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KISALTMALAR 
 
 AKP  : Adalet ve Kalkınma Partisi 

BDP  : BarıĢ ve Demokrasi Partisi 
BDSP  : Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu 
BTS  : BirleĢik TaĢımacılık ÇalıĢanları Sendikası  
CHP  : Cumhuriyet Halk Partisi 
DEHAP  : Demokratik Halk Partisi 
DEP  : Demokrasi Partisi 
DEV-LĠS : Devrimci Liseliler 
DHKP/C : Devrimci Halk KurtuluĢ Partisi/Cephesi 
DĠSK  : Devrimci ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu 
DSP  : Demokratik Sol Parti 
DTP  : Demokratik Toplum Partisi 
DYG  : Demokratik Yurtsever Gençlik 
EĞĠTĠM-SEN : Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası 
EKD  : Emekçi Kadınlar Derneği 
EMEP   : Emek Partisi  
ESP   : Ezilenlerin Sosyalist Platformu 
GENÇ-SEN : Öğrenci Gençlik Sendikası 
HADEP  : Halkın Demokrasi Partisi 
HPG  : Hêzên Parastina Gel (Halk Savunma Güçleri) 
IMF   : Uluslararası Para Fonu  
ĠHD  : Ġnsan Hakları Derneği 
ĠMKANDER  : Ġnsanı Müdafaa ve KardeĢlik Derneği 
KAMU-SEN : Türkiye Kamu ÇalıĢanları Sendikaları Konfederasyonu 
KCK   : Koma Ciwaken Kurdistan (Kürdistan Topluluklar Birliği) 
KESK  : Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 
LĠMTER-Ġġ  : Liman, Tersane Gemi Yapım-Onarım ĠĢçileri Sendikası 
MHP  : Milliyetçi Hareket Partisi 
MKM-DER : Mezopotamya Kültürlerini AraĢtırma ve GeliĢtirme Derneği 
MKP- HKO : Maoist Komünist Partisi - Halk KurtuluĢ Ordusu 
MLKP   : Marksist Leninist Komünist Partisi 
NAKLĠYAT-Ġġ : Türkiye Devrimci Kara Nakliyat ĠĢçileri Sendikası 
ÖDP  : Özgürlük ve DayanıĢma Partisi 
PKK  : Partiya Karkerên Kurdistan (Kürdistan ĠĢçi Partisi) 
SDP   : Sosyalist Demokrasi Partisi 
SES  : Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası  
SGD   : Sosyalist Gençlik Derneği  
TAYAD  : Tutuklu Aileleri YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği 
TBMM  : Türkiye Büyük Millet Meclisi 
TCK  : Türk Ceza Kanunu 
TEKEL  : Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü 
TEM / TMġ : Terörle Mücadele ġubesi 
TĠHV  : Türkiye Ġnsan Hakları Vakfı 
TKP  : Türkiye Komünist Partisi 
TMġ  : Terörle Mücadele ġubesi 
TMY  :  Terörle Mücadele Yasası 
TÖP  : Toplumsal Özgürlük Platformu 
TPAO  : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
TTB   : Türk Tabipleri Birliği 
TUS  : Türk UlaĢım Sendikası 
TUYAD-DER  : Tutuklu ve Hükümlü Yakınları YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği 
TÜMTĠS  : Türkiye Motorlu TaĢıt ĠĢçileri Sendikası 
YDG  : Yurtsever Demokratik Gençlik 
YDG-M  : Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi 
YÖK   : Yükseköğretim Kurulu 
YSK   : Yüksek Seçim Kurulu 
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2010 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 
DEĞERLENDİRMESİ 

 
KOPENHAG KRĠTERLERĠNDEN ANKARA KRĠTERLERĠNE GERĠLEYĠġ 

“POLĠS DEVLETĠ” 
 
2010 yılında çeĢitli hak baĢlıklarında yaĢanan ihlal iddialarını değerlendirdiğimizde; bu ihlallerin 2009 yılından pek 
farklı olmadığını, ihlallerin “demokrasi” söyleminin en çok konuĢulduğu yılda bile devam ettiğini, sistemin giderek 
otoriterleĢtiğini, yargı baskısının özel yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri eliyle giderek arttığını, Kürt sorununda izlenen 
tasfiye politikalarının ihlalleri artırdığını, iĢkence ve kötü muamelenin devam ettiğini, gösteri hakkına ağır 
müdahaleler yapıldığını, ifade özgürlüğünün tanınmayarak sıklıkla cezalandırıldığını, mahpus haklarının en kötü 
düzeyine ulaĢarak “Polis Devleti” pratiklerinin sergilendiğini üzülerek ifade etmek durumundayız.  
 
YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ 
YaĢam hakkı ihlallerini alt baĢlıklar halinde irdelediğimizde; güvenlik kuvvetlerinden kaynaklanan ve yargısız infaz 
olarak nitelendirdiğimiz ihlallerin artarak devam ettiğini görüyoruz. 2007 yılında PSVK‟da yapılan değiĢiklikle 
güvenlik kuvvetlerinin silah kullanma yetkisinin kolaylaĢtırılması bu ihlallerde yaĢanan artıĢın en önemli 
sebeplerinden birisidir. 2009 yılında Ġnsan Hakları Derneği Özel Köy Koruculuğu Raporu‟nda da belirtildiği gibi 
Koruculuk sistemi kaldırılmadığı sürece koruculardan kaynaklanan öldürme olayları devam edecektir.  
 
Cezaevlerinde ve gözaltı merkezlerinde ölümler devam etmektedir. Adalet Bakanlığının resmi verilerine göre 2010 
yılında Cezaevlerinde 413 mahpusun yaĢamını yitirmesi ihlalin ne kadar büyük boyutlara ulaĢtığını göstermiĢtir. Bu 
sayı bir önceki yılda 319 idi. Cezaevlerindeki hasta mahpusların tedavi edilmemeleri nedeni ile artan sayıda 
yaĢamlarını yitirmeli iktidarın duyarsızlığını ve cezaevleri için özel bir çürütme politikası izlediğini ortaya 
koymaktadır. Halen 122‟si ağır olmak üzere 263 hasta mahpus tedavi olmayı ve salıverilmeyi beklemektedir. 
Türkiye cezaevlerindeki mahpus sayısının sürekli artması toplum üzerinde uygulanan baskı politikasının somut bir 
göstergesi olmuĢtur. 2009 yılı sonu itibari ile 116.340 olan mahpus sayısı bir yıl sonra Ocak 2011 itibari ile 
122.404‟e çıkmıĢtır. Nisan 2011 sonu itibari ile bu rakam 124.074‟e çıkmıĢtır. 
 
2010 yılında gözaltı merkezlerinde 6 kiĢinin ölümü polis devleti uygulamalarının açıkça uygulandığını ortaya 
koymaktadır. 
 
 2010 yılında da mayın ve sahipsiz bomba patlaması sonucu sivillerin ölümü ve yaralanması devam etmiĢtir. 2009 
yılında sadece Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi ile ilgili yasal düzenleme yapılmıĢ ancak asıl sorun 
yaratan ülke içindeki mayınlı sahaların temizlenmesi ile ilgili hiçbir tedbir alınmamıĢtır. Türkiye içerisinde 9 ilde sivil 
yerleĢim bölgelerine yakın çok sayıda mayınlı arazi bulunmaktadır. Ottova sözleĢmesi uyarınca 2014‟e kadar 
temizlenmesi gereken mayınlı araziler ile ilgili hiçbir somut adım atılmamıĢtır. 
 
2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti, Kürt sorununu resmen kabul etti. Ancak, Kürt sorununun demokratik ve barıĢçıl 
çözümü için hiçbir Anayasal ve yasal düzenleme yapılmaması sonucu 2010 yılında silahlı çatıĢmalar tek taraflı 
eylemsizlik kararına rağmen artmıĢtır. Bir önceki yıla göre silahlı çatıĢmalarda ölenlerin sayısının 141‟den 244‟e 
çıkması durumun giderek kötüleĢtiğini göstermiĢtir.  Kürt sorununda tanıma ve tasfiye(ötekileĢtirme) politikası bir an 
önce terk edilmeli, tanımanın gereği olarak Anayasal ve yasal çözümler konusunda devlet ve hükümet iradesi 
ortaya konmalıdır. 2011 yılında, Kürtlerin sivil itaatsizlik eylemleri yoluyla bu sorunun çözümü konusundaki 
iradelerini ortaya koyması karĢısında, Hükümetin Kürtlere yönelik adı konmamıĢ OHAL uygulaması bir iç çatıĢma 
tehlikesi barındırmaktadır. 
 
Hükümetin 2010 ve 2011 yıllarında Köy Koruculuğunu tasfiye etmemesi, profesyonel askerlik ile ilgili yasal 
düzenlemeler yapması, vicdani reddi tanımaması, yeni sınır karakolları yapması, özel harekat timlerini tekrar 
bölgeye göndermesi, sınır bölgelerinde askeri yığınak yapması, belirli bölgelerde polis merkezleri kurması, Kamu 
Güvenliği MüsteĢarlığı gibi paralel devlet uygulamalarını hayata geçirecek yeni kurumlar oluĢturması açık bir savaĢ 
hazırlığı yapıldığını göstermiĢtir. Ancak, bir yandan da Ġmralı adasında tecrit altında tutulan PKK lideri Abdullah 
Öcalan ile görüĢmeler yapılması çatıĢmasızlık ve barıĢ süreci umutlarının devam etmesini sağlamıĢtır. Böylesi bir 
ortamda, 12 Haziran 2011‟de yapılacak seçimler tarafların yeni pozisyonlarını ve tutumlarını ortaya koyması 
açısından tarihsel öneme sahiptir.  
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Kürt sorunun çözümsüzlüğü ile beraber silahlı çatıĢmaların uzun yıllar devam etmesi ve bir türlü 
sonlandırılamaması Ģiddet kültürünün oluĢmasına, milliyetçilik ve Ģovenizmin yaygınlaĢmasına sebep olmuĢtur. 
Böylesi bir ortam Ģüpheli polis ve asker intiharlarında da belirgin bir Ģekilde artıĢa sebep olmuĢtur. 
2010 yılında Bursa Ġnegöl ve Hatay Dörtyol‟da Kürtlere yönelik linç teĢebbüsleri, Kürt sorunun çözümsüzlüğünün 
sürmesi halinde nelerin yaĢanabileceğine dair kuvvetli belirtiler göstermiĢtir. Bu teĢebbüslerin yapılabiliyor olması 
kamu güvenliğinin sağlanamadığını ortaya koymuĢtur.  
 
Kadına ve çocuğa yönelik yaĢam hakkı ihlalleri maalesef azalmamaktadır. Namus cinayetleri, kadın ve çocuk 
intiharları ve ölümleri ancak çatıĢmasızlık ortamında ve Ģiddet kültürü ile baĢ edilebilecek bir siyasi kararlılıkta 
mücadele edilebilecek konular olarak gözükmektedir. 
 
ĠġKENCE VE KÖTÜ MUAMELE 
2010 yılında maalesef iĢkence ve kötü muamele, onur kırıcı ve küçük düĢürücü davranıĢ ve cezalandırmalarda ihlal 
iddiaları yaygın bir Ģekilde ve oldukça fazla yaĢanmıĢtır. 12 Eylül rejimi ve devamındaki silahlı çatıĢma ortamı 
Türkiye‟de cezasızlık politikasının oluĢumunu sağlamıĢ, zamanla bu politika bir kültür halini almıĢtır. Cezasızlık 
kültürü ile mücadele edilmediği sürece iĢkence ve kötü muamele iddialarında bir azalma beklenmesinin mümkün 
olmadığını belirtmek gerekir. Hükümetin “iĢkenceye sıfır tolerans” söylemi maalesef sözde kalmıĢ, iĢkence ile etkin 
bir mücadele yürütülememiĢtir. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2008 yılında iĢkence ve eziyet suçlarında 438 kiĢi 
sanık olarak yargılanırken, bu rakam 2009 yılında 707 sanığa çıkmıĢtır. ĠĢkence ve kötü muamelede bulunanların 
sayısındaki bu artıĢ derneğimizin 2009 ve 2010 yılları ihlal raporlarında da açıkça belirtilmektedir. Bu veriler, 
Hükümetin önleme ve yaptırmama görevini yapmadığını ortaya koymaktadır. Buna karĢın güvenlik kuvvetlerine 
mukavemet (karĢı koyma) diye adlandırdığımız TCK 265. maddeden 2008 yılında 18.859 vatandaĢa dava 
açılırken, bu rakam 2009 yılında 22.195‟e çıkmıĢtır. Bu rakamlar cezasızlık kültürünün devam ettiğini 
göstermektedir. 
 
Hükümetin Kasım 2009‟da taahhüt ettiği ĠĢkenceye KarĢı SözleĢmenin Ek Seçmeli Protokolü 2010 yılında 
TBMM‟den geçememiĢtir. Seçmeli Protokol 2011 yılında seçimden önce TBMM kapanmadan kabul edilebilmiĢtir. 
ĠĢkence ve kötü muamele ile baĢ edilebilmesi için kabul edilen Seçmeli Protokol uyarınca bir yıl içerisinde Ulusal 
Önleme Mekanizması kurulması gerekmektedir. Bu mekanizme insan hakları örgütleri ile birlikte kurulmadığı 
sürece etkili olamayacaktır. 
 
DÜġÜNCE, ĠFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ 
Türk Ceza Yasası‟nın 134, 214, 215, 216, 217, 218, 220/6,7 ve 8, 222, 277, 285, 288, 300, 301, 305, 314/3, 318 ve 
341. maddelerinde;  Terörle Mücadele Kanunu, Kabahatler Kanunu, 2911 Sayılı Kanun, Siyasi Partiler Kanunu, 
Sendikalar Kanunu, Dernekler Kanunu ve Atatürk‟ü Koruma Kanunu‟nda bu hak alanını sınırlayan çok önemli 
düzenlemeler bulunmaktadır. 2010 yılında bu düzenlemelerle ilgili hükümet tarafından hiçbir değiĢiklik 
yapılmamıĢtır. Adalet Bakanlığı resmi istatistiklerine göre, özel hayatın gizliliğini ihlalden(TCK 134) 2008 yılında 
340 kiĢi hakkında dava açılırken, 2009 yılında bu sayı 791‟ çıkmıĢtır. SoruĢturmanın gizliliğini ihlalden (TCK 285) 
2008 yılında 235 kiĢiye dava açılırken, bu rakam 2009 yılında 2.455‟e çıkmıĢtır. Adil yargılamayı etkilemeye 
teĢebbüsten(TCK288) 2008 yılında 61 kiĢi hakkında dava açılırken, bu sayı 2009 yılında 492‟e çıkmıĢtır. TCK 301. 
maddeden de 2009 yılında 248 kiĢi hakkında dava açılmıĢtır. Basın mensuplarının görevleri nedeniyle 
karĢılaĢtıkları soruĢturmalar binlerle ifade edilmektedir. Ġfade özgürlüğü yasakları çok sayıda siyasetçi, sendikacı, 
insan hakları savunucusu, gazeteci, aydın ve yazarın, öğrenci ve belediye baĢkanının “yasa dıĢılıkla” suçlanmasına 
sebep olmuĢtur. 2010 yılı; düĢünce, ifade ve basın özgürlüğü açısından daha da kötüye gidiĢin yaĢandığı bir yıl 
olmuĢtur. 
 
TOPLANTI VE GÖSTERĠ YÜRÜYÜġÜ HAKKI 
2010 yılında da bu hak alanındaki ihlaller giderek artmıĢtır. Toplantı ve gösterilere güvenlik kuvvetlerinin yaptığı 
müdahaleler sonrasında ağır ihlaller yaĢanmıĢtır. Doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesi baĢta olmak üzere kitlesel 
278 toplantı ve gösteriye müdahale edilmiĢtir. Toplantı ve gösteri yapma hakkı ile ilgili ihlallerin gederek kötüye 
gittiğini Adalet Bakanlığı resmi verileri de teyit etmektedir. Bakanlık verilerine göre 2007 yılında 3.294, 2008 yılında 
3.778 ve 2009 yılında 8.251 kiĢiye 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüĢleri yasasına muhalefet etmekten dolayı 
dava açılmıĢtır. Siyasal iktidar eleĢtiriyi kabul etmemekte, kendisine yönelik eleĢtiri içeren gösterileri güç kullanarak 
dağıtmaktadır. ĠHD‟nin 5 Mayıs 2011 günü açıkladığı, “Demokratik Çözüm Çadırları ve Sivil Ġtaatsizlik Eylemlerine 
Müdahale” raporu gösteri hakkının kullandırılmağını açıkça ortaya koymaktadır. 
 
Gösterilere müdahalede kullanılan biber gazının, aĢırı kullanımının kimyasal silah etkisi yaptığı TTB 
açıklamalarından anlaĢılmaktadır. Bu tehlikeli duruma bir an önce son verilmelidir. 
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ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ 
2010 yılında 5 dernek açılan kapatma davası sonucu kapatılmıĢtır. 4 dernek hakkında kapatma davası açılmıĢtır. 
105 kere parti ve dernek binalarına kimliği belirsiz kiĢilerce saldırılar düzenlenmiĢtir. 2010 yılında özellikle, siyasal 
partiler rejiminin değiĢtirilmemiĢ olması, %10‟luk seçim barajının değiĢtirilmeden 2011 seçimlerine gidilmesi bu 
alandaki ihlallerin devam etmesine sebep olmuĢtur.  
 
KĠġĠ GÜVENLĠĞĠ VE ÖZGÜRLÜĞÜ ĠLE MAHPUS HAKLARI 
2010 yılında cezaevlerinde tutulan ve tedavi edilmeleri için tahliyeleri gereken ağır hasta 112 mahpus 
bulunmaktadır. 2010 yılı sonu itibariyle toplam 122.404 kiĢi cezaevlerinde tutulmuĢtur. Bunlardan 55.407‟si tutuklu,  
66.997‟si hükümlüdür. Tutuklu yargılamalarının oranının %45,3 gibi yüksekliği tutuklama rejiminin ne kadar ağır 
olduğunu ortaya koymuĢtur. Tutuklu yargılama oranı yüksek düzeyini korumuĢtur. Cezaevlerinde hak ihlalleri yoğun 
olarak yaĢanmaya devam etmiĢtir.  
 
2010 yılında cezaevlerinde 1.857 çocuk tutuklu, 211 çocuk hükümlü tutulmuĢtur. Çocuklarla ilgili tutuklama oranının 
%85.6 gibi bu kadar yüksek olması vahim bir durumdur. 2009 yılında Türkiye Çocuk Hakları SözleĢmesi‟ni çok ağır 
bir biçimde ihlal etmiĢtir. 2010 yılında Terörle Mücadele Kanununda yapılan değiĢiklik ile çocukların özel yetkili ağır 
ceza mahkemelerinde yargılanmasının önüne geçilmiĢtir. Ancak, çocukların suçlandığı suç tipleri değiĢtirilmediği 
için Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde aynı suçlamalarla karĢılaĢmakta ve yargılamalar buralarda yapılmaktadır. 
TaĢ atan bir çocuğun yasadıĢı örgüt üyeliğinden, yasadıĢı örgüt propagandası yapmaktan, 2911 sayılı kanuna 
muhalefetten ve polise mukavemetten yargılanmaları traji komik bir durum olarak devam etmektedir. Nitekim 2011 
yılı ile birlikte yeniden polise taĢ attıkları için çocuklar tutuklanmaya baĢlanmıĢtır. 
 
Eski DGM‟lerin devamı olan özel görevli ve yetkili ağır ceza mahkemeleri uygulamaları baskıcı bir ceza sistemi 
olduğunu göstermeye devam etmiĢtir. Bu mahkemeler mutlaka kapatılmalıdır. 
 
2010 yılında gerçekleĢtirilen 6 linç giriĢimleri sonucunda toplam 18 kiĢi yaralanmıĢ, 50 ev, 45 iĢyeri ve 7 araç tahrip 
edilmiĢtir. ĠHD Ġstanbul ġubesinin Linçler ile ilgili özel raporu linç kültürünün maalesef kolay terk edilemeyeceğini 
ortaya koymuĢtur. Linç pratiklerinin kolaylıkla sergileniyor olması tüm yurttaĢlar açısından kiĢi güvenliğini tehdit 
eden önemli bir sorun olarak ortada durmaktadır. 2010 yılında da nefret suçları düzenlenmediği gibi Ayrımcılıkla 
mücadele konusunda yeni bir adım atılmamıĢtır. 
 
MÜLTECĠ VE SIĞINMACI HAKLARI 
2010 yılında bu alanda hiçbir somut ilerleme olmamıĢtır. Sığınmacılardan alınan yüksek ikamet harcı uygulaması 
ciddi sorunlara neden olmaya devam etmiĢtir. Türkiye bir geçiĢ ülkesi olması nedeniyle 2010 yılında 19553 göçmen 
ve sığınmacı gözaltına alınmıĢtır. 
 
ĠNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINA YÖNELĠK BASKILAR 
2010 yılında da insan hakları savunucularına yönelik baskılar devam etmiĢtir. ĠHD Genel BaĢkan Yardımcısı Av. 
Muharrem ERBEY‟in Aralık 2009‟dan beri Diyarbakır‟da tutukluluğu devam etmiĢtir. ĠHD Diyarbakır ġube 
yöneticileri Rosa Erdede ve Aslan Özdemir‟in Nisan 2009‟dan beri tutukluluğu sürmüĢtür. ĠHD Siirt ġube baĢkanı 
Vetha Aydın‟ın Mart 2010‟da baĢlatılan tutukluluğu Mart 2011‟de sona ermiĢtir. ĠHD Mardin Ģube yöneticisi 
Abdulkadir Çurgatay ile ĠHD Aydın ġube yöneticilerinin tutukluluğu devam etmiĢtir. ĠHD MYK üyesi Gençağa 
Karafazlı‟nın Haziran 2009‟da baĢlatılan tutukluğu Ağustos 2010‟da sona ermiĢtir.  Çok sayıda ĠHD Yönetici ve 
Üyesi hakkında ve TĠHV Genel BaĢkanı ġebnem Korur Fincancı hakkında soruĢturma ve davalar devam 
etmektedir. Bu dava ve soruĢturmalar göstermektedir ki; Türkiye‟nin taraf olduğu BM Genel Kurulu‟nca kabul edilen 
Ġnsan Hakları Savunucuları‟nın Korunması Bildirgesi fiilen iĢletilmemiĢtir. ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın 2004/139 sayılı 
Genelgesine rağmen uygulamada baskıların artırılması hükümetin insan hakları yaklaĢımının güvenlik eksenli 
olarak sürdürüldüğünün somut göstergesi olmuĢtur. Türkiye tarafsız ve bağımsız bir ulusal insan hakları kurumuna 
kavuĢamamıĢtır. Bununla ilgili Ġnsan hakları örgütlerinin geri çekilmesi gerektiğini belirttiği yasa tasarısı TBMM 
Anayasa Komisyonu‟nda beklemektedir. 
 
Sonuç olarak 2010 yılında insan hakları açısından yukarıda belirtilen baĢlıklarda somut ve gözle görülür 
iyileĢtirmeler gözlenmemiĢtir. Siyasal iktidar “Kopenhag Kriterlerinden Ankara Kriterlerine “ resmen geçmiĢ 
durumdadır. Bunun bizim için anlamı “Polis Devletidir”. 2011 yılı ile birlikte giderek otoriterleĢen ve baskıcı bir rejim 
kuran bir siyasal iktidar ile karĢı karĢıya olduğumuzu belirtmek isteriz. 
 
ĠHD MERKEZ YÖNETĠM KURULU   
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2010 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU 
 

YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ 
 

 ÖLÜ YARALI 

YARGISIZ ĠNFAZ 

Dur Ġhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik Güçleri 
Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah 
Kullanma Yetkisinin Ġhlali 

29 72 

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 9 31 

Sınır Bölgelerinde Öldürülen ve Yaralananlar 5 7 

Toplam 43 ölü 110 yaralı 

CEZAEVLERĠNDE ÖLENLER 35 ölü 4 yaralı 

GÖZALTINDA ÖLÜMLER 6 ölü  

FAĠLĠ MEÇHUL SALDIRILAR 

Erkek 18 54 

Kadın 4 5 

Çocuk - 6 

Toplam 22 ölü 65 yaralı 

RESMĠ HATA VE ĠHMAL 

Resmi Hata ve Ġhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar 23 103 

Polis ve Asker Ġntiharları / Ġntihar TeĢebbüsleri 47 5 

Toplam 70 112 

SALDIRIYA UĞRAYANLAR 

Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi - 54 

Gazeteci - 7 

Öğretmen / Öğretim Üyesi - 3 

Öğrenci - 84 

Yerel Yönetici 1 5 

ĠĢçi - 7 

Diğer 1 43 

Toplam 2 ölü 
203 yaralama veya 

tehdit 

SĠLAHLI ÇATIġMALAR 

Asker, Polis ve Geçici Köy Korucusu 97 276 

Silahlı Militan 147 11 

Toplam 244 287 

Not: Mayın patlaması sonucu ölen 22 asker ile 90 yaralı asker de bu rakama dahildir. 

YASADIġI ÖRGÜT CĠNAYETLERĠ ve 
YARALANMALAR 

16 ölü 47 yaralı 

MAYIN VE SAHĠPSĠZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLEN ve YARALANAN SĠVĠLLER 

Erkek 1 14 

Kadın - 2 

Çocuk 4 33 

Toplam 5 ölü 49 yaralı 

KUġKULU ÖLÜMLER 

Erkek 32 - 

Kadın 14 - 

Çocuk 5 - 

Toplam 51 ölü - 
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NAMUS CĠNAYETLERĠ 

Erkek 10 4 

Kadın 17 - 

Çocuk - - 

Toplam 27 ölü 4 yaralı 

KADINLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER 

Kadın Ġntiharları 100 intihar 
49 intihar 
teĢebbüsü 

Ev Ġçi ġiddete Uğrayan Kadınlar 50 ölü 

93 yaralama ve 
Ģiddete maruz 
kaldı. 9 kadın 

cinsel taciz veya 
tecavüze uğradı. 

Toplumsal Alanda Kadına Yönelik ġiddet, Tecavüz ve 
Taciz 

11 ölü 

7 kadın yaralama 
ve Ģiddete maruz 

kaldı. 18 kadın 
kadın cinsel taciz 

veya tecavüze 
uğradı.  

FuhuĢa Zorlanan Kadınlar 3 kadın 

ÇOCUKLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER 

Çocuk Ġntiharları 55 intihar 
21 intihar 
teĢebbüsü 

Ev Ġçi ġiddete Uğrayan Çocuklar 15 ölü 

27 çocuk yaralama 
ve Ģiddete maruz 
kaldı. 31 çocuk 

cinsel taciz veya 
tecavüze uğradı. 

Toplumsal Alanda Çocuğa Yönelik ġiddet, Tecavüz ve 
Taciz 

6 ölü 

5 çocuk yaralama 
ve Ģiddete maruz 
kaldı. 46 çocuk 

cinsel taciz veya 
tecavüze uğradı. 7 

çocuk kaçırıldı. 

FuhuĢa Zorlanan Çocuklar 5 çocuk 
 

 
ĠġKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜġÜRÜCÜ 

DAVRANIġ ve CEZALANDIRMA 
 
 

Gözaltında ĠĢkence ve Kötü Muamele 280 

Gözaltı Yerleri DıĢında ĠĢkence ve Kötü Muamele 138 

Köy Korucuları Tarafından Yapılan ĠĢkence ve Kötü Muamele 57 

Cezaevlerinde ĠĢkence ve Kötü Muamele1 512 

Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit Edilenler 83 

Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve 
Yaralananlar 

209 

Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından ĠĢkence ve Kötü Muameleye Maruz 
Kalanlar 

10 

Okulda ġiddet 60 

Toplam 1349 kiĢi 

                                                      
1
 Cezaevlerinde iĢkence ve kötü muamele verileri “ĠHD 2010 Yılı Cezaevleri Raporu”ndan alınmıĢtır. 
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KĠġĠ GÜVENLĠĞĠ ve ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER2 

 
Gözaltına Alınanlar 7100 kiĢi 

Tutuklananlar 1599 kiĢi 

Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler 19553 kiĢi 

YaĢamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler 2 yaralı 

 

 
 

ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER 
 

Yasaklanan Etkinlikler 

28 (5 kutlama, 3 tiyatro oyunu, 3 anma 
etkinliği, 2 panel, 2 miting, 2 basın 
açıklaması, 2 yürüyüĢ, 2 canlı kalkan 
eylemi, 1 festival, 1 oturma eylemi, 1 
fotoğraf sergisi, 1 Ģiir dinletisi, 1 müzik 
dinletisi, 1 belgesel gösterimi ve 1 
dayanıĢma yemeği ) 

Toplatılan, Yasaklanan ve Para Cezası Uygulanan 
Yayın Organları 

5 gazete toplam 8 kez, 4 dergi ise toplam 10 
kez toplatıldı. 
10 afiĢ, 8 pankart, 3 kitap ve 1 takvim 
yasaklandı veya toplatıldı. 
1 Ģarkının yayını RTÜK tarafından 
yasaklandı. 
Referandum sırasında 12 televizyona uyarı, 
6 televizyona toplam 8 kez program 
durdurma cezası verildi. 

Baskına Uğrayan Gazete ve Yayın Organları 
2 (1 gazete genel merkezi ve 1 gazete 
temsilciliği) 

Engellenen Ġnternet Siteleri  
 
 

2010 YILINDA AÇILAN SORUġTURMALAR 

 

2010 Yılında açılan soruĢturma sayısı 102, kiĢi sayısı 649. 
 
 

2010 YILINDA AÇILAN DAVALAR 
2010 YILINDA DEVAM EDEN 

DAVALAR 
2010 YILINDA SONUÇLANAN 

DAVALAR 

2010 yılında 1596 kiĢi hakkında 
201 dava açıldı. 

2010 yılında devam eden dava 
sayısı 191, yargılanan kiĢi sayısı 

1961. 

2010 yılında 1212 kiĢinin 
yargılandığı 267 dava sonuçlandı. 

Yargılanan 143 kiĢi beraat etti. 
1069 kiĢi toplam 3757 yıl 7 ay 20 

gün hapis ve 55.260 TL para 
cezasına çarptırıldı. 

 

 
 
 

                                                      
2
 Bu bölümdeki gözaltı ve tutuklamalar, ifade, örgütlenme ve seyahat özgürlüğü kapsamında yaĢanan ihlaller ile keyfi gözaltılar 

olarak değerlendirilmektedir. 
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TOPLANTI ve GÖSTERĠ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER 
 

Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen 
Toplantı ve Gösteriler 

278 (153 gösteri ve miting, 112 yürüyüĢ, 9 
basın açıklaması, 3 imza standı ve 1 anma 
etkinliği) 

2010 Yılında Açılan SoruĢturmalar 
2010 yılında 317 kiĢi hakkında 22 

soruĢturma açıldı.  

2010 Yılında Açılan Davalar 
2010 yılında 761 kiĢi hakkında 24 dava 

açıldı. 

2010 Yılı veya Öncesi Açılan ve Devam Eden 
Davalar 

2010 Yılı Veya Öncesinde Açılan 29 
davada 872 kiĢinin yargılanmasına 

devam ediliyor. 

2010 Yılında Sonuçlanan Davalar 

Sonuçlanan 14 davada 74 kiĢiye toplam 
95 yıl 1 ay hapis cezası verildi. 1 kiĢiye 1 
yıl denetimli serbestlik cezası verildi. 35 

kiĢi beraat etti.  

 
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER 

 
Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, 
Sendika ve Dernekler 

105 (57 parti temsilciliği, 36 dernek, 6 
belediye binası, 5 kültür merkezi ve 1 vakıf) 

Kapatılan / Kapatılmak Ġstenen Siyasi Partiler ve 
Dernekler 

11 (Mustazaf-Der Derneği, Kafkas 
Üniversitesi Öğrenci Derneği, Adana 
Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle 
YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği, 
Diyarbakır Göç Bilimsel AraĢtırma ve 
Göç Mağdurları ile Sosyal YardımlaĢma 
DayanıĢma ve Kültür Derneği ve 
GökkuĢağı Derneği kapatıldı. Çankaya 
Cemevi Yaptırma Derneği, KURDĠ-DER 
Van ġubesi, Hacıbekir Özgür YurttaĢ 
Derneği ve Harran Üniversitesi Öğrenci 
Derneği hakkında kapatma davası açıldı. 
Siyah Pembe Üçgen Derneği ve Tüm 
Üretici Köylüleri Sendikası hakkında 
açılan kapatma davaları reddedildi.) 
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2010 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

YAŞAM HAKKI 

I. YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin İhlali ve Dur İhtarına 
Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar) 
 

I.1. Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 
 
Hakkari 6 Ocak günü, Yenimahalle'de BDP‟ye yönelik operasyonları protesto eden gruba müdahale eden polis 
ekiplerinin açtığı ateĢ sonucu evinin balkonundan bakan Leyla Değirmenci ile (46) yoldan geçen Mahmut Duman 
(23) yaralandı. 2 bacağından vurularak yaralanan Mahmut Duman ve bir bacağından yaralanan Leyla Değirmenci 
Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki tedavi edildi. Duman, saat 21.00 sıralarında iĢten eve giderken kendisine Fatih 
KıĢlası'nın yanında bekleyen beyaz renkli zırhlı araçtan ateĢ açıldığını belirtirken, Hakkâri Valisi Muammer Türker, 
Leyla Değirmenci‟yle Mahmut Duman‟ın kolluk güçlerinin açtığı ateĢ sonucu yaralanmadığını söyledi. Yaralı iki kiĢi 
ise savcılığa polis memurları hakkında suç duyurusunda bulundu. 
 

Yoncalı Köyü Muhtarı Kemal Ağcan’a ĠliĢkin Soru Önergesi 
BDP MuĢ Milletvekili Sırrı Sakık Ocak ayında, 15 Aralık 2009 tarihinde MuĢ Bulanık ilçesinde DTP kapatılmasını 
protesto eden kitlenin üzerine gönüllü köy korucusu olan bir kiĢi tarafından ateĢ açılması sonucu yaĢamını yitiren 
Yoncalı Köyü muhtarı ile ilgili ĠçiĢleri Bakanı BeĢir Atalay'a yazılı olarak cevaplandırması istemi ile soru önergesi 
verdi. Sakık, olaylar sırasında bir geçici köy korucusu uzun namlulu silahla halkı hedef gözeterek iki kiĢiyi 
öldürdüğünü hatırlatarak, 'Olaylarda yaĢamını yitirenlerden biri, Bulanık'ın Yoncalı Köyü muhtarı Kemal Ağcan' dır. 
Muhtar Kemal Ağcan olay günü bankaya maaĢ almaya gitmiĢ ve oradan evine ilaç almak için eczaneye giderken 
kurĢunlara hedef olmuĢtur' diye kaydetti. Olaydan sonra MuĢ Valisi Erdoğan BektaĢ'ın 'muhtar eylemci' Ģeklinde 
yaptığını açılamayı 15 gün geçtikten sonra yeniden tekrarladığını hatırlatan Sakık, konuya iliĢkin Bakan Atalay'a 
yanıtlaması talebiyle Ģu sorular yöneltti: 
*Gizlilik kararı alınan bir soruĢturmayla ilgili olarak MuĢ Valisi Erdoğan BektaĢ'ın 'muhtar eylemci çıktı' Ģeklinde 
açıklamalar yapması yargıyı yönlendirme giriĢimi değil midir? 
*Valinin bu açıklaması, gösterilerde silah kullanımının önünü açmaz mı? Silah kullananlara cesaretlendirmez mi? 
*Bir kiĢinin eylemci olması öldürülmesini haklı mı çıkarır? 
*Valinin 'Sorumlu olanlar bedellerini ödeyecekler' sözü, tehlikeli bir biçimde linç giriĢimlerine davet değil midir? Bir 
Vali nasıl böyle bir açıklama yapabilir? 
*Ġnfial yaratan ve kıĢkırtıcı nitelikteki bu açıklamalarıyla yargıyı yönlendirmeye çalıĢan MuĢ Valisi hakkında 
herhangi bir idari iĢlem baĢlatılmıĢ mıdır? BaĢlatılmamıĢsa baĢlatmayı düĢünüyor musunuz? 
*MuĢ Valisi Erdoğan BektaĢ'ı görevden almayı düĢünüyor musunuz? 

 
30 Ocak günü Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde,  orman muhafaza memuru Mahmut Göçmen (48), ormanlık alana 
ağaç toplamaya giden 8 kiĢilik bir gruptan ReĢit (42) ve Lütfi KarataĢ (29) kardeĢleri çıkan tartıĢma sonrası av 
tüfeği ile vurarak öldürdü. Uzunköprü-KeĢan yolu üzerindeki Hasanpınar Köyü ormanlık alana giden yol üzerinde 
meydana gelen olayda, Roman vatandaĢların yaĢadığı Mescit Mahallesi'ndeki evlerinden çıkan 8 kiĢi, at 
arabalarına binerek omandan ağaç toplamak için yola koyuldu. Sanayi kavĢağından Hasanpınar Köyü yoluna 
girdikleri sırada 8 Roman vatandaĢın karĢısına orman muhafaza memuru Mahmut Göçmen çıktı. Burada Göçmen 
iddiaya göre, 8 kiĢiye "Ormandan ağaç kesemezsiniz geri dönün" diye uyardı. Bunun üzerine gruptakilerden Lütfü 
KarataĢ, "Geçen sana 150 lira rüĢvet verdim. Niye geçmemize izin vermiyorsun" dedi. Bu söz üzerine Lütfü KarataĢ 
ile Orman Muhafaza Memuru Mahmut Göçmen arasında tartıĢma çıktı. TartıĢmanın ardından Mahmut Göçmen 
yanındaki av tüfeğini ateĢledi ve Lütfü KarataĢ'ı vurdu. KardeĢinin vurulduğunu gören ağabey RaĢit KarataĢ'da 
Mahmut Göçmen'in üzerine koĢmaya baĢlayınca Göçmen ağabeyi de vurdu. Diğer 6 kiĢi ise silah sesleri üzerine 
saklandılar. Mahmut Göçmen olay yerinden hızla kaçtı ve daha sonra av tüfeği ile birlikte polise teslim oldu. 
Göçmen, sorgusunun tamamlanmasından sonra 1 ġubat günü çıkarıldığı Nöbetçe Mahkemece tutuklandı. BDP 
Ġstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ise 2 ġubat 2010 tarihinde  2 Roman vatandaĢın öldüğü olaya iliĢkin ĠçiĢleri 
Bakanı BeĢir Atalay'ın cevaplaması için soru önergesi verdi. 
 
2 ġubat günü Kilis'te, KĠLĠS Emniyet Müdürlüğü Koruma ġube Müdürü Serdar Duman, tartıĢtığı Emniyet Müdür 
Yardımcısı Alper Gemvuran‟ı makamında bacaklarından vurdu. Bacaklarına 3 kurĢun isabet eden Gemvuran 
hastaneye kaldırıldı. Zanlı ġube Müdürü ise gözaltına alınarak soruĢturma baĢlatıldı. 
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7 ġubat günü Adana'da, ġakirpaĢa Mahallesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 12. 
yıldönümü nedeniyle yapılan protesto gösterisine polis gaz bombası ve plastik mermi ile müdahalede bulundu. 
Grup müdahaleye taĢ ve molotofkokteyli ile karĢılık verdi. Çıkan olaylarda polisin silah kullanması sonucu soyadı 
öğrenilemeyen 13 yaĢındaki M. adlı çocuk sağ kolundan yaralandı. 
 
7 ġubat günü ġırnak‟ın Uludere Ġlçesi‟ne bağlı Rûbozgê (Ortasu) Köyü‟nden Kiror (Ortabağ) Köyü‟ne giderken “dur” 
ihtarına uymadığı gerekçesiyle jandarma ekibi tarafından taranan minibüsün sürücüsü Hecer Uslu (23) yaĢamını 
yitirdi. Ortabağ Jandarma Karakolu'ndan Özcan Akdemir emrindeki timle devriye görevine çıkan Hecer Uslu'nun 
amcaoğlu Osman Uslu, Ģu beyanda bulundu: “Devriye görevinde iken askerler „odun getirmek için koruculardan biri 
bizimle gelsin‟ dediler. Askerlerle birlikte asfalta kadar indik. Grubun Komutanı Üsteğmen Özcan Akdemir'di. Cadde 
üzerinde bana arkada kalarak, „ne ses çıkar ne de silah patlat‟ diye emir verdiler. Ben de „tamam‟ dedim. Askerler 
yolun kenarında sıralanmıĢtı. Araba karĢıdan geliyordu. Üsteğmen askerlere „yere yatın‟ dedi ve araca ateĢ ettiler. 
„Dur‟ ihtarı falan yapılmadı. Birden araca mermiler yağdı. Araç yanımıza gelmeden Hecer yaralandığı için durdu. 
Daha sonra araçtan dıĢarı çıkardılar.” Olayın ardından ağır yaralanan Hecer Uslu‟yu hastaneye götüren Ramazan 
Arka, Ortabağ Köyü Jandarma Karakolu‟nun akĢam saatlerinde evini aradığını belirterek “Olay yerine geldiğimde 
araba orda duruyordu. Yaralı da aracın önünde yerde yatıyordu. Çok kan kaybediyordu. Hemen hastaneye 
yetiĢtirelim dedim ama „kalsın, doktorumuz gelip ilk müdahaleyi yapacak‟ dediler. On dakika kadar bekledik doktor 
gelmedi. Israr ettik yaralıyı IĢıkveren‟e kadar götürdük. Burada „doktor olay yerine gelmiĢ dönün‟ diye telefon geldi. 
Geri geldik doktor falan gelmemiĢti. Epey zaman geçti ve daha sonra tekrar yola koyulduk. Bu oyalama olmasaydı 
belki de yaĢamını yitirmezdi” dedi. BDP ġırnak Ġl BaĢkanı Sekvan Aytu, minibüse 51 merminin isabet ettiğini ifade 
etti.Baba Salih Uslu ise, oğlunun daha önce askerler tarafından DTP konvoylarına katıldığı gerekçesiyle tehdit 
edildiği ve bir daha katılmaması yönünde uyarıldığını ifade etti. ġırnak Valiliği 9 ġubat günü Hecer Uslu'nun ölümü 
hakkında yaptığı açıklamada, Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Ortaköy köyü yakınlarında askerlerin pusu 
faaliyeti sırasında dere içerisinde ilerleyen bir grup kaçakçının dur ihtarına uymadığı ve askerlere ateĢ açtığı, açılan 
ateĢ sonucunda ise Hecer Uslu'nun öldüğü, 2 askerin yaralandığı ve kaçakçılara ait 600 karton sigaranın ele 
geçirildiğini” öne sürüldü. 
 
15 ġubat Hakkari Yüksekova‟da,  PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle kentte 
gün içinde yapılan gösterilerde A.K. (12) isimli çocuk polislerin attığı gaz bombasının baĢına isabet etmesi sonucu 
ağır yaralandı. Hakkâri Devlet Hastanesi'ne ilk müdahalesi yapılan çocuk Van Devlet Hastanesine sevk edildi. 
 
15 ġubat günü Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 11. yıldönümünü protesto 
eden kitleye polis gaz bombası ve silah sıkarak müdahale etti. Olaylarda Necdet Ayar isimli vatandaĢ vurularak 
ağır yaralandı. Ayar ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi. 
 
15 ġubat günü Ġstanbul'un Sancaktepe Ġlçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 11. 
yıldönümünü protesto eden kitlenin yürüyüĢene polisin gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalesinin ardında 
baĢlayan olaylar sırasında,  Demokrasi Caddesi'ndeki bir gruba polis gaz bombası ve silah sıkarak müdahale etti. 
Müdahale sırasında cadde üzerinde esnaf olduğu belirtilen ve marketinin kapısında olayları izleyen Sebahattin ġit 
isimli vatandaĢ ayağından kurĢunla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 
 
Irak‟tan Türkiye‟ye “yasadıĢı yollardan giriĢ yapma”ya çalıĢan Zeid Ġsmail isimli kiĢinin 18 ġubat günü sınırdan 
askerlerin açtığı ateĢ sonucu yaĢamını yitirdiği iddia edildi. Denge Azad sitesinin haberine göre öldürülen gencin 
cesedinin, yakalanan diğer iki arkadaĢıyla birlikte Habur Sınır Kapısı'nda Kuzey Iraklı yetkililerine teslim edildi. 
 
4 Mart günü Kocaeli‟nin Gebze Ġlçesi‟nde, market müdürü Hakan Yılmaz (38) ile marketin bulunduğu binada oturan 
Ali Kemal Albayrak (52) ve Kenan Albayrak (40) arasında bahçe duvarı nedeniyle tartıĢma çıktı. Tehdit edilen 
Hakan Yılmaz‟ın olay yerine polis ekibi çağırmasına sinirlenen Ali Kemal Albayrak silahıyla Hakan Yılmaz‟ı 
yaraladı. Olay yerine gelen polis ekibi ise silahını teslim etmediği ve çevreye ateĢ ettiği iddia edilen Ali Kemal 
Albayrak‟ı bacağından vurdu. Hastaneye kaldırılan Ali Kemal Albayrak yaĢamını yitirdi. 
 
Ġstanbul‟un Bakırköy Ġlçesi‟ndeki Florya Semti‟nde bulunan Ukrayna‟nın Ġstanbul BaĢkonsolosluğu'na 9 Mart günü 
gelen ve elinde Ģüpheli paket bulunduğu iddia edilen Volkan Özbudak‟ın (29) içeriye girmek istediği ve görevli polis 
memurunun Volkan Özbudak‟a engel olması üzerine, Volkan Özbudak‟ın silahıyla etrafa ateĢ etmeye baĢladığı 
ileri sürüldü. Görevli polis memuru tarafından bacağından ve sırtından dört kurĢunla vurulan Volkan Özbudak, 
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟ne kaldırıldı. 
 
ġırnak‟ın Balveren (Gundkê Melê) Beldesi‟nin yakınlarında 12 Mart günü, Millî Taburu‟na bağlı askerlerin açtığı 
ateĢ sonucu kapatılan DTP‟nin ġenoba (Sêgirkê) Beldesi Gençlik Kolları BaĢkanı Kerem Gün (26) yaĢamını yitirdi. 
Olayın ardından ġırnak Valiliği yaptığı açıklamada, sınırdan sigara kaçakçılığı yapan grubun “dur” ihtarına 
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uymaması üzerine açılan ateĢ sonucu, yaralanan Kerem Gün‟ün hastanede yaĢamını yitirdiği; altı kiĢininse sağ 
yakalandığı ifade edilirken yakalandığı iddia edilen altı kiĢinin gözaltına alınmadığı öğrenildi.  Olay anında ağabeyi 
Kerim Gün ile birlikte olan Salih Gün, askerlerin kendilerinin silahsız olduklarını bilmelerine rağmen ateĢ ettiğini 
iddia etti. “Dur” ihtarının yapılmadığını dile getiren Gün, “7 kiĢiydik. Askerler ateĢ açmadan önce sürekli 
aydınlatama mermisi atıyordu. Daha sonra ateĢ açtılar. Tarama sonucunda ağabeyim Kerim uzun süre yerde kaldı. 
Daha sonra sırtımızda hastaneye yetiĢtirmeye çalıĢtık. Çağırdığımız ambulans bir türlü gelmedi. Her aradığımızda 
askerler tarafından durdurulduğunu söylediler” dedi. 
 
Samsun‟un Tekkeköy Ġlçesi‟nde 21 Mart günü, Kirazlık beldesinde kontrol yapan jandarma ekibi, kontrol noktasına 
yaklaĢtığı sırada kaçmaya çalıĢan 16 BDC 55 plakalı otomobili durdurmak istedi. “Dur” ihtarına uymadığı ve alkollü 
olduğu iddia edilen Y.A.‟nın kullandığı araca jandarma ekibinin ateĢ açması sonucu aracın arka koltuğunda oturan 
Ç.T. sırtından vurularak yaralandı. 
 
Van‟ın Çaldıran Ġlçesi‟ne bağlı Xecîxatun (Hangedik) Köyü‟nün Ġran sınırı yakınlarında 31 Mart günü, akaryakıt 
kaçakçılığı için yasadıĢı yollarla geçtikleri Ġran‟dan dönmeye çalıĢan Mehmet Nuri Tançoban‟ın (15) askerler 
tarafından silahla vurulduğu, ardından da dövülerek öldürüldüğü iddia edildi. Tançoban‟ın ailesi, çocuklarının ölüm 
sebebinin belirlenmesi için Van Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nde otopisi yapılmasını istedi. Van‟a getirilen 
Tançoban‟a otopisi yapıldı. Otopisi sonucunda Tançoban‟ın sağ omuzunda kurĢun izine rastlandığı, ölümünün de 
ateĢli silahla gerçekleĢtiği belirlendi. Tançoban‟ın vücudunda darp izine de rastlanmadı. Van Ġl Jandarma 
Komutanlığı‟ndan Van Valiliği‟ne gönderilen açıklamada ise, olayın boğuĢma sonucu yaĢandığı ve Tançoban‟ın bu 
boğuĢma sırasında askerin silahından çıkan kurĢunla hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın tanıklarından Ayhan 
Bozkaya (46) Taraf gazetesine yaptığı açıklamada Ģu beyanda bulundu; “Gece saat 01.00 sularında Ġran sınırına 
doğru mazot almak için atlarla yola çıktık. Köyden 500 metre uzaklaĢtıktan sonra askeri araç gördük, geri döndük. 
Bu esnada askerler „dur‟ ihtarında bulunmadan ateĢ açtı. Olay yerine gittiğimizde Mehmet Nuri ölmüĢtü. Olay, tam 
bir infazdı. Biz mazota giderken kaç kere yakalanmıĢtık. Askerler ihtarda bulunuyorlardı.” 5 Nisan günü 
Tançoban‟ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan 1‟inci Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Nevzat Göksu, 
“Olayda bir asker birinci derecede sorumlu olduğu düĢünülerek tutuklanarak cezaevine kondu. Adalet yerini 
bulacaktır” dedi. 
 
13 Nisan günü Hakkari'de kapatılan DTP'nin siyasi yasaklı EĢbaĢkanı Ahmet Türk'e yönelik saldırıyı protesto eden 
kitleye polisin müdahelesi sırasında ġ.E. (12) adlı çocuk sol göz altından aldığı kurĢunla ağır yaralandı. ġ.E. Van 
AraĢtırma Hastanesi'ne sevk edildikten sonra polis ġ.E.‟nin ailesine çocuklarının gözaltında olduğuna dair resmi 
tutanak imzalatarak teslim etti. 
 
14 Nisan günü Hakkari Yüksekova'da, kapatılan DTP'nin siyasi yasaklı Lideri Ahmet Türk'e yapılan saldırıya iliĢkin 
ilçe merkezinde baĢlayan olaylarda Münir ġahinoğlu isimli kiĢinin sol ayağının yanısıra yüzüne aldığı gaz bombası 
sonucu sağ gözünün elmacık kemiği kırıldı. Olaylarda R.E. (13) isimli çocuk da yüzüne gelen gaz bombası sonucu 
yaralandı. Ġki yaralı Van Yüzüncü Yıl AraĢtırma Hastanesi‟nde tedavi altına alındı. 
 
Aydın‟ın KuĢadası Ġlçesi‟nde 13 Nisan günü, bir sivil polis memuru hakkında “yakalama kararı olduğu” için  
kovaladığı Umut Tamaç (27) isimli kiĢiyi baĢından vurarak ağır yaraladı. Ġddialara göre polisi görünce belindeki 
bıçağı çeken Umut Tamaç, koĢarak kaçmaya baĢladı. PeĢine takılan sivil polis bir el ateĢ etti. Silah sesinin 
ardından elindeki bıçağı attığı belirtilen Umut Tamaç‟ı kısa kovalamacanın ardından polis memuru yakaladı. Polis, 
Umut Tamaç‟ın baĢına silah dayayıp etkisiz hale getirirken aralarındaki itiĢ kakıĢ oldu. Ġddiaya göre Umut Tamaç, 
polise “Beni öldürecek misin, vur o zaman” diye bağırdı ve arkasından silah ateĢlendi. KurĢunun Tamaç‟ın sağ 
gözünün üstünden girip çenesinin sol tarafından çıktığı görülürken yardıma gelenlen kanı durdurmak için havlu 
basıp ambulans bekledi. Hemen KuĢadası Devlet Hastanesi‟ne götürülen Umut Tamaç, ilk müdahalenin ardından 
Aydın Adnan Menderes Hastanesi‟ne kaldırıldı. Umut Tamaç‟ın durumunun ağır olduğu belirtilirken, onu vurmakla 
suçlanan polis arkadaĢlarına “BoğuĢurken oldu” dediği öne sürüldü. Bu arada bazı polislerin çevredeki esnafla 
görüĢüp olayı görmediklerini söylemeleri konusunda uyardığı iddia edildi. Olayın ilk 2 gününde polisin yürüttüğü 
soruĢturmada tanıkların ifadesi alınmadı. Savcılık kararıyla soruĢturmanın jandarmaya geçmesinin ardından ifade 
veren tanıkların sayısı arttı. Tamaç‟ın baĢından vurulduğu yere iki üç adım uzaklıktan olaya Ģahit olan tanıklardan 
Yay-Tun Et Galerisi‟nin sahibi Mehmet Yaylacı Radikal gazetesine Ģu beyanda bulundu: “Polis çocuğu tutmuĢtu. 
Önce ayağına doğru ateĢ etti. Ġsabet etmedi. Sonra baĢına silahın namlusuyla vurdu. Polis olduğunu bilmiyorduk, 
„yapma diye yalvardık.‟ Çocuğu yerden kaldırdı. BaĢına ateĢ etti. Altı yedi sivil polis te Ģahitlik yapmamamız için 
bize gözdağı verdi” dedi. 
 
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19 Nisan günü, Yüksekova Lisesi öğrencisi Feyyaz Genç'e (18) okul çıkıĢında Ġlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) çarpması sonucu yaralandı. Genç'in 
ailesi çocuklarına polis aracının bilinçli bir Ģekilde çarptığını ayrıca hastanede polislerce tehdit edildiğine dikkat 
çekerek, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Genç, hastanedeki tedavisi ardından taburcu edildi. Genç, 
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okul çıkıĢında kaldırımın yanında yürüdüğü esnada hiçbir uyarı yapmadan arkadan hızla gelip çarptığını, polislerin 
inip müdahale etmek yerine olay yerinden uzaklaĢtığını belirtti. 
 
Mersin'de 20 Nisan günü, narkotik polisleri tarafından arandığı iddia edilen Vahit A. (28) Akdeniz Ġlçesi Siteler 
Mahallesi 160. caddede “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polisler tarafından ayağından vuruldu. Vahit A., tedavi 
için ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
 
ġanlıurfa‟nın Akçakale Ġlçesi‟ne bağlı Kepezli Köyü yakınlarında 22 Nisan günü, Suriye‟den Türkiye‟ye “kaçakçılık 
yaptıkları” iddia edilen Ġbrahim Bitkin (27) ve Taha Özdemir‟e (22) “dur” ihtarına uymadıkları gerekçesiyle sınırda 
devriye görevi yapan askerlerin ateĢ açması sonucu Taha Özdemir yaĢamını yitirdi. Ġbrahim Bitkin ise gözaltına 
alınıp, sorgulanmak üzere Akçakale Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 
 
23 Nisan günü Mardin‟in Kızıltepe Ġlçesi'nde polis merkezine yapılan silahlı saldırıda biri polis ve 2 sivilin ölümüyle 
sonuçlanan olayda, YaĢar Özdurak'ın (28) adlı vatandaĢın polis panzerinden açılan ateĢ sonucu yaralandığı iddia 
edildi. Özdurak'ın babası ġeyhmus Özdurak, oğlunun akĢam saatlerinde eve bisikleti ile geldiği sırada Koçhisar 
Mahallesi köprüsünü geçtikten sonra panzerlerden ateĢ açıldığını belirterek, oğlunun sol bacağından yaralandığını 
ve bacak kemiğinin kırıldığını söyledi. Baba Özdurak, 'Oğlumun ayağına kurĢun isabet ettikten sonra, oğlum yere 
yığıldı. Daha sonra panzer arkasına bakmadan yoluna devam etti. Panzer çok sayıda kurĢun sıktı. Ancak sadece 
bir kurĢun ayağına isabet etti. Olaydan sonra polisler üç defa evimize baskın düzenleyerek arama yaptılar. Son 
aramada köpeklerle arama yaptılar evde. Oğlumun durumu Ģimdi iyi' dedi. 
 
5 Mayıs akĢamı ġırnak'ın Balveren Beldesi yakınlarında, Milli Taburu'na bağlı askerler 5 sivil vatandaĢa “kaçakçı 
oldukları” iddiasıyla ateĢ açtı. Olayda Hüseyin Artuç (18) adlı vatandaĢ yaĢamını yitirirken, Mehmet Cevat Ayaz 
(41) yaralandı. Diğer 3 kiĢinin kurtulmayı baĢardığı öğrenilirken, Bolu Tabur'dan gelen ve bölgede seyyar gezen bir 
grup asker tarafından pusu atıldığı ve hemen yakınındaki Milli Taburu'ndan askerlerin de vatandaĢlara ateĢ açtığı 
iddia edildi. 
 
11 Mayıs günü Muğla‟da, Muğla Üniversitesi‟nde eğitim gören Kürt öğrencilerle ırkçı bir grup arasında sözlü 
sataĢma nedeniyle çıkan kavgaya polis ekiplerinin müdahalesi sırasında, polis memuru Gültekin ġahin‟in açtığı 
ateĢ sonucu Muğla Üniversitesi öğrencisi ġerzan Kurt (21) iki omzundan aldığı mermilerle ağır yaralandı. Kurt, 
tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟nde 19 Mayıs günü yaĢamını yitirdi. Muğla Valiliği 
17 Mayıs günü yaptığı açıklamada ġerzan Kurt‟u silahla vuran polis memuru Gültekin ġahin‟in tutuklandığını 
bildirdi. Muğla Valisi Ahmet Altıparmak, daha önce yaptığı açıklamada üniversite öğrencisi ġerzan Kurt‟a ateĢ 
açılan silahın herhangi bir polis memuruna ait olmadığını açıklamıĢtı.  
 
15 Mayıs günü Hakkari'de, Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) tarafından organize edilen “Tecavüz 
kültürüne dur diyelim” yürüyüĢüne polis müdahalesi saldırısında Pehlivan Mahallesinde C.E. (8) isimli  çocuk plastik 
merminin sağ gözüne isabet etmesi yaralandı. Önce Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan, burada yapılan ilk 
müdahalenin ardından Van AraĢtırma Hastanesine sevk edilen Erik, tüm müdahalelere rağmen sağ gözünü 
kaybetti. Aynı gün DÖHK'ün yürüyüĢü ardından Medrese Mahallesinde evinin önünde, arkadaĢları ile top oynayan 
A.A. (5), zırhlı araç çarpmasında yaralandı. Çarpma sonucunda vücudunun çeĢitli yerlerinden yaralanan Ayaz, 
kendisine çarpan Akrep tipi zırhlı araçla Hakkari Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. 
 
15 Mayıs günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akalın köyü mevkiinde, Yüksekova-Van karayolunun Akalın 
(Bajerge) mevkiinde karĢıdan karĢıya geçmekte olan Turgut Gezer (12) adlı çocuğa Yüksekova Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı zırhlı araç bir çocuğa çarptı.   panzer çarpması sonucu ağır yaralandı. Turgut Gezer 3 Temmuz 
günü tedavi gördüğü Yüzüncü Yıl Üniversitesi AraĢtırma Hastanesi‟nde yaĢamını yitirdi. 
 
16 Mayıs akĢamı Hakkari'de, Yeni mahallede gerçekleĢen düğün töreninde eğlenen çocukların slogan atması 
gerekçe gösterilerek gelen polislerin müdahalesinde R.D.(14) isimli çocuk karnından aldığı kurĢunla yaralandı. 
Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Duman yoğun bakım servisine kaldırıldı. 
 
21 Mayıs günü Ġstanbul AĢiyan Mezarlığı‟nda, yaralama ihbarı üzerine bölgeye giden ve “Yunus” olarak bilinen 
polis timi ile BarıĢ Doğan isimli kiĢi arasında çatıĢma çıktı. ÇatıĢmada polis memuru Turgay Yılmaz yaĢamını 
yitiriken, Mehmet Birlik isimli polis memuru da yaralandı. Polise bıçakla saldırdığı iddia edilen ve çatıĢma sırasında 
baĢından ve ayaklarından vurulan BarıĢ Doğan ise kaldırıldığı hastanede öldü. Doğan‟ın Ġstanbul Sağlık 
Müdürlüğü‟nde taĢeron Ģirkete bağlı temizlik elemanı olarak çalıĢtığı ve 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. 
 
25 Mayıs günü Van‟ın Özalp Ġlçesi‟nde, Orgeneral Mustafa Muğlalı KıĢlası‟nın yakınlarında, çocukların oyun 
oynadığı sırada meydana gelen patlama sonucu Olcay Akyükrek (13) yaĢamını yitirdi; Nurullah Erçiçek (9), 
Orhan Erçiçek (11), Yunus Yaman (13), Doğukan MeĢe (12) ve Fidan CoĢar (9) yaralandı. Özalp Belediye 
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BaĢkanı Murat Durmaz, patlamaya el bombasının neden olduğunu ileri sürdü ve bir görgü tanığının el bombasının 
askerler tarafından atıldığını gördüğünü iddia etti. 
 
30 Mayıs günü Diyarbakır'da, hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan H.D. (18) yaĢındaki genç, Devlet Hastanesi'ne 
sağlık kontrolüne götürülürken kaçmak istediği iddiasıyla polis tarafından ayağından tabancayla vuruldu. Yaralı H.D 
adlı genç, Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı. 
 
3 Haziran günü ġırnak‟ta, Cumhuriyet Caddesi'nde aĢırı hız yaptığı iddia edilen "akrep" olarak bilinen zırhlı polis 
aracı Diren Basan (14) isimli çocuğa çarparak ölümüne neden oldu. 
 
9 Haziran günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan ev baskınları ve gözaltıları protesto etmek amacıyla 
baĢlayan eylemlere polis müdahale etti. Müdahale sırasında Hamza Uca (35) isimli bir vatandaĢ gaz bombası ile 
ağır yaralandı ve Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı gün olaylar sırasında gaz bombası isabet eden 
Cihan IĢık (14) isimli çocuk da elinden yaralandı ve babası tarafından özel araçla Van'a götürüldü. 
 
13 Haziran günü Hakkari'de 11 kiĢinin tutuklama kararından sonra çeĢitli mahallelerde yapılan protesto 
gösterilerine polisin gaz bombası ile müdahalesi sırasında, Cemil Akgül (19) adındaki bir kiĢi 10 metrelik yakın bir 
mesafeden baĢına isabet eden gaz bombası ile ağır yaralandı. 
 
15 Haziran günü Van'ın Çaldıran Ġlçesi'ne bağlı Alakaya (Girêsor) Köyü'nde, Asım Yavrutürk (24) isimli köylü sol 
gözünden tek kurĢunla öldürüldü. Yavrutürk'ün yanında bulunan görgü tanığı Abdullah Yıldız, askerlerin kendilerine 
önce izli mermi attığını, sonra da kendilerini taradığını belirtti. Askerlerin yoğun ateĢi üzerine kaçmaya baĢladığını 
belirten Yıldız, "Ben can havliyle kaçarak olay yerinden uzaklaĢtım. Eve geldiğimde Asım'ın telefonunu aradım, 
çalıyordu ama cevap vermiyordu. Köylülere haber verdim. Onu askerler öldürdü. Bu konuda savcılığa da aynı 
Ģekilde ifade verdim. Asım'ın öldürüldüğü yer köye yakın sınırdan 30 kilometre içeride" dedi. Yavrutürk'ün cenazesi 
askerler tarafından Çaldıran Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yavrutürk'ün amcası M. ġirin Yavrutürk ise askerlerin 
avukata "Önce Afgan sandık. Onu ölü halde bulduk. Hemen hastaneye getirdik" dediklerini söyleyen amca 
Yavrutürk, "Bu tamamen yalan. Görgü tanıkları her Ģeyi anlatıyor iĢte. Çaldıran Emniyet Müdürü burada bize diyor 
ki 'Biz de her gün Ģehit veriyoruz. Sadece sizin çocuklarınız ölmüyor. Bir çocuğunuz ölmüĢ ne olmuĢ yani' dedi. 
ġimdi bizden intikam mı alınıyor" dedi. 
 
25 Haziran günü Van'ın Özalp Ġlçesinde, Yukarı Turgalı (Axurka Jorî) Köyü'nde ikamet eden ve Ġran'dan Türkiye‟ye 
dönen Ġslam Kesici (26) isimli kiĢinin köye bir kilometre kala Yukarı Turgalı Jandarma Karakolu'na bağlı askerin 
açtığı ateĢ sonucu öldürüldüğü iddia edildi. Kesici'nin yanında bulunan arkadaĢları Halil Avan ve Bilal Avan 
kendilerine önce Ġran tarafından ateĢ edildiğini, daha sonra Türkiye tarafına kaçmayı baĢardıktan sonra burada da 
askerler tarafından kendilerine ateĢ açılmaya baĢlandığını ve yeniden Ġran tarafına kaçmaya baĢladıklarını, o 
esnada Ġslam'ın geride kalarak vurulduğunu belirtti. 
 
25 Haziran günü Erzincan ili Merkez Hürrempalangası köyündeki bir eve düzenlenen baskında PKK militanı olduğu 
belirtilen 2 kiĢi öldürüldü. Tunceli‟den gelen 2 militanın Giresun‟a bölgesine sızmaya çalıĢtığı ve 60 haneli Hürrem 
Palangası köyünde mola verdiği, güvenlik güçlerinin „teslim ol‟ çağrısına ateĢle karĢılık verilmesi üzerine yaklaĢık 1 
saat süren çatıĢma sonunda 2 militanın öldürüldüğü, militanların baĢka bir odada yaktığı örgütsel doküman 
nedeniyle de yangın çıktığı iddia edildi. 
 
28 Haziran günü Hatay‟ın Hassa Ġlçesi‟ne bağlı Çardak Yaylası‟nın ġeker Deresi Bölgesi‟nde Amanos Dağları‟nın 
eteklerine kekik otu toplamaya giden dört köylüyü HPG militanı zanneden askerî birliğin ateĢ açması sonucu 
Mustafa Fil (66) ve Ali DalmıĢ (63) yaĢamını yitirdi; Mehmet Sak (75) yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan 
Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, operasyona çıkan askerî birliğin “dur” çağrısına köylülerin yanıt vermemesi 
üzerine, köylülere ateĢ açıldığını ifade etti. Silah seslerini duyunca dere yatağına kaçarak olaydan yara almadan 
kurtulan Ġbrahim Yalçın (60) ise “hep birlikte kekik toplamaya gitmiĢtik. Ormanlık alanda, birden saldırıya uğradık. 
Saldırının yapıldığı noktayı tespit ettik, ama kimlerin saldırdığını görmedim. Yoğun kurĢun yağmuru altında kaldık. 
Ben hemen kendimi yakındaki dere yatağına attım. Silah sesi kesilene kadar bekledim. Sonra da oradan kaçtım. 
YaklaĢık 15–20 dakika sürdü. ArkadaĢlarımın durumunu da bilmiyordum. Hassa‟ya döndüğümde ikisinin öldüğünü, 
birinin yaralandığını öğrendim” dedi. 
 
1 Temmuz gecesi Diyarbakır‟ın Lice Ġlçesi yakınlarında gece operasyondan dönen askerler, Goma Ahmet 
Mezrası‟nda tarlada nöbet tutan Ferhat Taruk, Çekdar Kanay ve Müslüm Kanay‟ın, “hırsız oldukları” gerekçesiyle 
pompalı tüfekle kendilerine ateĢ açmaları üzerine ateĢle karĢılık verdi. Kaçan grubu “terörist” sanan askerlerin 
ateĢiyle Ferhat Taruk (17) ve Çekdar Kınay (17) öldü, Müslüm Kanay (36) yaralandı.  Köylülerin yasak olmasına 
karĢın, hintkeneviri yetiĢtirdikleri tarlalarına bir gün önce hırsız girdiği için nöbet tuttukları ve askerleri hırsız sanarak 
ateĢ ettikleri ileri sürülürken, çatıĢma çıktığı haberiyle Lice'den gelen takviye birlikler Goma Ahmet Mezrası'nı 
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kuĢattı. Diyarbakır Valiliği bölgede süren operasyonlar sırasında güvenlik güçlerine ateĢ açıldığı ve çıkan 
çatıĢmada 2 kiĢinin ölü, bir kiĢinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi. Ferhat Taruk‟un ağabeyi Tekin Taruk silah 
sesleriyle birlikte uykudan uyandığını ve köye gitmek istediğini ancak askerlerin buna izin vermediğini, kardeĢinin 
yaralanınca kendisini cep telefonuyla arayıp yardım istediğini belirterek “telefondan sonra köye gitmeye çalıĢtım 
ama askerler bırakmadı. Ambulans çağırdık. Hani, Kulp ve Lice‟den ambulanslar geldi. Ambulansların da girmesine 
izin vermediler. Saat 04.30 sıralarında ambulanslara izin vermiĢ olsalardı belki ölmeyeceklerdi. Haklarında dava 
açacağım, kardeĢimin ölümü bu kadar ucuz olmamalı” dedi. 
 
3 Temmuz günü Siirt‟te, Pervari Ġlçesi'ne bağlı Doğan Köyü yakınlarında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren PKK 
militanlarının kimliklerinin açıklanması için hastaneye doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis gaz bombası ve tazyikli 
suyla müdahale etti. Müdahale sırasında Kurtalan Belediye Meclis Üyesi Selamet Adik, baĢına isabet eden gaz 
bombasıyla yaralandı.  
 
4 Temmuz günü Ġstanbul‟un Fatih Ġlçesi‟nde, bir ihbar üzerine Aksaray ĠskenderpaĢa Mahallesi Ġmam Murat 
Sokak'ta arama yapan polis memurlarının kimlik sorması üzerine bir grubun ateĢle karĢılık verildiği iddia edildi. 
Çıkan çatıĢmada bir kiĢi ölürken, biri ağır iki polis memuru yaralandı.  
 
9 Temmuz günü Hakkari‟de, BDP Ġl binası önünde bir araya gelen ve aralarında BDP Hakkari Milletvekili Hamit 
Geylani'nin de bulunduğu kalabalık grup Bulvar Caddesi üzerinde yürüyüĢe geçtiği sırada polis tazikli su ve gaz 
bombalarıyla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında bir vatandaĢ baĢına biber gazının isabet etmesi sonucu 
yaralandı.  
 
21 Temmuz günü Van‟ın KurubaĢ Köyü‟ne dedesinin mezarını ziyarete giderken giden Canan Saldık (16) isimli 
çocuk Hacıbekir Askerî KıĢlası‟ndan açıldığı ileri sürülen ateĢ sonucu, kafasından aldığı kurĢun nedeniyle 
kaldırıldığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nde yaĢamını yitirdi. "Ölü Muayene ve Otopsi 
Tutanağında" Canan'ın ölüm sebebi olarak beynine isabet eden 3.2 cm uzunluğunda mermi çekirdeğinin sebeb 
olduğu kaydedildi. Savcı otopsi iĢlemlerinin ardından KurubaĢ Köyü'ne giderek burada da incelemelerde bulundu. 
Olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı. Köylüler Canan'a isabet eden kurĢunun yanı sıra bir baĢka kurĢunun da olay 
yerinin yaklaĢık 500 metre uzağında bulunan Nejdet Orkin isimli bir köylünün camına isabet ettiği ve kurĢunun evin 
içine düĢtüğünü belirtti. Köylüler, olay yerine gelip incelemede bulunan Jandarmanın kurĢunun MG-3 kurĢunu 
olduğunu belirttiğini söyleyerek, kurĢunun askeriyeye ait olduğunu kabul ettiklerini ileri sürdü.  
 
22 Temmuz günü Van‟ın Özalp Ġlçesi‟ne bağlı AĢağı Turgalı Köyü‟nde tarladan dönen Adem Aygün (17), askeri 
ekibin açtığı ateĢ sonucu yaralandı.  
 
28 Temmuz günü ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde, polis aracına taĢ attığı iddia edilen M.B. (11), polis ekibinin açtığı ateĢ 
sonucu bacağından vurularak yaralandı. Yaralı halde gözaltına alınan M.B.‟nin polis aracının kırılan camının 
parasını ödemesi üzerine serbest bırakıldığı, M.B.‟nin yaralanması nedeniyle ise polis memurları hakkında 
herhangi bir iĢlem baĢlatılmadığı öğrenildi. 
 
Diyarbakır‟ın Dicle Ġlçesi‟nde 5 Ağustos 2010‟da Emniyet Müdürlüğü‟ne düzenlenen silahlı saldırıda Er Cemal 
Yalın‟ın HPG militanları tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Ancak Er Yalın‟ın çatıĢmanın meydana geldiği bölgede 
sivil haldeyken çatıĢmanın çıkması üzerine yaya olarak Emniyet Müdürlüğü‟ne koĢması üzerine Emniyet 
Müdürlüğü‟nden açılan ateĢ sonucu yaĢamını yitirdiği görgü tanıklarının ifadesi ve otopsi raporuyla ortaya çıktı. 
Olay günü Ġlçe Jandarma Komando Birliği'nde görevli ve hepsi sivil giyimli olan bir yüzbaĢı ile iki er sivil bir araçla 
ilçe merkezindeki PTT önüne geldiler. ÇatıĢmayla birlikte kendilerini kurtarmak isteyen Yalın'ın yanındaki askerler 
geldikleri sivil araçla, ilçe emniyet binasına doğru hareket etti. Er Yalın da yaya olarak aracın arkasından emniyet 
müdürlüğüne koĢmaya baĢladı. Ancak mevzideki polisler onlara doğru ateĢ açtı. Polislerin sivil araca “Bomba yüklü 
araç”, Cemal Yalın'ı da “Canlı bomba” zannederek ateĢ açtığı araç içindeki askerlerin açılan ateĢten yara almadan 
kurtulurken, er Yalın‟ın ise koĢtuğu polis binasının yönünden gelen kurĢunla göğsünden vurulduğu belirtildi. Terör 
suçlarına bakan Özel Yetkili Diyarbakır BaĢsavcılığı, Dicle Cumhuriyet Savcılığı'na devretti. Ġlçe Savcılığı da 
çatıĢma gecesi Dicle- Emniyet Amirliği'nde siperde görevli 4 polisin ifadelerini aldı. Dicle ilçesi Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı, soruĢturmayı Ocak 2011‟de tamamladı. Savcılık, hazırlanan fezlekeyi Diyarbakır Cumhuriyet 
BaĢsavcılığına gönderdi. Fezlekede, polis memurlarının, er Yalın'ın kullandığı ve içerisinde Ġlçe Jandarma 
Komutanı YüzbaĢı Serdar Çölgeçen ile habercisi er Kayhan Kuzu'nun da bulunduğu minibüsü, emniyet 
müdürlüğüne bombalı saldırı yapmak isteyen PKK'lilere ait olduğunu sanarak kurĢunladıkları bildirildi. Fezlekede, 
çatıĢmanın yaĢandığı anda, Ġlçe Emniyet Amiri Ġltekin Karahan'ı telefonla arayan YüzbaĢı Çölgeçen'in Ġlçe 
Jandarma Komutanlığının hizmet aracı olan sivil plakalı bir minibüsle olay yerine hareket ettiği, araçta, Çölgeçen'in 
yanı sıra, habercisi olan er Kayhan Kuzu ve aracı kullanan er Cemal Yalın'ın bulunduğu ifade edildi. Fezlekede, 
YüzbaĢı Çölgeçen'in içerisinde bulunduğu minibüsün Dicle Merkez Karakol Komutanlığı önünde durduğu, silah 
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seslerinin kesilmiĢ olması ve sokakta vatandaĢların normal bir Ģekilde hayatlarına devam ettiklerinin görülmesi 
üzerine emniyet müdürlüğüne hareket ettiği belirtildi. 
 
11 Ağustos akĢamı Tunceli‟nin Pülümür Ġlçesi‟ne bağlı Buyerbaba Yaylası‟nda, bir bölümü daha önce Genelkurmay 
BaĢkanlığı tarafından askeri yasak bölge ilan edilen ve sivillerin giriĢine yasaklanan bölgede kaymakamlık izniyle 
hayvanlarını otlatan Fikri KarakuĢ (33) isimli çoban bulunduğu bir kayanın dibinde Kobra helikopterden açılan ateĢ 
sonucu yaralandı. Bölgede bulunan diğer çobanlar tarafından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan KarakuĢ, 
tedavi altına alındı. KarakuĢ, bölgede Sikorsky ve Kobra tipi helikopterlerin uçuĢ yaptığını belirterek, "Ben kuzulara 
yakın bir yerde kayaların kenarında gölgede duruyordum, helikopterler bölgede biraz dolaĢtı sonra da gitti. 
Yanımda bir köpek ve eĢek de vardı. Birden baktım Kobra helikopterler bulunduğum yere yaklaĢtı. Benim üzerime 
doğru bombalar atıldı. Kayaların dibine girdim ve bekledim. Bu sırada yaralandım ve bayılmıĢım. Yaylada 
bulunanlar beni daha sonra alıp hastaneye getirdiler" dedi. Olayla ilgili Pülümür Cumhuriyet Savcılığı soruĢturma 
baĢlattı. Jandarma da olayla ilgili baĢlattığı soruĢturmayı sürdürüyor. 
 
15 Ağustos günü Mardin Nusaybin‟de, Batman'ın BeĢiri Ġlçesi kırsalında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG'li 
Mehemed Omer'in (Seyid Bayram) cenazesi Nusaybin'deki sınır kapısından Derika Hemko'ya götürülürken 
Nusaybin Ġlçe giriĢinde polis tarafından durduruldu. Polis, cenazenin Kilis üzerinden götürülmesini istedi. Bunun 
üzerine kitle ile polisler arasında arbede yaĢandı. Arbedeyle birlikte polisler coplarla kitleye müdahale etti. Atılan 
gaz bombaların isabet ettiği bir vatandaĢ, boynundan yaralandı. 
 
16 Ağustos günü Mersin‟in Akdeniz Ġlçesi‟nde, ġevket Sümer Mahallesi'nde Hakkârililere ait kahvenin önünde bir 
sivil polis memurunun, taĢ attığı için kovalanan 7 yaĢındaki çocuğunu korumaya çalıĢırken Nezir Burak (34) isimli 
kiĢiyi vurarak yaraladığı iddia edildi. 
 
19 Ağustos günü Mersin‟de, çeĢitli adli suçlardan aranan A.K.‟yle (27) devriye görevi yapan polis ekibi arasında 
meydana gelen kovalamaca sonucunda meydana gelen arbedede A.K., polis memuru C.A.‟nın (34) silahından 
çıkan kurĢunla yaralandı. A.K.‟nin Mersin Devlet Hastanesi‟ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  
 
20 Ağustos günü Mersin‟in Akdeniz Ġlçesi ġevket Sümer Mahallesi‟nde, Karakol Caddesi‟nde çocukların 
düzenlediği protesto gösterisine müdahale eden polis ekipleri gaz bombası kullandı. BaĢına ve çenesine gaz 
bombası isabet eden S.Ö. (13) adlı çocuk Mersin Devlet Hastanesi‟ne kaldırılırken, iĢinden eve bisikleti ile dönem 
ReĢit Atabey‟in (43) göğsüne de gaz bombası isabet etti. Atabey de Mersin Devlet Hastanesi Acil Servis‟ine 
kaldırılarak tedavi altına alındı.  
 
23Ağustos günü Hakkari‟de, ġemdinli Ġlçesi'ne bağlı Konur (Nuxeyla) kırsalında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren 
HPG'linin cenazeleri 20 Ağustos günü ġemdinli Devlet Hastanesi Morgu'nda alınırken polisin müdahalesi sonucu 
baĢlayan olaylar sırasında, Ulu Cami‟de teravih namazından çıkan ve aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 
cemaate polis gaz bombalarıyla müdahale etti. Olayda namazdan çıkan Sıtkı ÇelikbaĢ sırtına ve koluna gelen iki 
gaz bombasıyla yaralandı. Diyanet Vakfı ġemdinli ġube BaĢkanı Mehmet Tekin de yakın mesafeden üzerine 
atılan gaz bombasının eline çarpması sonucu hafif Ģekilde yaralandı. 
 
28 Ağustos günü Van‟ın Saray Ġlçesi‟nde, Sırımlı (Xerabsork) Köyü‟nde yaĢayan ġerafettin Güleryüz‟ün (26) altı 
arkadaĢıyla beraber Ġran‟dan kaçak mazot getirirken Cemil Çiçek Jandarma Karakolu‟nda açılan ateĢ sonucu 
yaĢamını yitirdiği iddia edildi. Olaya iliĢkin bilgi veren Raif Acar, köylülerin Ġran'dan dönüĢ yaptıkları sırada Türkiye 
sınırında Ġran askerleri tarafından tarandığını, saldırı sırasında sırtında aldığı kurĢunla ağır yaralanan Güleryüz'ün 
olay yerinde yaĢamını yitirdiğini belirterek, "Benim oğlum da olay sırasında oradaydı. Onun anlattığına göre geri 
döndüklerinde sınır noktasında Türkiye tarafında bulanan Cemil Çiçek Karakolu'na bağlı askerler ile Ġran tarafında 
bulunan Nezerbeg Karakolu askerleri tarafından çapraz ateĢe tutuluyor ve bu katliam yapılmıĢtır" dedi.  
 

Sınır Hattında YaĢanan Ġnfazlara ĠliĢkin Soru Önergesi 
BDP Van Milletvekili Fatma Kurtulan, Van'ın Saray Ġlçesi'ne bağlı Sırımlı köyünde ikamet eden ġerafettin Güleryüz 
adlı kiĢinin 28 Ağustos tarihinde Van-Ġran sınırında hayatını kaybettiğini hatırlatarak,sınır hattında yaĢanan infazlara 
iliĢkin ĠçiĢleri Bakanı BeĢir Atalay‟ın yanıtlaması için Meclis‟e soru önergesi verdi. Önergede, “Van-Ġran sınırında 
her yıl onlarca vatandaĢımız hayatını kaybetmektedir. Hayatını kaybeden kiĢiler, ya Türkiye ya da Ġran askerleri 
tarafından adeta infaz edilmiĢtir. Meydana gelen ölüm olaylarında, görgü tanıkları her defasında uyarı ateĢi dahi 
açılmadan, hedef gözeterek ateĢ açıldığını dile getirmiĢtir. Olaylardan anlaĢıldığı üzere, kaçakçılık yaptığı iddiası ile 
vatandaĢlarımız katledilmektedir. Bütün uyarı ve baĢvurularımıza rağmen bu konuda bir önlem alınmadığı gibi 
sorumlular hakkında her hangi bir iĢlem de yapılmamaktadır” dinelerek Ģu sorular soruldu.  
1-ġerafettin Güleryüz nasıl hayatını kaybetmiĢtir? Otopsi raporu sonuçlanmıĢ mıdır? 
2-ġerafettin Güleryüz iddia edildiği gibi Türkiye ve Ġran sınırında görev yapan askerler tarafından çarpraz ateĢe 
tutularak mı hayatını kaybetmiĢtir?  
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3-ġerafettin Güleryüz hangi suçu iĢlemiĢtir?  
4-Olayla ilgili baĢlatılan soruĢturma hangi aĢamadadır? 
5-Sınırda bu güne kadar yüzlerce vatandaĢımız yaralanırken, onlarcası hayatını kaybetmiĢ ve birçoğu ise sınırdaki 
karakollarda iĢkenceden geçirilmiĢtir. Söz konusu uygulamalar hukuki midir? Olaylarla ilgili kapsamlı bir soruĢturma 
yürütülmemesinin ve bu konuda önlem alınmamasının sebebi nedir?  
6-Sınırdaki yargısız infazlara her gün bir yenisi eklenmektedir. Meydana gelen ölüm olaylarını sonlandırmak için ne 
yapmayı düĢünüyorsunuz? 

 
8 Eylül günü Van‟ın Saray Ġlçesi‟nde, BakıĢık (Avzek) Köyü'nde ikamet eden Vedat Keri (18) ve Adem Yakar (22) 
adlı vatandaĢlar, mazot almak için Ġran'a gitmek isterken, sınırına iki kilometre kala Türk askerleri tarafından 
tarandı. Açılan ateĢ sonucunda Keri, yaĢamını yitirirken, Yakar ise yaralandı. Keri'nin cenazesi "Adli Tıp doktoru 
izinli olduğu" gerekçesi ile otopsi için Malatya'ya gönderilirken, Yakar'ın tedavisinin de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi. 
 
Hakkâri‟de askeri operasyon sonucu dokuz militanın öldürülmesini 9 Eylül günü Hakkâri‟de protesto eden gruba 
polis ekipleriyle protestocu grup arasında çıkan olayların ortasında kalan bir araçtan çevredekilere araçta bulunan 
Uzman ÇavuĢ GökĢen Sart‟ın ateĢ açması sonucu Ramazan Bayramı nedeniyle Ģeker toplayan Enver Turan (15) 
baĢından vurularak ağır yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan ve Van‟da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma 
Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi‟nde tutulan Enver Turan ise 16 Eylül 2010‟da yaĢamını yitirdi. Olayın 
ardından gözaltına alınan Uzman ÇavuĢ GökĢen Sart “kasten insan öldürmeye teĢebbüs” suçundan 10 Eylül 
2010‟da tutuklanarak Van Askeri Cezaevi‟ne gönderildi. 
 
10 Eylül günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesinde çıkan olaylarda baĢına gaz bombası isabet eden bir çocuk 
yaralandı. 
 
10 Eylül günü ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nde, BDP Ġlçe Örgütü'nün organize ettiği yürüyüĢ sırasında polisin bir gruba 
müdahalesiyle olaylar çıktı. Polisin gerçek mermi kullandığı olayda 2 gösterici yaralandı. Göstericilerden birinin 
atılan gaz bombasının bacağına isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtildi. 
 
12 Eylül günü Tunceli‟nin Böğürtlen Köyü‟nün yakınlarında, hayvanlarını tuttuğu ahırın çevresinde dolaĢan 
köpekleri korkutmak için silahını ateĢleyen Tunceli Üniversitesi Elektrik bölümü öğrencisi Pir Ali Ökdemir (25), 
referandum nedeniyle sandık güvenliğini sağlayan askerler tarafından “HPG militanı sanılarak” kolundan vuruldu. 
Ökdemir, Tunceli Devlet Hastanesi‟ne kaldırıldı. 
 
12 Eylül günü Van'da, referandumda polisin yoğun güvenlik önlemleri almasına tepki gösterilen Hacıbekir 
Mahallesi'nde baĢlayan olaylar sırasında, polisin attığı gaz bombası  M.K. (16) isimli çocuğa isabet etti. Gaz 
bombasının ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan M.K., Van Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
 
17 Eylül günü Van‟ın Özalp Ġlçesi‟nde, Özalp ilçe merkezine 10 kilometre kala seyir halinde olan bir minibüse sivil 
bir Doblo tipi araçtan askerlerin ateĢ açması sonucu minibüsün sürücüsü Fahrettin Sancak ve minibüste bulanan 
Polat Sancak yaralandı. Fahrettin Sancak ve Polat Sancak'ın Van Ġpek Yolu Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi'nde 
tedavileri sürerken; olayın görgü tanığı olan Nedim Yiğit, kendisinin Fahrettin ve Polat Sancak ile beraber Kapıköy 
Sınır Kapısı'ndan bir kamyona çay yükleyip yola çıktıklarını, hiçbir Ģekilde asfalt yoldan çıkmadan direkt Özalp'a 
geldiklerini, ilçe merkezine 10 kilometre kala askerlerin kaçakçıları yakalamak için kullandığı sivil bir Doblo araçtan 
kendisinin önünde seyir halinde bulunan ve içinde Fahrettin Sancak, Polat Sancak'ın bulunduğu araca "dur" ihtarı 
yapmadan beĢ altı el ateĢ açtığını ve sonradan ateĢ açan askerlerin durmadan yollarına devam ettiklerini belirtti. 
Yiğit, kendisinin yaralıları araçtan çıkarıp kendi aracıyla hastaneye getirdiğini belirtti. Yiğit, Özalp Devlet 
Hastanesi‟nde yapılan ilk müdahaleden sonra Van Ġpek Yolu Hastanesine sevk edildiğini, yaralıları burada iki 
uzman çavuĢ ve iki askerin gelip ziyaret ettiğini ve aileden özür dilediklerini belirtti. 
 
17 Eylül günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde, mültecilerin bulunduğu bir eve HPG'lilerin bulunduğu iddiasıyla bir 
eve baskın yapıldı. Baskın sırasında polisler havaya bir süre ateĢ açtı. Açılan ateĢ sonucu evde bulunan Afgan 
uyruklu bir kiĢi vücuduna aldığı 3 kurĢunla yaralandı. Baskında, 15 mülteci de gözaltına alındı.

3
 

 
Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟ne bağlı Esendere Beldesi‟nde 29 Eylül 2010‟da, Ġran sınırında “kaçakçılık yaptıkları” 
gerekçesiyle bir gruba askerlerin ateĢ açması sonucu Ġran vatandaĢı Ġsa Ġbrahimzade (14) yaĢamını yitirdi. 
 
7 Ekim günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde, Kadıköy köyü giriĢinde pusu kuran askerler köyün giriĢinde Cüneyt 
Yıldız yönetimindeki kamyoneti durdurmak istedi. Askerin “dur” ihtarına uymayan kamyonete uzun namlulu 

                                                      
3
 Bu vaka raporun “YaĢamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler” bölümünde de yer almaktadır. 



2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 

 

 | YAġAM HAKKI 21 

 

silahlarla ateĢ açıldı. Olayda araç sürücüsü Cüneyt Yıldız (20) hafif yaralanırken kamyonette bulunan ReĢat 
KarataĢ (18) ise ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi‟ne 
kaldırılırken, Yüksekova Haber muhabirine açıklamada bulunan kamyonet sürücüsü Cüneyt Yıldız, köy giriĢinde 
birden çok sayıda askeri görünce telaĢlandığını ve korkarak yola devam etmeye çalıĢtığını bu esnada çapraz ateĢe 
alındıklarını ve durmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Hem hareket halindeyken hem de durduktan sonra açılan 
ateĢle Kamyoneti delik deĢik ettiler. Durduktan sonra kamyonetten inince askerler tarafından feci Ģekilde darp 
edildik. Araçtan inip beklememize rağmen ReĢat‟ın her iki ayağının ucuna sıktılar. Bize ağır hakaretlerde 
bulundular” dedi. 
 
8 Ekim günü ġırnak‟ta, Kaymakam mevkiinde “kaçakçılık yaptıkları” ve “dur” ihtarına uymadıkları gerekçesiyle polis 
ekiplerinin sivil bir otomobile ateĢ açması sonucu otomobil Ģoförü Mehmet Sait Saçan sırtından aldığı kurĢunla 
ağır yaralandı. Ağır yaralanan Saçan Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alınırken, araca 14 
kurĢun isabet etti.  Saçan‟ın ağabeyi Ġhsan Saçan, kardeĢinin akĢam yemeği için Kaymakam ÇeĢmesi‟ne gittiğini 
ve yol üzerinde kaçak malzeme alıĢveriĢi yapan bir gruba denk geldiğini iddia ederek, olay yerine sivil polislerin 
gelmesi ile kardeĢinin telaĢlanarak arabasına bindiğini belirten Saçan, seyir halindeyken aracın polisler tarafından 
tarandığını belirtti. 
 
9 Ekim günü Diyarbakır‟da, düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin açtığı ateĢ sonucu 
S.D. (17) isimli çocuk yaralandı. S.D., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟ne kaldırıldı. 
 
9 Ekim günü ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde gösteriye müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombası nedeniyle 
Y.K. (7) adlı çocuk ağır yaralanarak Cizre Devlet Hastanesi‟ne kaldırıldı. 
 
12 Ekim günü MuĢ‟ta, MuratpaĢa Mahallesi 225'inci Sokak'ta iki sürücü arasında çıkan kavgayı ayırmak için havaya 
ateĢ eden bir polisin silahından çıkan kurĢun, balkonda kavgayı izleyen ilköğretim 1'inci sınıf öğrencisi Ġrem Koç'a 
(8) isabet etti. Koç, el ve yüzünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ġrem Koç‟un sağlık durumunun iyi olduğu 
bildirildi. Adliyeye çıkartılan ve adı açıklanmayan polis memuru tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. MuĢ 
Emniyet Müdürü Süleyman Ġlhan Acaröz yaptığı açıklamada, “Polis memuru meydana gelen kavgayı ayırmak için 
havaya ateĢ açmıĢ ve istemeyerek Ġrem Koç‟un yaralanmasına neden olmuĢ. Olayla ilgili açıklamamızı Valilik 
makamına bildirdik. Konu ile ilgili olarak soruĢturma devam ediyor” dedi.  
 
22 Ekim günü Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟nde, Ortaklar (Bêsosin) Köyü‟ne “kaçakçıları sakladıkları” gerekçesiyle 
baskın düzenleyen Ortaklar Jandarma Karakolu‟na bağlı askeri ekip ile köylüler arasında çıkan tartıĢmanın 
ardından askerlerin rasgele ateĢ açması sonucu Ġzzet Demir‟in (18) yaralandığı iddia edildi. Hakkari Valisi 
Muammer Türker, olayda yaralı olan kiĢinin hastanede tedavi altına alındığını ve soruĢturmanın sürdürüldüğünü 
bildirdi. 
 

BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'ne bağlı Ortaklar Köyü'nde evine giderken 
vurulan Ġzzet Demir'in durumuna iliĢkin BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yanıtlanması talebiyle soru 
önergesi sundu. Geylani önergede, Demir'in Ortaklar Jandarma Karakolu'ndan açılan ateĢ nedeniyle vurulduğunu, 
olayın hemen ardından askeri zırhlı bir aracın içine alınarak darp edildiğine dair iddialara da yer verdi. Demir'in 
köylüler ve kardeĢi tarafından askerlerin elinden alınarak hastaneye götürüldüğüne dikkat çeken Geylani, Demir'in 
ailesinin ve köylülerin olayın derhal araĢtırılarak, aydınlatılmasını ve sorumlular hakkında yasal iĢlem baĢlatılmasını 
istedi. Geylani konuya iliĢkin BaĢbakan Erdoğan'a Ģu soruları yöneltti:  
1. Olayı gerçekleĢtirenlerin kimlikleri tespit edilmiĢ midir?  
2. Ortaklar Karakolu'nun olayla ilgili bağlantısının olup olmadığı hakkında bir araĢtırma yapıldı mı?  
3. Ġzzet Demir'e herhangi bir yardım yapıldı mı?  
4. Karakola iliĢkin daha önce bu tür olaylarla ilgili Ģikayet geldi mi?  
5. Hakkari'de askerlerin açtığı ateĢ sonucu son 10 yılda kaç kiĢi yaĢamını yitirmiĢtir? 

 
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 29 Ekim günü Çağ Caddesi ve ġirin Bulvarı'nda gösteri yapan ve aralarında 
çocukların da bulunduğu gruba polis gaz bombalarıyla müdahale etti. Bu sırada S.A. (12) adlı çocuk baĢına aldığı 
darbe ile ağır yaralandı. VatandaĢlar tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan S.A., ilk 
müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 
 
4 Kasım günü Karabük‟ün Safranbolu Ġlçesi‟nde, evlerinin önünde bulunan bir traktör römorkunun üzerinde oyun 
oynayan Edanur Avcı (4) isimli kız çocuğu, bir kurĢunun kafasına isabet etmesi sonucu yaĢamını yitirdi. Edanur 
Avcı‟nın ölümüne neden olan kurĢunun, 125. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı‟nda yapılan atıĢ eğitimi 
sırasında askerlerin silahından çıktığı iddia edildi. Edanur Avcı‟nın amcası Ömer Avcı, atıĢ eğitimleri nedeniyle 
daha önce uyarılarda bulunduklarını belirterek, “sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. KurĢunlar köyümüze 
gelmekte. Bu iĢin bir an önce çözüme kavuĢturulmasını istiyoruz. AtıĢ taliminin baĢka bir yerde yapılmasını 
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istiyoruz. Bu atıĢ talimi devam ettikçe baĢka insanlar ölür. Köyümüzde hayatımız her an tehlikede. AtıĢ talimi 
yapılırken kafamızı eğerek geziyoruz. Köyümüzün her yerinde mermi çekirdekleri mevcuttur” dedi. 
 
18 Kasım günü Diyarbakır'ın Sur Ġlçesi'nde, Melik Ahmet Caddesi Lalebey Sokak'ta iki grup arasında kavga çıkan 
kavgaya müdahale eden polis ekiplerine ateĢ açan Cuma Ertugay isimli kiĢi, Yunus ekiplerinin açtığı karĢı ateĢte 
yaĢamını yitirdi. Olayda Erdinç Karagöz adlı polis memuru karnına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. 22 Kasım 
günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Kemal AĢuroğlu, abisi Cuma Ertugay‟ın silahından çıkan kurĢunla bir 
polis ve bir kadının yaralanmasının ardından, polislerden birinin abisini etkisiz hale getirmek için iki kez ateĢ ettiğini, 
karnından yaralanan abisine, olaya karıĢan kiĢilerden 3 kiĢi ve 1 polisin “geber köpek” diyerek cop, taĢ ve kalaslarla 
kafasına vurduğunu, en ağır yaralı olduğu halde ilk ambulansa bindirilmediğini, ikinci ambulansın da 40–50 dakika 
sonra geldiğini belirterek, abisini yaralı bir Ģekilde döven ve ambulansla göndermeyen polislerden Ģikâyetçi 
olduğunu belirtti.  
 
20 Kasım günü ġırnak‟ın Kumçatı Beldesi‟nde, Ahmet Acar (12) isimli çocuğun Ġkizce Köyü'deki Ġkizce Taburu 
nizamiyesinde nöbet tutan askerin silahından çıkan kurĢunla ağır yaralandı. Ahmet Acar, ambulansla ġırnak Devlet 
Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra askeri helikopterle Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Acar'ın babası Osman Acar, "Evimiz ile Nizamiye arasında 20 metrelik 
mesafe var. Silah sesini duyar duymaz, nizamiye kapısına koĢtum. Oğlum Ahmet, yaralı olarak yerde yatıyordu, 
askerin elinde silahı vardı ve Ģoktaydı. Askere nasıl olduğunu sordum. Bir sürü asker oğlumun baĢında toplanmıĢtı. 
Ambulans çağırdık. Önce ġırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Doktorlar Diyarbakır'a kaldırılması gerektiğini 
söylediler" dedi. Ahmet Acar yoğun bakımdan çıktıktan sonra verdiği ifadede olay günü nizameyi önünde 
oturduğunu belirterek, "Birden baktım bir Ģey burama değdi. Nizamiye zaten bizim evimizin ordaydı. Baktım burama 
bir Ģey değdi. Beni içeriye aldılar. Benden ilk önce duman çıktı. Bu kadar hatırlıyorum" dedi. Ahmet Acar'ın 
yaralanması neden olan ve kimliği açıklanmayan askerin tutuklandığı ve soruĢturmanın sürdüğü belirtildi.  
 
25 Kasım günü ġırnak'ta, Sanayi Bölgesi civarındaki GümüĢtepe Özel Hareket Timleri Birliği'ne yakın yerde 
tarlalarına giden 3 vatandaĢ eve dönerken özel hareket timlerinin rast gele açtığı ateĢ altında kaldı. Açılan ateĢ 
sonucu Ġbrahim Mağrur (23) kolundan yaralandı. Baba Kasım Mağrur, "Biz tarlamızdaydık, eve dönüyorduk. 
Baktık ki özel tim birliğinden silah sesleri geldi. Oğlum 'bana bir kurĢun değdi' dedi. Baktık koluna isabet etmiĢ. 
KurĢun kolundan girip çıkmıĢ. KurĢun Özel tim birliği tarafından geldi" dedi.  
 
27 Kasım günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde, PKK‟nin kurulmasının yıldönümü nedeniyle yapılmak istenen 
kutlamalara polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gözüne gaz bombası isabet eden E.B. (15) yaralandı. 
E.B.‟nin tedavi için Van‟da bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟ne sevk edildi. Gözünden 
ameliyat olan E.B.'nin sağ gözünün görme yetisini yitirdi, gaz bombasının etkisiyle burnunda ve sağ göz üst 
kapağında kırıklar olduğu ve ameliyat sonrası bunların düzeltildiği belirtildi. 
 
29 Kasım günü Van‟ın Erçek Beldesi‟nde, YeniçavuĢ (Mamedik) Köyü‟nde kaçak sigara taĢıdığı” iddia edilen bir 
araca askeri ekibin ateĢ açması sonucu evinin bahçesinde oynayan M.E. (9) adlı çocuk iki bacağından yaralandı. 
M.E. önce Özalp Devlet Hastanesi'nde daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne 
getirildi. M.E.‟nin amcası N.E., askerin kaçakçı olduğu gerekçesiyle bir araca rasgele ateĢ açtığını belirterek, 
"Sabah saatlerinde aniden silah sesleri gelmeye baĢladı. Biz bahçeye çıktık. Murat o sırada bahçede oynarken 
kurĢun ona değdi. Olay köyün içinde meydana geldi. Daha sonra askerler olay yerinden uzaklaĢtı" dedi. 
 
1 Aralık günü Van‟ın Saray Ġlçesi'ne bağlı Sırmalı (Xırapsork) Köyü'nden Ġran'a geçmek isteyen Hoy kentine bağlı 
Beresork Ġlçesi nüfusuna kayıtlı soyadı öğrenilmeyen Cebrail isimli Ġranlı bir Kürt, Nezirbey Karakolu'ndan açılan 
ateĢ sonucu yaĢamını yitirdi. Cebrail'in cenazesinin askerlerce öldürülen yerden alınarak sınırın diğer tarafına 
bırakıldığı iddia edildi. 
 
7 Aralık günü ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Heyeti‟nin karĢılanmasından sonra 
çıkan olaylara müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından birinin, S.A. (11) adlı çocuğun baĢına 
isabet etmesi sonucu S.A. ağır yaralandı. S.A. kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi‟nde ameliyata alındı.  
 
10 Aralık günü Hakkari‟de, Ġpekyolu Caddesinde jandarma tarafından durdurulan Aziz SevmiĢ yönetimindeki sivil 
araçta bulunan ve aralarında bir kadının da bulunduğu 9 kiĢi araçtan indirilerek yere yatırıldı. Üst ve araç araması 
yapılmak istenirken yere yatırılan 9 kiĢiden DYG Yüksekova Meclisi Sözcüsü olduğu bildirilen Sedat Karadağ (33) 
baĢına isabet eden kurĢunla vuruldu. Yetkililer Karadağ„ın kendi silahıyla kendisini vurduğunu belirtirken yakınları 
Karadağ„ın askerler tarafından vurulduğunu iddia ettiler. Ağır yaralanan Karadağ olay yerine çağrılan ambulansla 
Yüksekova Devlet Hastanesi‟ne kaldırılırken araçta bulunan diğer 8 kiĢi de gözaltına alındı. Durumu ağır olan 
Karadağ Yüksekova Devlet Hastanesi‟ne kaldırıldıktan 2.5 saat sonra askeri ambulans helikopterle Van„a kaldırıldı. 
15 Aralık günü Karadağ'ın tedavi gördüğü Yoğun Bakım Ünitesi'nde 20 dakika görüĢtüğünü belirten dayısı Habib 
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Öner, yeğeninin yavaĢ yavaĢ konuĢmaya baĢladığını belirterek, "Sedat ilk kez bizle konuĢtu. Ġlk olarak su istedi. 
Daha sonra birkaç kez, 'vurdular beni, kafama vurdular' diyordu. Halen tam kendine gelmediği için olayın tam 
boyutunu öğrenemedik. Ancak durumu iyiye gidiyor. Bugün servise alınmasını bekliyoruz" dedi.  
 
11 Aralık günü ġırnak‟ın Cizre ilçesinde, BDP Cizre Ġlçe Örgütü binasında, 10–17 Aralık Ġnsan Hakları Haftası 
nedeniyle yapılan basın açıklamasının ardından gerçekleĢtirilen yürüyüĢe müdahale eden polis ekiplerinin attığı 
gaz bombalarından biri H.ġ. (12) isimli çocuğun ayağına isabet ederek yaralanmasına neden oldu.  
 
21 Aralık günü ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nde, "kaçak sigara" olduğu gerekçesiyle polisin esnafın iĢ yerlerine düzenlediği 
baskın sırasında gaz bombası çenesine isabet eden Bejdar Çağırga (35) adlı esnaf, yaralanarak Cizre Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağırga, Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.  
 
22 Aralık günü Van‟ın Çatak Ġlçesi‟nde, Çatak‟tan köylerine giderken Büyükağaç (Tengê) Köyü Jandarma Kontrol 
Noktası‟nda “dur” ihtarına uymadıkları iddiasıyla bir araca açılan ateĢ sonucu, araçta bulunan Ahmet Çağla, Muaz 
Alptekin (19) ve eĢi Bahar Alptekin (22) yaralandı. Yaralılardan Ahmet Çağla, Çatak Devlet Hastanesi‟nde tedavi 
altına alınırken, Muaz ile Bahar Alptekin'in YYÜ AraĢtırma ve Eğitim Hastanesi‟nde getirildi. Konuyla ilgili açıklama 
yapan Çatak Kaymakamı Ahmet Demirci, minibüste 2500 paket kaçak sigara bulunduğunu belirtti. 
 

I.2. Köy Korucuları Tarafından Öldürülen-Yaralananlar  
 
12 ġubat günü Diyarbakır'ın Çermik Ġlçesi'nde, Bahçe Köyü'nde koruculuk yapan Dayan ve Karabulut aileleri 
arasında bir süre önce Aydın Dayan'a ait köpeğin Karabulut Ailesi'nden bir çocuğa saldırmasının ardından 
tartıĢmalar silahlı çatıĢmaya dönüĢtü. ÇatıĢmada korucu Aydın Dayan öldürüldü, Cemal, Ahmet, Fahrettin, Lütfü, 
Davut, Sefer Karabulut ile Mehmet ve Zülküf Dayan da yaralandı. Olaydan sonra her iki aileden 5 kiĢiyi gözaltına 
alan jandarma ekipleri Bahçe Köyü'nde olası yeni bir çatıĢmanın yaĢanmaması için güvenlik önlemi aldı.  
 
14 Mayıs gecesi Van‟ın Çaldıran ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde Yıldırım ailesine ait evin penceresinden 
içeriye el bombası atıldı. Olay sırasında evde bulunan Selime Yıldırım (40) yaĢamını yitirirken, eĢi Mümtaz Yıldırım 
(45) ile torunu Ġmni Amin (3) yaralandı.  Olayın ardından baĢlatılan soruĢturma sonucunda saldırıyı 
gerçekleĢtirdikleri Ģüphesiyle geçici köy korucuları M.ġ.K. ve E.K.'yi gözaltına aldı. 2 gün boyunca gözaltında 
tutulan ve ifade alma iĢlemleri tamamlanan 2 korucu, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Yıldırım ailesi ile 
ilçede yaĢayan baĢka bir aile arasında, 2 ay önce yaĢanan ve 1 kiĢinin ölümüne neden olan kavgadan sonra kan 
davası baĢladığı ve bombalı saldırının da bu nedenle yapıldığı ileri sürüldü.  
 
6 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Aygül-Sevim-Hazal-Bedia-Habibe-Cavidan Yener ve 
Abdulmenaf-AyĢan Kak, Diyarbakır ili Hazro ilçesine bağlı Ġncekavak köyünde ikamet ettiklerini, köyde bulunan 
korucular Sayim ve Mithat Yok ile Nihat, Ġhsan, Nizamettin, ReĢat ve Engin Neco‟nun yaklaĢık 1 ay önce ailenin 
erkeklerinin köyde bulunmadığı bir sırada evlerine ve kendilerine silahla saldırdıklarını, köye gelen Selahattin 
Yener‟i bacağından yaraladıklarını, mülklerine zarar verildiğini, köyde can güvenlikleri olmadığı için köyü terk etmek 
zorunda kaldıklarını, saldırganların devlet tarafından korunduğunu iddia ettiler. 
 
18 Ağustos günü Diyarbakır'a bağlı Çınar'ın Ballıbaba (LügüĢ) Köyü'nde, korucu olan AktaĢ ve Koyun aileleri 
arasında hayvanları otlama konusunda çıkan tartıĢma silahlı kavgaya dönüĢtü. Çıkan silahlı çatıĢmada iki çocuk 
sahibi Aziz AktaĢ adlı köylü yaĢamını yitirdi.  
 
12 Eylül günü ġırnak'ın Kumçatı (Dêrgulê) Beldesi'nde, yurttaĢların oy kullanma iĢlemine katılmaması üzerine 
Kumçatı Ġlköğretim Okulu'na giden korucular BDP'li müĢahitlere silah, bıçak ve satırla saldırdı. Ġlk belirlemelere göre 
saldırıda 15 kiĢi yaralandı. Yaralılar ġırnak Devlet Hastanesi' ne kaldırıldı.  
 
12 Eylül günü Diyarbakır'ın Çınar Ġlçesi'ne bağlı Boydansoy Köyü'nde, Boydansoy Ġlköğretim Okulu'nda köy 
korucularının toplu oy kullanma talebine karĢı çıkan BDP'li müĢahitler, korucuların saldırısına uğradı. Olayda 
saldırıya uğrayan 2 kiĢi yaralandı.  
 
19 Eylül günü Ağrı‟nın Otlubayır Köyü‟nde, aralarında husumet geçici köy korucusu Nihat Aslan ile akrabası da 
olan Muhtar Vehbi Aksoy arasında köy meydanında tartıĢma çıktı. Vehbi Aksoy‟un akrabalarının da tartıĢmaya 
karıĢması üzerine kalaĢnikov marka silahıyla tartıĢmaya karıĢanlara Nihat Aslan‟ın ateĢ açması sonucu Vehbi 
Aksoy ve oğlu Ozan Aksoy ile yeğenleri Bahit Aksoy, Sinan Aksoy ve Serkan Aksoy öldü, Sibel Kılıç, Nurgül Aras 
ve Ülker Aksoy ise yaralandı. BeĢ kiĢiyi öldüren Nihat Aslan ile bir akrabası ise 20 Eylül günü tutuklandı.  
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Mardin‟in Derik Ġlçesi‟nde 29 Kasım günü, Ballı (Zorava) Köyü‟nde korucu Nadir Yılmaz, aynı köyde mısır 
tarlalarında bakıcılık yaparak geçimini sağlayan ve yakını olan A. Rahim Yılmaz‟ı (35) aralarındaki tartıĢmanın 
kavgaya dönüĢmesi sonucu kalaĢnikof marka silahıyla tarayarak öldürdü.  
 

I.3. Sınır Bölgelerinde Öldürülen ve Yaralananlar 
 
25 Nisan günü Van'ın Özalp ilçesine bağlı Yukarı Balçık (Balçokluya Jorî) Köyü'nün Türkiye-Ġran sınırında mazot 
kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Ġran askerleri tarafından uyarı yapılmadan açılan ateĢ sonucu Erol Uğur (15) 
yaĢamını yitirdi, Özcan Uğur (25) ise yaralandı. Mazot kaçaklığında kullanıldıkları iddia edilen 10 atın ise, Ġran 
askerlerince canlı bir Ģekilde yakıldığı iddia edilirken, köylüler yaĢamını yitiren Erol Uğur'un yaralı haldeyken 
köylüleri telefonla aradığını, yardıma gitmek isteyen köylülere ise Türk askerleri tarafından izin verilmediğini ileri 
sürdü. 
 
27 Nisan günü Van'ın Özalp ilçesine bağlı Yukarıturgalı (Axurk) Köyü'nün Türkiye-Ġran sınırında mazot kaçakçılığı 
yaptıkları iddia edilen EĢref Bargin (23) Ġran askerleri tarafından açılan ateĢ sonucu yaĢamını yitirdi, kuzeni 
Volkan Bargin (17) ise vücuduna isabet eden 4 kurĢunla ağır yaralandı. Görgü tanıkları, Türk askerlerinin Volkan 
ve EĢref Bargin'in sınıra doğru kovaladığını bunun üzerine Ġran askerleri tarafından yakalandıklarını ve Ġran 
askerlerinin sağ yakaladığı kuzenleri kurĢuna dizdiğini ileri sürdü.  
 
1 Temmuz günü Van'ın Özalp Ġlçesi'nde, AĢağı Turgalı (Axurka Jêrî) Köyü'nde Ġran sınırında bulunan Aksipi 
bölgesinde kaçakçılık yaptığı belirtilen Sinan GümüĢ (19) isimli köylü Ġran askerleri tarafından vurularak öldürüldü.  
 
24 Temmuz günü Van‟ın Özalp Ġlçesinde, Oymaklı Köyü‟nde ikamet edne Osman Keskinkaya (46) adlı köylü Ġran 
askerlerinin açtığı ateĢ sonucu göğsünden vurularak ağır yaralandı.  
 
31 Ağustos günü Van‟da, BaĢkale'nin sınır köylerinden olan Kocaköy (Xeçiya) köyü ile Ġran'ın KozalaĢ Köyü 
arasında mazot kaçakçılığı yapan Ġran vatandaĢı 4 kiĢi, sınırı geçtikleri sırasında Ġran'ın KozalaĢ Sınır Karakolu 
tarafından fark edilince ateĢ açıldı. Açılan ateĢ sonucu bacağından yaralanan Gaffar Xalili (22) arkadaĢı Emin 
Muradi (23) ile birlikte Türkiye sınırına geçerek Gelincik Karakoluna teslim olurken, ismi öğrenilemeyen diğer yaralı 
ise yanındaki arkadaĢıyla birlikte tekrar Ġran'a geçiĢ yaptı. Gaffar Xelili askerler ve köy sakinleriyle birlikte BaĢkale 
Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede gerekli acil müdahalesi yapılan yaralı kaçakçı uzun bir süre ambulansta 
bekletildikten sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Gelincik Karakolu'nda gözaltında tutulan 
Emin Muradi ile yaralı arkadaĢı Gaffar Xelil'in tedavisi bittikten sonra sınır dıĢı edilecekleri bildirildi.  
 
22 Eylül günü Van‟ın Özalp Ġlçesi Damlacık Köyü‟nde, Taner Kurucan (15) isimli çocuk, Ġran askerleri tarafından 
mazot kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla açılan ateĢ sonucu yaralandı. Van Yüzüncü Yıl AraĢtırma Hastanesi‟ne 
kaldırılan Kurucan, burada yaĢamını yitirdi. 
 
9 Ekim günü Van'ın BaĢkale Ġlçesi'ne bağlı Güvendik (Elerzi) Köyü'nde, Ġran'da bir akrabalarının düğününe gitmek 
için Güvendik (Elerzî) Köyü'nden Ġran‟a yasal olmayan yollardan geçiĢ yapan Türkiye vatandaĢı Ekrem ġahin (20) 
ve Ġran vatandaĢı Cevad Akacani (15), Ġran topraklarına geçerken Ġran askerlerinin açtığı ateĢ sonucu yaralandı. 
Yaralılar, yakınları tarafından sınırdan alınarak köye getirildi. BaĢkale Devlet Hastanesi'nden Güvendik Köyü'ne 
giden doktor ve sağlık ekipleri, ambulans ile yaralıları hastaneye taĢıdı. 
 
16 Kasım günü Van'ın Özalp Ġlçesi'nde, Yukarı Turgalı (Axurka Jorî) Köyü'nden Ġran'a giden Murat Eskinyer (18), 
Ġran askerleri tarafından ensesinden vurularak öldürüldü. 
 
11 Aralık günü Van‟ın BaĢkale ilçesi Esenyamaç (XaĢkan) Köyü'nden Ġran'a akaryakıt almak için geçen Mehmet 
Keskin (18), Akif Yıldız (18) ve Zakir Turgut'a (24) Ġran askerleri tarafından ateĢ açıldı. Köylüler tarafından 
BaĢkale Devlet Hastanesi'ne götürülmek için yola çıkarılan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Keskin (18) 
yolda yaĢamını yitirirken Zakir Turgut BaĢkale Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk 
edildi. Akif Yıldız isimli köylünün ise yaralı olarak Ġran askerleri tarafından gözaltına alındığı ve Ġran'a götürüldüğü 
iddia edildi. 
 

I.4. Yargısız Ġnfaz Davaları 
Umut HepbektaĢoğlu 
23 Ocak 2006 tarihinde Ġzmir'in Buca Ġlçesi'nde polisin açtığı ateĢ sonucu yaralandıktan bir süre sonra hayatını 
kaybeden Umut HepbektaĢoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili polis memuru Mehmet Karakoç'un yargılandığı dava 2010 
Ocak ayında sonuçlandı. Ġddianameye göre, 23 Ocak 2006 tarihinde silahla vurularak yaralanan Umut 
HepbektaĢoğlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilmiĢ, burada ifadesi alınan HepbektaĢoğlu 
kendisini YeniĢehir semtindeki Hamam Sokağı'nda hasımları YaĢar Bükülmezkol ve Çağrı Özek'in vurduğunu ileri 
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sürmüĢtü. Bunun üzerine Bükülmezkol ile Özek tutuklanmıĢtı. Umut HepbektaĢoğlu beyin ölümü gerçekleĢtiği 
sırada Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına baĢvuran baba Mesut HepbektaĢoğlu, hastanede alınan ifadenin aksine 
oğlunun arkadaĢlarıyla Buca'da hırsızlık amacıyla girdiği bir internet kafeden çıkan kiĢi tarafından vurulduğunu, 
oğluyla arkadaĢlarının kiralık otomobille kaçtığını ileri sürmüĢtü. Baba HepbektaĢoğlu, internet kafenin Basmane 
Polis Karakolu'nda görevli bir polis memurunun olduğunu iddia etmiĢti. Ġddia doğrultusunda inceleme yapan 
Cumhuriyet Savcısı, olay günü polisin Buca ilçesi Onat Caddesi'ndeki, Çağlayan Sevinç Armağan tarafından 
iĢletilen internet kafeden ateĢ edildiği yönünde ihbar aldığını ancak ekiplerin internet kafede mermi veya kovan 
bulamadığını tespit etmiĢti. Çağlayan Sevinç Armağan'ın eniĢtesinin Basmane Polis Karakolu'nda görevli Mehmet 
Karakoç olduğu, Armağan ile Karakoç'un aynı evde yaĢadığı belirlenmiĢti. Bu geliĢme üzerine, HepbektaĢoğlu'nun 
öldürülmesiyle ilgili olarak ifadesine baĢvurulan Mehmet Karakoç ise suçlamaları kabul etmemiĢti. Polis memuru 
Mehmet Karakoç hakkında ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıĢtı. Karakoç, daha önce, 
ġeyhmuz Gizgin'in öldürülmesiyle ilgili olarak Ġzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yargılanmıĢ ve beraat etmiĢti. Son 
duruĢma Ġzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme heyeti polis memurunu önce müebbet hapisle 
cezalandırdı. Sanığın suçu tahrik altında iĢlediği kanaatine vararak müebbet hapis cezasını 15 yıl hapis cezasına 
çeviren heyet, sanığın duruĢmalardaki iyi halini dikkate alarak cezayı 12 yıl 6 ay hapse indirdi. DuruĢmaya 
gelmeyen sanık için yakalama kararı çıkarıldı. Olayın gerçekleĢtiği bölgede kovan araĢtırması yaptıkları ancak delil 
elde edemedikleri kaydedilen polis memurları için de suç duyurusunda bulunuldu. 
 
Murat Kasap 
Adana‟da 29 Eylül 2006‟da motosikletiyle giderken “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polis memuru Ġ.H.Y. tarafından 
vurularak öldürülen Murat Kasap‟ın (19) ölümüyle ilgili Adana 2. Ġdare Mahkemesi‟nde açılan davanın sonuçlandığı 
Ocak 2010‟da öğrenildi. Polis memuru Ġ.H.Y.‟nin 30 Haziran 2009‟da Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi‟nde “taksirle 
insan öldürme” suçundan 20 ay hapis cezasına mahkûm olmasının ardından Adana 2. Ġdare Mahkemesi de olayda 
Murat Kasap‟ı 4/6 oranında kusurlu bularak Murat Kasap‟ın ailesine 20000 TL manevi toplam 26000 TL tazminat 
ödenmesine karar verdi. 
 
Cem Ġnci 
Ġstanbul Bahçelievler‟de, 5 Ağustos 2008‟de Cem Ġnci adlı kiĢiyi beylik silahıyla öldürdüğü için „ağır tahrik altında 
kasten adam öldürmek‟ten 10 yıl hapse çarptırılan polis Mustafa Atasoy‟la ilgili gerekçeli karar 2010 Ocak ayında 
açıklandı. Ġddianamaye göre; Cem Ġnci (22), 5 Ağustos 2008‟de arkadaĢı Recep ġelte‟yle Mahmutbey‟deki 17. 
Sokak‟tan evine yürüyordu. Saat, 17.00‟ydi. ġelte‟ye göre, sokakta Ġnci‟nin ayağına kutu takıldı. Ġnci, “Bütün pislikler 
beni mi buluyor?” dedi. O sırada yanlarından geçen, sivil giyimli polis Mustafa Atasoy (23), “Bir Ģey mi 
söylüyorsun?” diyerek silahını çıkardı. Ġnci, “Sana bir Ģey söylemiyoruz” dediği halde Atasoy tabancayı atıĢ yapacak 
duruma getirdi. Ġnci‟nin koluna girdim, yürüdük. „Gitmeyin ateĢ ederim. Ellerinizi kaldırın‟ dedi. Ġnci „Kime ateĢ 
ediyorsun?‟ dedi. Annesini aramak için telefonunu çıkardı. Korunmak için elini tabancaya uzattı. Silah patladı. 
Atasoy, bana da „Kaçarsan seni de kurban ederim‟ dedi.” ġelte‟ye göre çevredekiler Ġnci‟yi hastaneye kaldırmak 
istedi fakat Atasoy izin vermedi. Ġnci, 45-50 dakika bekledi ve kaldırıldığı hastanede öldü.  Atasoy‟un iddiasına göre 
o gün izin günüydü. Evine yürüyordu. Ġnci, “Neden bakıyorsun?” demiĢ,  küfretmiĢ ve üzerine yürümüĢtü: “Telefonla 
bazı kiĢileri arayıp, „Öldürülecek birisi var‟ dedi. 4-5 kiĢi koĢup bana arkadan yaklaĢtı. Bu sırada, Ġnci elini beline 
götürdü. Beni linç etmelerinden korkup silahımı çektim. Ġnci, silahımı tuttu. BoğuĢma çıkınca silahım ateĢ aldı. Elim 
tetikte değildi.” Atasoy, ġelte‟nin iddiasının aksine, bir arkadaĢıyla Ġnci‟nin kanamasını durdurmak için uğraĢtıklarını, 
ambulansın kısa sürede geldiğini belirtti. Bu arada kavgayı balkonundan izlediğini kaydeden tanık Zafer 
Uzunoğlu‟nun ifadesine göre ise, olay Ģöyle gerçekleĢti: “Ġnci, „Ne bakıyorsun‟ dedi. Ardından “Biz asarız, keseriz, 
burasının gençleriyiz” diye bağırdı ve elini beline atttı ve Atasoy‟un üzerine yürüdü. Atasoy‟ silahını çekip “Ben 
polisim” diye uyardı. Ġnci de “Silahı çektin mi sıkacaksın, yoksa alır ağzına sokarım” dedi ve Atasoy‟un eline uzandı. 
ĠtiĢ kakıĢ oldu, silah patladı.” Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi, „tarafsız‟ olduğu gerekçesiyle tanık Uzunoğlu‟nun 
anlatımını esas aldı, Atasoy‟u „ağır tahrik altında kasten adam öldürmek‟ten 12 yıl hapse çarptırdı. Ceza iyi halden 
ötürü 10 yıla indirildi. Ancak üye hâkim Mustafa ĠpekleĢen, karara katılmadı. ĠpekleĢen, Ģerh yazısında, Ġnci‟nin 
yürüdüğü sırada ayağına takılan kutuya vurması ve söylenmesinin haksız hakaretin maktülden baĢladığı Ģeklinde 
yorumlanamayacağını ve tahrikin oluĢmadığını kaydetti. ĠpekleĢen, tahrik indirimine gidilse bile 12-18 yıl arasında 
cezanın belirlenmesi gerektiğini, oysa eksik ceza verildiğini belirtti. Karar temyiz edildi. 
 
Gökhan Ergün 
Bursa‟nın Nilüfer Ġlçesi‟nde 26 Ağustos 2008‟de “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla ateĢ edip Gökhan Ergün‟ün (21) 
ölümüne neden olan polis memuru M.A. (33) “zor kullanma yetkisine iliĢkin sınırın aĢılması suretiyle kasten 
yaralama sonucunda ölüme sebebiyet verme” suçundan Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 28 Mayıs 2009‟da 5 
yıl hapis cezasına çarptırılmıĢtı. M.A. hakkında baĢlatılan idari soruĢturmada Bursa Ġl Polis Disiplin Kurulu‟nun 12 
Aralık 2009‟da M.A. hakkında “kasten adam öldürmek” suçu kesinleĢmediğinden “ceza tayinine gerek olmadığına” 
karar verdiği öğrenildi. Konuyla ilgili ĠçiĢleri Bakanlığı‟na yazı gönderen TBMM Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu 
BaĢkanı Zafer Üskül “gereğinin yapılmasını” istedi. 
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Alaettin Karadağ 
Ġstanbul Esenyurt'ta 19 Kasım 2009 tarihinde polis kurĢunu ile ölen Alaettin Karadağ'ın yargısız bir Ģekilde infaz 
edildiğini iddia eden ailesi, Ġstanbul Büyükçekmece BaĢsavcılığı'na olaya müdahil olmak için dilekçe verdi. Konuya 
iliĢkin 14 Ocak günü ĠHD Hatay ġubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Karadağ'ın ağabeyi Abdullah Karadağ, 
kardeĢinin sağ elinin 4 parmağını bir iĢ kazasında kaybetmesinden dolayı silah kullanamayacağını ve polisin 
çatıĢmaya girdi iddiasının bu delille ortadan kalktığını belirterek, kardeĢinin polis tarafından infaz edildiğini söyledi. 
Ağabey Abdullah Karadağ, Ġstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın, her zamanki gibi medyayı arkasına alarak 
'dur' ihtarına kardeĢinin silahla karĢılık vermediğini ve polis tarafından zorunlu olarak öldürüldüğünü belirttiğini 
kaydetti. Karadağ, “Oysa benim kardeĢimin sağ elinin 4 parmağı bir iĢ kazasında kaybetmiĢtir. Yani silah 
kullanması mümkün değildir. KardeĢimin ölümüne özellikle neden olan kurĢun sol koltuk altından girmiĢtir. KoĢan 
birini koltuk altından vuramazsınız, ancak yerde ve yakın mesafeden vurabilirsiniz. Ayrıca kardeĢimin üzerinden 10 
civarında kurĢun çıktı vücudunun bazı yerlerinde ise morluklar var. Bu da kardeĢimin öldürülmeden veya 
öldürüldükten sonra iĢkence edildiğini gösteriyor” dedi. 
 
Soner Çankal 
19 Kasım 2008‟de Ankara‟nın Altındağ Ġlçesi‟nde Soner Çankal‟ın polis memuru Vahit KarĢılıyan‟ın açtığı ateĢ 
sonucu yaĢamını yitirmesiyle ilgili olayda tutuksuz yargılanan polis memuru Vahit KarĢılıyan‟ın “meĢru müdafaa 
sınırının aĢılması sonucu adam öldürme” suçundan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yargılandığı davanın 22 
Ocak 2010‟da devam edildi. DuruĢmaya sanık polis memuru ile avukatı katılmazken Soner Çankal‟ın babası 
Muharrem Çankal ve avukatları katıldı. Mahkeme baĢkanı, olayla ilgili telsiz ve telefon görüĢmelerine iliĢkin 
bilirkiĢinin hazırladığı rapora dair Soner Çankal‟ın avukatlarının değerlendirme yapmak için süre istemesi üzerine 
duruĢmayı erteledi. 16 Haziran günü görülen duruĢmaya sanık polis memuru katılmazken Soner Çankal‟ın babası 
Muharrem Çankal ve avukatları katıldı. DuruĢmada söz alarak esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet 
savcısı, olay tarihinde “yunus” olarak adlandırılan polis ekibinin, “uyuĢturucu ticareti yapıldığı” yönündeki “kuvvetli 
Ģüphe” üzerine olay yerine geldiğini; aralarında Soner Çankal‟ın da bulunduğu bir gruba polis memurlarının 
müdahalede bulunmak istedikleri sırada, Soner Çankal‟ın kaçtığını belirtti. Polis memuru Vahit KarĢılayan‟ın, Soner 
Çankal‟ın peĢinden gittiğini ve aralarında çıkan boğuĢma sonrasında aralarında önceden bir husumet olmaksızın 
polis memuru Vahit KarĢılıyan‟ın Soner Çankal‟ı silahıyla vurarak öldürdüğünü ifade eden savcı, kasıt olmaksızın 
sınırın aĢılması durumunun söz konusu olduğunu söyledi. Savcı bu nedenle tutuksuz sanık polis memuru Vahit 
KarĢılıyan‟ın “taksirle insan öldürmek” suçundan bir yıl sekiz aydan dört yıla kadar hapis cezasına mahkûm 
edilmesini talep etti. Sanık avukatının esas hakkındaki savunmalarını yapmak için istediği süre talebini kabul eden 
mahkeme heyeti duruĢmayı erteledi. 13 Ekim 2010‟da görülen duruĢmada ise, söz alan Soner Çankal‟ın annesinin 
avukatı Murat Yılmaz, daha önce Soner Çankal‟ın babası Muharrem Çankal‟ın avukatlığını yaptıklarını, ancak 
babanın Ģikayetinden vazgeçtiğini, bu sebeple Muharrem Çankal adına davaya katılmalarının sona erdiğini bildirdi. 
Davaya Soner Çankal‟ın annesi Yeter Çankal adına katılacaklarını bildiren Murat Yılmaz, Yeter Çankal‟dan vekâlet 
almak için süre istedi. Mahkeme heyeti, Yeter Çankal‟ın avukatlarına, müvekkillerinden vekâletname almaları için 
süre tanıyarak duruĢmayı erteledi. Davanın 30 Aralık 2010‟da görülen duruĢmasında tutuksuz sanık Vahit 
KarĢılıyan ve avukatı Ecem Hamzaoğlu ile Soner Çankal‟ın annesi Yeter Çankal ve avukatları katıldı. DuruĢmada 
sanık avukatı esas hakkındaki savunmasını verdi. Soner Çankal‟ın avukatını dinleyen mahkeme heyeti, karar 
vermek için duruĢmayı erteledi. 
 
ġemdinli Davası 
Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟nde 9 Kasım 2005‟te Umut Kitabevi‟ne el bombası atılması ve sonrasında el bombası 
atan askerî personelin halk tarafından yakalanmasıyla ilgili Van Askerî Mahkemesi‟nde 22 Ocak 2010‟da devam 
eden duruĢmada, askerî mahkeme dosyaya görevsizlik kararı verdi. Sanıkların katılmadığı duruĢmada avukatlar 
görevsizlik talebine karĢı çıktı. Müdahil avukatları ise dosyanın özel yetkili Van Ağır Ceza Mahkemesi'ne 
gönderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, 5918 sayılı Kanun gereği, barıĢ zamanında sivil kiĢilerin askeri 
mahkemede yargılanmasına son verilmesi sebebiyle sivil sanık Veysel AteĢ hakkında adli mahkemelerin yetkili 
olduğu hükmüne vardı. Sanıklar arasında irtibat bulunması sebebiyle tüm sanıkların birlikte yargılanması 
gerektiğine iĢaret edildi. Mahkeme, iddianamede sanıkların üzerine atılı bulunan 'Devletin birliği ve ülkenin 
bütünlüğü bozmak' suçunu iĢlediklerine dair bir delil bulunmadığı, iddianameye konu olan eylemlerin sübut bulması 
halinde sanık Veysel AteĢ'in 'Nitelikli kasten adam öldürmek ve nitelikli kasten adam öldürmeye teĢebbüs etmek', 
sanık askerler Ali Kaya ile Özcan Ġldeniz'in ise 'Nitelikli kasten adam öldürme ve nitelikli kasten adam öldürmeye 
teĢebbüs suçlarına azmettirme ve yardım etme' suçlarından ceza alabileceğine hükmetti. Söz konusu suçları sivil 
ve asker kiĢilerin birlikte iĢlemesi sebebiyle askeri mahkemenin yetkili olmadığını savunan mahkeme, dosyanın 
Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. 
 
Mümtaz Fırat 
Kayseri'nin Sarız Ġlçesi Askerlik ġubesi'ne 26 Ekim 2008 tarihte vekaleten baĢkanlık yapan Asteğmen ġeref Gürbüz 
hakkında, binanın üst katındaki yatakhanede Astsubay ÇavuĢ Mümtaz Fırat‟ı öldürdüğü gerekçesiyle açılan dava  
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 ġubat 2010 tarihinde sonuçlandı. Asteğmen ġeref Gürbüz, nöbetçi 
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askerin KalaĢnikof tüfeğini alıp, tartıĢtığı Astsubay Fırat'a 7 el ateĢ ederek öldürdükten sonra kaçmıĢ, bir süre sonra 
Tomarza Ġlçesi'nde yakalanmıĢtı. DuruĢmada Gürbüz, Astsubay Mümtaz Fırat'ın olay günü agresif davrandığını, 
Ģaka yollu Ģubedeki bir takım düzensizlikleri söylediğini belirtti. Asteğmen ġeref Gürbüz, bunun üzerine Astsubay 
Fırat'ın kendisine, 'Her Ģeye burnunu sokma' dediğini öne sürerken, 'Bir süre sonra Astsubay Fırat'tan lojmanı 
boĢaltmasını istedim. Bana, 'Seni asarım' diyerek tehdit etti. Bu sözden sonra kendimi kaybettim' dedi. Mahkeme, 
Asteğmen ġeref Gürbüz'e 'adam öldürme' suçundan 15 yıl ağır hapis cezası verdi. 
 
Ferhat Gerçek 
Ġstanbul‟un Yenibosna Ġlçesi‟nde 7 Ekim 2007‟de dergi satıĢı yaptığı sırada polis ekibinin açtığı ateĢ sonucunda 
yaralanan Ferhat Gerçek‟in felç kalmasına neden olan 7‟si polis memuru 13 sanığın yargılanmasına Bakırköy 9. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 12 ġubat 2010‟da devam edildi. Mahkeme heyeti sanık polis memurlarının bir sonraki 
duruĢmada hazır edilmesine karar vererek duruĢmayı 25 Haziran 2010‟a erteledi. 25 Haziran günü görülen 
duruĢmada, mahkeme heyetinin 2. kez değiĢmesi nedeniyle dosyayı inceleyemediğini belirten mahkeme heyeti 
duruĢmayı erteledi. 24 Aralık günü görülen duruĢmada Ferhat Gerçek‟i vuran kurĢunla ilgili Adlî Tıp Kurumu‟ndan 
istenen raporun henüz gelmemesi üzerine mahkeme heyeti duruĢmayı 6 Mayıs 2011‟e erteledi.  
 
ġevki, Süleyman, Necmettin ve Bekize Aras 
Diyarbakır‟ın Ergani Ġlçesi'nde 4 Kasım 2009'da otomobil tarayarak ġevki, Süleyman, Necmettin ve Bekize Aras'ın 
ölümüne sebebiyet verdikleri gerekçesiyle geçici köy korucusu Ġsmail Akol, Abbas Akol, Ġlyas Akol, Cengiz Akol ile 
Akol ailesinin olayda kullandığı aracın sürücüsü Genco Kuzu‟un yargılandığı davanın duruĢması Diyarbakır 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde 26 ġubat 2010‟da görüldü. Ġfadesi alınan Ġlyas Akol, olayın planlı olmadığını iddia ederek, 
daha önce husumetli oldukları Aras ailesinden Necmettin Aras'ın kendisine küfretmesi sonucu ani geliĢen bir olay 
olduğunu ileri sürdür. Akol, 'Ben o gün nöbetteydim. Daha önce arabamla nöbet yerine gidiyordum. Ancak arabamı 
sattığım için askeri elbiseyle görev yerine gitmemek için taksi tutuyordum. O günde beni nöbet yerinde alması için 
Genco Kuzu'yu çağırdım. Nöbet yerinden dönerken tesadüfen Aras ailesiyle karĢılaĢtık. Aracı bizim araca 
yakınlaĢınca Necmettin Aras, aracımızın camları karanlık olduğu için duymayacağımı zannederek aileme küfretti. 
Bunun üzerine bende arabayı durdurttum ve iner inmez araca ateĢ ettim. Ani geliĢen bir Ģeydi. Planlı ya da aile 
meclisinin bir kararı değil. Hepsini de ben vurdum. KeĢke olmasaydı' dedi. Kendiside korucu olması ve silahının 
bulunmasına rağmen neden babasının silahını kullandığına dair müĢteki avukatlarının sorduğu soruya cevap veren 
Akol, 'Benim silahım tutukluluk yapıyordu. Ben operasyonlara çıkan bir insanım. Babam da nöbete gitmiyor. Onun 
için de babamın silahını nöbete götürüyordum. Silahım da arabanın arkasındaydı. Olay tamamıyla tesadüfü olmuĢ 
ve ben yapmıĢım. Babam ve kardeĢimin hiç bir ilgisi yoktur' iddialarında bulundu. Diğer sanıklar da olayla alakaları 
olmadığını ileri sürdüler. Daha sonra söz hakkı alan M. Nurettin Aras, olayın tamamen planlı olduğunu ve Akyol'un 
bağlı çalıĢtığı askeri birliğin komutanın da olaydan bilgisi olduğunu dile getirdi. Uzun süre ölümle tehdit edildiklerini 
ifade eden Aras, sanıklardan Ģikayetçi olduğunu belirtti. Aras'ın, “Olaydan katil zanlısı Ġlyas Akol'un görev yaptığı 
karakolun komutanının da bilgisi var” sözleri üzerine hakim, “O konuyu karıĢtırma. Dediğinin konuyla alakası yok. 
Kapat o konuyu” dedi. Daha sonra söz alan diğer müĢteki yakınları ise uzun süre tehdit edildiklerini belirterek, 
Ģikayetçi oldu. Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için sanıkların tutukluluk 
hallerinin devamına karar vererek, duruĢmayı ileri bir tarihe erteledi. 
 
Davut Karçi 
Mazıdağı Ġlçesi'nde 5 Ağustos 1994'de faili meçhul bir Ģekilde öldürülen ve Diyarbakır Devlet Güvenlik 
Mahkemesi'nde '1994/6560' dosya numarasıyla, 'PKK tarafından öldürüldüğü anlaĢılmıĢtır' denilerek rafa kaldırılan 
Davut Karçi'nin katil zanlısı korucu Burhan Çelebi hakkında Mazıdağı Cumhuriyet Savcılığı tarafından baĢlatılan 
soruĢturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Mardin Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 
Ġddianamede, Çebebi üzerine zimmetli olan 69Z1962 seri numaralı silahın Karçi'nin öldürülmesinde kullanıldığının 
tespit edildiği belirtilerek, Çelebi'nin 7675 sayılı TCK'nin 450/4, 281/1, 40, 31 ve 33 maddeleri uyarınca, 'Adam 
öldürmek' suçundan yargılanıp cezalandırılması istendi.  Ġddianamede, 1994 yılında yapılan otopside Karçi'nin 
vücuduna üç ayrı silaha ait sekiz kurĢunun isabet ettiği belirtildi. Ancak iddianamede, kullanılan diğer silahların 
kime ait olduğu ve olaya karıĢan diğer kiĢilere iliĢkin bir bilgi yer almadı. Dosyanın avukatı ve ĠHD Mardin ġube 
BaĢkanı Erdal Kuzu, olayın Bilge Köyü Katliamı sanıklarından Mehmet Çelebi'nin savcılığa ihbar mektubu 
göndermesiyle ortaya çıktığını ifade etti. Kuzu, ihbar mektubundan Karçi'nin öldürülme olayının detaylı bir Ģekilde 
anlatıldığını belirterek, 'Bunun üzerine savcılık Bilge Köyü'ndeki tüm silahlara el koydu ve yapılan balistik 
incelemede Karç'nin öldürülmesinde kullanılan 3 silahtan birine ulaĢıldı. Bunun üzerine Mardin Ġl Jandarma 
Komutanlığı'ndan silahın kimin adına zimmetli olduğuna iliĢkin bilgi istedi. Ancak jandarma seneklerin yakıldığını 
iddia ederek, silahın kimin adına olduğunu tespit edilmediğini ileri sürdü' dedi. 
  
Mahsun Mızrak 
Diyarbakır‟da 28 Mart 2006‟da, operasyonda öldürülen militanların cenazelerinin karĢılanması sırasında 14 kiĢinin 
ölümüyle ve 400 kiĢinin tutuklanmasıyla sonuçlanan olaylarda yaĢamını yitirenlerden Mahsun Mızrak‟ın ölümüne 
neden oldukları iddiasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ġubesi‟nde görevli polis memurları B.Ö., H.A. 
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ve N.Ö. hakkında hazırlanan iddianame 11 Ocak 2010‟da tamamlandı. Polis memurları hakkında “olası kasıt 
sonucu ölüme neden oldukları” suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle Diyarbakır 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde dava açıldı. Ġddianamede, Mahsun Mızrak‟ın ölümüne neden olan gaz fiĢeğinin, uzun namlulu 
silaha monteli bomba atar ile birlikte kullanıldığı belirtildi. Ġddianamede “Ģüphelilerin, toplumsal olayları bastırmak 
üzere kolluk görevlisi olarak görev yaptıkları olayda kullandıkları gaz fiĢeği atar silahların nasıl kullanacağını 
bildikleri halde, öldürme kastı olmadan, silahı kullanma koĢullarına aykırı olarak kullanarak Mahsun Mızrak‟ın 
ölümüne neden oldukları delillerden anlaĢılmıĢtır” denildi. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, Mahsun Mızrak‟ın 
ölümüne neden olan gaz bombası kapsülünü, polis memurları B.Ö., H.A. ve N.Ö.‟nün kullandığını tespit etmiĢ ve 
Diyarbakır Valiliği‟nden soruĢturma izni istemiĢti. Ancak Diyarbakır Valiliği, polis memurları hakkında soruĢturma 
izni vermemiĢti. Davanın 14 Nisan 2010 tarihinde görülen duruĢmasında, tutuksuz olarak yargılanan polislerden 
H.A. ile avukatı Halis Çıtır, müĢtekilerden ise Hasan Mızrak, Besire Mızrak ve müdahil olarak avukatlar Serdar 
Çelebi, BarıĢ Yavuz, Serhat Eren, NeĢe Öztürk, BarıĢ Güngör, Ahmet Özmen katıldı. Mızrak'ın ölümüyle ilgili 
yargılanan 2 polis memuru ise duruĢmaya gelmedi. DuruĢmanın baĢında mahkeme heyeti, bir önceki duruĢmada 
istenen ve mahkemeye ulaĢan belgeleri açıkladı. Mahkeme heyeti, Diyarbakır Valiliği Ġdare Kurulu Müdürlüğü'nün 
dosya hakkında istediği bilginin verildiğini, geçen celse 3 nolu ara kararı uyarınca Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne 
yazılan müzekkereye cevap verildiği ifade edilerek, evrakların bir klasör halinde gönderildiğini, klasör içerisinde isim 
listesi, demirbaĢ malzeme kayıt silme belgesi, ambar kayıt defteri, birim teçzihat teslim tesellüm belgesi, Özel 
Harekât Tim personelinin 30 Mart 2006 tarihinden itibaren geçici göreve giden personel listesi, çevik kuvvette 
kullanılan gaz silahı ve mühimmat dökümü ve bir kısım evrakların bulunduğunu ifade etti. Ardından söz alan 
müdahil avukatlardan BarıĢ Yavuz, daha önce talepte bulunulan zimmet kayıt defterinin kendilerine ulaĢtığını, 
hangi polise hangi silahın kayıtlı olduğunu belirtildiğini ancak polislerin kullandığı silahların seri numarasının 
verilmediğini söyledi. Yavuz, polislere zimmetli silahların seri numaralarının dosyaya eklenmesini talep etti. Yavuz, 
sanık polislerin hala olaylardan sonra Ankara Özel Harekât Daire BaĢkanlığı'na görev nedeniyle gönderildiğini ve 
bu süre içinde mahkemeye gelmediklerini belirterek, mahkemeye gelmemeleri devam ederse davanın zaman 
aĢımına uğrayacağını kaydetti. Yavuz, sanıkların mahkeme huzuruna çıkartılabilmeleri için tutuklanmalarını talep 
etti. Sanık polislerin avukatı Halis Çıtır ise müvekkillerinin bir dahaki duruĢmaya getireceğini söyledi. Savunmaların 
ardından ara kararını açıklamak için salondakileri ayağa kalkmaya davet etti. Mağdur avukatları mahkemenin 
ancak hükmünü açıkladığı zaman ayağa kalkma fiilinin gerçekleĢeceğini belirterek ayağa kalkmayı reddetti. Bunun 
üzerine mahkeme heyeti ayağa kalkma kararından vazgeçerek ara kararını verdi. Mahkeme heyeti dosyadaki 
eksikliklerin giderilmesi için duruĢmayı illeri bir tarihe erteledi. 21 Eylül 2010‟da görülen duruĢmada, Mahsun 
Mızrak'ın ölümü hakkında Adli Tıp Kurumu‟ndan istenen rapor gelmezken, Diyarbakır Valiliği ve Adalet Bakanlığı 
Ceza ĠĢleri Daire BaĢkanlığı, “davanın akıbetinin kendilerine bildirilmesi” yönünde mahkeme heyetine yazı 
gönderdi. Mahsun Mızrak‟ın ailesinin avukatı Baran Vural, Adalet Bakanlığı‟nın ve Diyarbakır Valiliği‟nin davaya 
olan ilgisini mahkemeyi “baskı altına almak” olarak yorumladı. Tarafların savunmalarını alan mahkeme heyeti, Adli 
Tıp Kurumu ve Morg Ġhtisas Daire BaĢkanlığı‟na Mahsun Mızrak‟ın ölümüne iliĢkin rapor için yazdığı müzekkereye 
yanıtın gelmesinin beklenmesine, sanıkların sabit ikametgâh ve delillere etki edebilecek durumda olmadığı 
gerekçesi ile tutuklanma talebinin reddine karar vererek duruĢmayı erteledi.  
 
A.Y. 
Adana‟da 9 Kasım 2008‟de polis memuru M.Y.‟nin motosikletini çaldığı iddia edilen A.Y. (16) ve arkadaĢlarına “dur” 
ihtarına uymadıkları gerekçesiyle ateĢ eden ve sırtından vurduğu A.Y.‟nin felç olmasına neden olan polis memuru 
Suat Bayrakçı (42) hakkında açılan dava 29 Nisan 2010‟da sonuçlandı. Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
tutuksuz yargılanan ve görevine devam eden polis memuru Suat Bayrakçı, olayın kaza sonucu meydana geldiğini 
öne sürerek “arkadaĢımın motosikletini çalanları gördük. Üzerinde üç kiĢi vardı. “Dur” ihtarımıza karĢın durmayıp 
kaçtılar. Motosikletle hırsızları kovalarken havaya ateĢ ederek onları durdurmak istedim. O anda motosiklet aniden 
durur gibi yapınca havadaki elim ön tarafa indi ve bu sırada tabanca ateĢ aldı” dedi. Sanık polis memurunun son 
sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, polis memuru Suat Bayrakçı‟yı “olası kastla insan 
yaralama” suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkûm etti.  
 
Bilge Köyü Katliamı 
Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde 4 Mayıs 2009 tarihinde 7'si çocuk 44 kiĢinin öldürülmesiyle ilgili 
Çorum'da görülen davanın 5. duruĢması 8 ġubat 2010‟da Çorum Ağır Ceza Mahkemesi‟nde basına kapalı olarak 
görüldü. 8 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 26 Kasım 2009‟da Mazıdağı 
Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Kertê Köyü‟nde yapılan keĢifle ilgili raporun incelenmesinin tamamlanması için 
6. duruĢmayı 12 Mart 2010‟a erteledi. 12 Mart günü görülen duruĢma sonunda mahkeme heyeti, olaya 
karıĢmadıklarını ileri süren beĢ sanığın tahliye taleplerini kabul etmedi. Kertê Köyü‟nün eski muhtarı Abdurrahman 
Çelebi ise duruĢma çıkıĢında, katliamla iliĢkili dört kiĢinin daha olduğunu ileri sürerek “olayın içinde olan 4 kiĢi daha 
var. Bunlar Ģu anda Kırklareli‟nde yaĢıyor. Birisi geçen duruĢmalarda tahliye olan Abdülkadir Çelebi ve onun oğlu 
A.Ç., akrabaları S.Ç. ve tutuklu sanık Mehmet Sait Çelebi‟nin eĢi G.Ç.‟dir. G.Ç., niĢan evinde çocukları olaydan 45 
dakika önce bir odada toplayan kiĢidir” dedi. Katliamın bir numaralı sanığı Mehmet Çelebi önceki duruĢmada 
verdiği ifadesinde, çatıdan, dıĢarıdan ve trafoya ateĢ eden kiĢinin kendisi olduğunu ve Abdülkadir Çelebi‟nin evine 
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doğru ateĢ ettiğini, hatta kapıda mermi çekirdeği bulunduğunu belirtmiĢ ve inceleme yapılmasını istemiĢti. 
Mahkeme heyetinin talebi doğrultusunda köyde jandarma ekibi inceleme yaptı. Ancak gönderilen raporda 
Abdülkadir Çelebi‟nin evinin kapısında mermi çekirdeğinin bulanmadığı belirtildi. Ağabeyi Mehmet Çelebi‟nin isteği 
doğrultusunda kadınları kendisinin vurduğunu kabul eden Abdülhakim Çelebi ise “tüm ailemizi suçluyorlar. Biz iyi 
niyetimizle silahları sakladığımız yeri de söyledik. Olay yerinde bizzat mahkemenizin keĢif yapmasını istiyorum. 
Ayrıca piĢman olduğumu da belirtmek isterim” dedi. Mahkeme heyeti dosyanın mütalaa hazırlanması için 
cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruĢmayı 12 Nisan 2010‟a erteledi. 12 Nisan günü görülen 
duruĢmada davanın savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, tutuklu yedi sanık hakkında, Türk Ceza 
Kanunu‟nun (TCK) “tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme” suçunu düzenleyen maddesi uyarınca 36‟Ģar 
kez, yedi çocuğun öldürülmesi suçundan yediĢer kez, gebe olduğu bilinen kadını öldürme suçundan birer kez 
olmak üzere toplam 44‟er kez ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasına mahkûm edilmelerini istedi. Savcı ayrıca 
sanıkların dördü çocuk 10 kiĢiyi de “kasten öldürmeye kalkıĢma” suçundan 200‟er yıla kadar hapis cezasına 
mahkûm edilmesini ve evinde altı adet el bombası bulunan Ahmet Çelebi hakkında 17 yıla kadar hapis ceza 
verilmesini talep etti. DuruĢmada savcı, olayın kesin sebebinin tespit edilemediğini belirterek tutuksuz sanıklar Ali 
Çelebi, Mehmet Ali Çelebi, Abdülkadir Çelebi ile A.Ç.‟nin kanıt yetersizliğinden beraat etmelerini istedi. Savı 
iddianamesinde, her ne kadar belirgin bir sebep tam anlamıyla dosyada ortaya konulmamıĢ ise de oluĢan vahim 
netice dikkate alındığında hiçbir sebebin böyle bir sonuç doğurmanın haklı sebebi olamayacağı bu nedenle sebebin 
bir öneminin bulunmadığını vurguladı. Mahkeme heyeti avukatların savunma yapmak için istedikleri ek süreyi 
olumlu değerlendirerek duruĢmayı 26 Nisan 2010‟a erteledi. Dava 26 Nisan 2010 tarihinde gerçekleĢen 8. 
duruĢmasında sonuçlandı. DuruĢmaya korucu oan 8 tutuklu sanık ile 20 mağdur yakını ile avukatlar katıldı. 
Katliamın planlayıcısı ve baĢ sanığı olduğu ileri sürülen ġıh Mehmet Lakaplı Mehmet Çelebi (43) yaptığı son 
savunmasında, “Bu olay namus meselesidir. KardeĢim ve oğlum ile birlikte yaptık. Onlar bu olaya ailemizin hepsini 
katmaya çalıĢıyorlar" dedi. DuruĢma sonunda Mehmet Çelebi (ġıh Mehmet), kardeĢi Abdülhakim Çelebi, Mehmet 
Emin Çelebi, Mehmet Sait çelebi, Ömer Çelebi ve Süleyman Çelebi olmak üzeri toplam 6 tutuklu sanığa 44'er kez 
ağırlaĢtırılmıĢ müebbet, M.ġ.C.' ye 44'er kez 15'er yıl, evinde el bombası bulunan Ahmet Çelebi'ye 15 yıl, silahla 
havaya ateĢ eden tutuksuz sanık Mustafa Çelebi'ye 6 ay hapis cezesı verildi. Mustafa çelebi‟nin bu cezası 
ertelendi, tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Çelebi, Ali Çelebi, Abdülkadir Çelebi ve 14 yaĢındaki. A.Ç. ise beraat etti. 
 
Bulanık Saldırısı Davası 
MuĢ‟un Bulanık Ġlçesi‟nde 15 Aralık 2009‟da protesto yürüyüĢü yapan grupla dükkânını kapatmak istemeyen Turan 
Bilen (39) arasında çıkan tartıĢmanın büyümesi sonucu gönüllü köy korucusu olduğu ileri sürülen Turan Bilen‟in 
kalaĢnikof marka silahla göstericilere ateĢ açması sonucu Nemci Oral ile Kemal Kayacan yaĢamını yitirmesi ve 10 
kiĢinin yaralanması sonrası Turan Bilen ile Metin Bilen hakkında açılan dava “güvenlik” gerekçesiyle Samsun 1. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 12 Nisan 2010‟da baĢladı. Öldürme kastının olmadığını belirten sanıklardan Turan 
Bilen, olay günü üç saat göstericiler tarafından taciz edildiklerini söyledi. Mağdur avukatları olay yerinin MuĢ 
olduğunu belirterek, mahkemenin “yetkisizlik” kararı vererek duruĢmanın MuĢ‟a alınmasını talep etti; ancak 
mahkeme heyeti talebi kabul etmeyerek duruĢmayı 8 Haziran 2010‟a erteledi. Samsun 1'inci Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde geçen 12 Nisan günü yapılan ilk duruĢmanın çıkıĢında davayı izlemeye gelen kapatılan DTP eski 
genel baĢkanı Ahmet Türk'e Ġsmail Çelik'in yumruk atması üzerine Samsun Cumhuriyet BaĢsavcılığı güvenlik 
nedeniyle davanın baĢka bir kente alınması için 28 Nisan'da Adalet Bakanlığı‟na baĢvuruda bulundu. Bunun 
üzerine Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, davanın Ankara'ya alınmasının uygun olduğunu belirtti. Bulanık dava 
dosyasının, Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı vermesinin ardından Ankara'ya gönderildi. 
Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde tekrar baĢlayan yargılamada savcı, sanıkların meĢru müdafaa sınırları içinde 
hareket ettiklerini belirterek sanıkların tutukluluk hallerinin kaldırılmasını talep etti. Savcının talebini reddeden 
mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruĢmayı 29 Temmuz 2010‟a erteledi. 29 Temmuz günü 
görülen duruĢma, Mahkeme heyetinin bir önceki duruĢmada talep ettiği gizli tanıklar ve kamera kayıtlarına iliĢkin 
bilirkiĢi raporunun okunarak baĢladı. Mağdur avukatlarından Kadir Karaçelik bilirkiĢi raporunun yanlı olarak 
hazırlandığını belirterek, “bilirkiĢi raporuna tamamen karĢıyız. Çünkü görüntüler cımbızlanarak alınmıĢ. Yani rapora 
göre olay sanki insanların Turan Bilen‟in dükkânına saldırması ile baĢlamıĢ gibi ama görüntüler izlendiği zaman 
bunun böyle olmayacağı ortadadır. Olay günü dört polis kamerası kayıt alıyor, ancak ne hikmetse ne görüntülerde 
ne de raporda Turan Bilen‟in ateĢ ediĢiyle ilgili görüntüler yok” dedi. Mağdur avukatlarının savunma yapmasına izin 
vermeyen mahkeme heyeti gizli tanıkların dinlenmesi, kamera kayıtlarının TÜBĠTAK tarafından incelenmesine ve 
tutuklu sanıklar Turan Bilen ve Metin Bilen‟in “meĢru müdafaa ve bilirkiĢi raporuna göre suçun unsurlarının 
değiĢebileceğini” göz önünde bulundurarak tahliye edilmelerine karar vererek duruĢmayı erteledi. 
 
Emrah Gezer 
Ankara‟da 26 Aralık 2009 gecesi eğlenmeye gittiği barda arkadaĢlarıyla Kürtçe Ģarkı söyleyen Emrah Gezer ile 
tartıĢan polis memuru Serkan Akbulut‟un (32), tartıĢmanın büyümesi üzerine Emrah Gezer‟in silahıyla vurarak 
öldürmesiyle ilgili savcılık soruĢturması 22 Ocak 2010‟da tamamlandı. Ġddianamede polis memuru Serkan 
Akbulut‟un yanında bulunan Sinem Uludağ‟ın Kürtçe Ģarkı söyleyen gruba “Siz PKK‟li misiniz, burada da bizi 
buldunuz pis Kürtler” diye hakaret ettiği ve çıkan kavgada Serkan Akbulut‟a “nasıl erkeksizin, bunlara sıkın!” 
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diyerek cinayeti azmettirdiği belirtildi. Dava 11 ġubat 2010‟da baĢladı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi‟ndeki sanık 
polis memuru Serkan Akbulut‟un ifadesi alındı. Mahkeme heyeti, 11 Mart 2010‟da yapılacak keĢifteki delillerin 
toplanması ve incelenmesi için duruĢmayı 6 Nisan 2010‟a erteledi. 6 Nisan günü görülen duruĢmada, bilirkiĢi olarak 
emekli bir emniyet müdürünün hazırladığı rapora ve sanık polis memuru Serkan Akbulut ile kardeĢi Levent 
Akbulut‟un ifadelerinin aynı olmasına Emrah Gezer‟in avukatı Selçuk Kozağaçlı tarafından itiraz edildi. Sanık polis 
memuru Serkan Akbulut‟un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu‟ndan Emrah 
Gezer‟in vücudundan çıkan mermi çekirdeklerinin hangi silahtan çıktığına iliĢkin rapor istenmesi için duruĢmayı 
erteledi. 3 Haziran günü görülen duruĢmada sanık Serkan Akbulut‟un tutukluluk halinin devam etmesine karar 
veren mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu‟ndan gelecek raporun beklenmesi için duruĢmayı 27 Temmuz 2010‟a 
erteledi. 27 Temmuz günü görülen duruĢmada ise, yapılan yargılamanın ardından sanık Serkan Akbulut‟un 
tutukluluk halinin devam etmesine karar veren mahkeme heyeti, Emrah Gezer‟in vücudundan çıkan kurĢuna Adli 
Tıp Kurumu tarafından yapılacak olan balistik incelemesinin beklenmesi için duruĢmayı 16 Eylül 2010‟a erteledi. 16 
Eylül günü görülen duruĢmada Mahkeme, Gezer‟in vücudundan çıkan kurĢuna Adli Tıp Kurumu tarafından 
yapılacak olan balistik incelemesinin sonucunun gelmemesi nedeniyle duruĢmayı erteledi. 11 Kasım günü görülen 
duruĢmada Mahkeme heyeti, Gezer'in vücudundan çıkan kurĢunun Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak olan 
balistik incelemesinin sonucunun beklenmesi için tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek 
duruĢmayı 23 Aralık'a erteledi. 
 
Yasin Kırbaş 

Ġstanbul‟un Kadıköy Ġlçesi‟nde 18 Haziran 2008‟de polis memuru B.O.‟nun bir parkta çıkan tartıĢmanın ardından 
Yasin KırbaĢ‟ı silahıyla vurarak Yasin KırbaĢ‟ın felç kalmasına neden olayla ilgili açılan Haziran 2010‟da 
sonuçlandı. Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 2 Haziran 2010‟da görülen davada Yasin KırbaĢ ve Yasin 
KırbaĢ‟ın üç arkadaĢının “yağmaya teĢebbüs ettikleri”ne karar veren mahkeme heyeti üç sanığa otuzar ay hapis 
cezası verdi. Mahkeme heyeti Yasin KırbaĢ‟ın felç olmasına neden olan polis memuru B.O.‟nun ise beraat 
etmesine karar verdi. 
 
Recep Kurt ve Kerim Ġncin 
Hakkâri‟nin TaĢbaĢı Köyü‟nde 1995 yılının Haziran ayında Recep Kurt ve Kerim Ġncin adlı köylüleri köy 
meydanında kurĢuna dizerek öldürdüğü iddia edilen ve o dönem Geçimli Jandarma Karakolu Komutanı olarak 
görev yapan Astsubay Yunus Karaca hakkında 22 Mart 2005‟te baĢlatılan soruĢturma 2010 yıl Haziran ayında 
sonuçlandı. Savcı hazırladığı iddianamede “ifadelerine baĢvurulan 18 tanığın verdiği ifadeler doğrultusunda Yunus 
Karaca‟nın suçu iĢlediği anlaĢılmakta” diyerek Yunus Karaca‟nın “kasten insan öldürme” suçundan 
cezalandırılmasını istedi. Savcılığın hazırladığı iddianameyi kabul eden Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi davanın ilk 
duruĢmasının 15 Haziran 2010‟da görülmesine karar verdi. 
 
Yahya MenekĢe 
ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde 14 ġubat 2008‟de, Abdullah Öcalan‟ın yakalanarak Türkiye‟ye teslim edilmesi nedeniyle 
düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis panzerinin altında kalarak yaĢamını yitiren Yahya 
MenekĢe‟nin (16) öldürülmesi olayı ile ilgili panzerin Ģoförü olan polis memuru O.Y. hakkında “taksirle ölüme 
sebebiyet vermek” suçu nedeniyle ile açılan davanın ilk duruĢması 29 Temmuz 2010‟da görüldü. Cizre Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde yapılan yargılamada söz alan mağdur avukatları, Yahya MenekĢe‟nin kasten öldürüldüğünü 
belirterek, mahkemenin dava hakkında “görevsizlik” kararı vermesini ve dosyayı ağır ceza mahkemesine 
göndermesini talep etti. Mağdur avukatlarının talebi hakkında karar vermeyen mahkeme baĢkanı, bir sonraki 
duruĢmada tanıkların ifadesinin alınmasının ardından dosya hakkında “görevsizlik” kararı verip vermeyeceğini 
belirterek duruĢmayı 19 Ekim 2010‟a erteledi. 19 Ekim günü görülen duruĢmada, yapılan yargılamada tanıkların 
ifadesini alan mahkeme baĢkanı, dosya hakkında “görevsizlik” kararı verip vermeyeceğine karar verilmek üzere 
duruĢmayı erteledi.  
 
Alaattin Karadağ 
Ġstanbul‟un Esenyurt Ġlçesi‟nde 19 Kasım 2009‟da “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis ekibinin açtığı ateĢ 
sonucu öldürülen Alaattin Karadağ‟ın ölümüyle ilgili olarak polis memuru Oğuzhan Vural hakkında açılan davaya 16 
Haziran 2010‟da Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde baĢlandı. DuruĢmaya tutuksuz sanık polis memuru 
Oğuzhan Vural ve avukatı Tolga Yurdakul, Alaattin Karadağ‟ın yakınları ve avukatları ile ÇHD, TĠHV ve ĠHD 
gözlemcileri katıldı. Sanık polis memurunu ve tanık Özkan Engin‟i dinleyen mahkeme heyeti sanık polis 
memurunun tutuklanması talebini reddederken TĠHV ve ÇHD‟nin davaya müdahil olma taleplerinin bir sonraki 
duruĢmada açıklanacağına karar vererek duruĢmayı 9 Kasım 2010‟a erteledi. 9 Kasım günü görülen duruĢmada 
sanık polis memurunun tutuklanması talebini ve ÇHD, TĠHV, ĠHD‟nin davaya müdahil olma taleplerini reddeden 
mahkeme heyeti, tanık Ertuğrul Bal‟ı dinledi. Alaattin Karadağ‟ın ailesinin avukatlarının talebini kabul eden 
mahkeme heyeti, olay yerinde 25 Mart 2011‟de keĢif yapılmasına karar vererek, duruĢmayı 21 Nisan 2011‟e 
erteledi. 
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Canan Saldık 
21 Temmuz 2010 tarihinde Van'ın KurubaĢ köyünde dedesinin mezarını ziyarete giderken köy yakınındaki Hacı 
Bekir kıĢlasından geldiği iddia edilen kurĢunla hayatını yitiren  Canan Saldık'ın (16) ölüm nedeni belirlendi. Yapılan 
soruĢturma kapsamında Canan'a isabet eden kurĢunun asker silahından çıktığı belirtildi. Olay üzerine Van 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı ve Jandarma AsayiĢ Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından gerekli soruĢturma 
baĢlatılmıĢtı. Otopsi Tutanağı"nda Canan'ın ölümüne beynine isabet eden 3,2 cm uzunluğunda mermi çekirdeğinin 
neden olduğu belirtilmiĢti. Canan'a isabet eden kurĢunun yanı sıra bir baĢka kurĢun da olay yerinin yaklaĢık 500 
metre uzağında bulunan Eyüp Ürk isimli bir köylünün camına isabet etmiĢti. Olayın ardından Van Askeri 
Mahkemesi'nde açılan davada bir Albay, bir Astsubay bir subay ve iki er hakkında 2 ila 6 yıl arasında değiĢen 
oranlarda hapis cezası isteniyor. Dava dosyasındaki rapora göre Canan haraketli zırhlı aracın üzerinden açılan 
ateĢle öldürüldüğü tespit edilirken, zırhlı araçtan ateĢ etme eğitimi verilen atıĢ alanının bu eğitime uygun olmadığı 
ifade edildi. Olayla ilgili yargılanan 5 asker hakkında 'Görevi kötüye kullanma' ve 'görevi ihmalden ölüme sebebiyet 
verme' suçlarından 2 ila 6 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Görülen davada kurĢunu atan 2 asker önce 
tutuklandı, ardından asker olmaları nedeniyle tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. Saldık ailesinin avukatları 
Ġsmail Say ve Mehmet Ali ġen olayda birçok ihmalin olduğunu ifade ederek bu ihmallerin dava dosyasındaki 
raporlara da yansıdığını kaydetti. Avukatlar Van Askeri Mahkemesi'nde görülen davanın karar aĢamasında 
olduğunu da söyledi. 
 
ÇağdaĢ Gemik 
Antalya‟da 27 Ekim 2008‟de polis memuru Mehmet Ergün‟ün (34), “dur” ihtarına uymadığı için öldürdüğü ÇağdaĢ 
Gemik (18) ile ilgili açılan davada Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 20 Ağustos 2009‟da Mehmet Ergün 
hakkında “olası kasıtla insan öldürme” suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu‟nun (TCK) 21/2. maddesi uyarınca, 
verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasını Yargıtay 1. Ceza Dairesi Aralık 2010‟da bozdu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi 
kararında sanık Mehmet Ergün‟ün “olası kastla insan öldürme” suçundan değil, “yaralama sonucunda ölüme neden 
olmak” suçundan yargılanmasını istedi. 
 
Emrah DerviĢoğlu 
Ġstanbul‟da 6 ġubat 2007‟de “çalıntı olduğu” Ģüphesiyle “dur” ihtarında bulunulan bir araca polis ekibinin açtığı ateĢ 
sonucu araçta bulunan Emrah DerviĢoğlu‟nun boynuna isabet eden tek kurĢunla ölümüyle ilgili üç polis memuru 
hakkında açılan dava 2010 yılında sonuçlandı. Ġstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Aralık ayında görülen duruĢmada, 
savcının beraat istemine rağmen, sanık polis memurlarına “bilinçli taksirle insan öldürdükleri” gerekçesiyle altıĢar 
yıl sekizer ay hapis cezası verdi.  Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 6 ġubat 2007‟de 
çalıntı bir aracı takip eden polis ekibi ile araçtakiler arasında çatıĢma çıktığı, aracın bir trafoya çarparak durmasıyla 
kaçmaya çalıĢan DerviĢoğlu‟nun boynundan vurularak öldüğü, çalıntı aracın dur ihtarına uymadığını, araçtakilerin 
polise ateĢ açtığı iddia edilmiĢti. Olay sonrası haklarında idari soruĢturma açılan 3 polis memuru hakkında disiplin 
cezası verilmesine gerek olmadığına karar verildi. Olay mahalle içinde meydana geldiği halde tek görgü tanığı 
çıkmadı. Mahalle halkının polis tarafından baskı altına alındığı ve tanıkların tehdit edildiği iddiaları, TBMM‟ye 
taĢındı, dönemin ĠçiĢleri Bakanı Abdülkadir Aksu soru önergesine yanıt vermedi. Müdahil avukatı Gökhan Ahi 
dosyanın “oto gaspı” denilerek kapatılmasına rağmen ölümle ilgili bölümü dosyadan çıkarıp savcılığa baĢvurdu. 
Olay günü araçta bulunan ve kaçan Evindar Aydın, tanık olarak çağrıldığı mahkemeye gelmeyince, polisler 
hakkında mahkemece suç duyurusu yapıldı. Tanık Aydın geldi ve arabada 7 kiĢi olduklarını, ıĢık gördüklerini, sonra 
ateĢ baĢladığını belirterek, Ģu ifadeyi verdi: “Silah sesleri gelince herkes kaçıĢtı. Araba arkaya gitmeye baĢladı, 
Ģarampole yuvarlanacakken trafoya çarpıp durdu. Silah atıĢları durmuyordu. Bulunduğum araçta silah görmedim. 
Siren sesi ve dur ihtarını duymadım. Yoğun silah atıĢı nedeniyle aracın tüm camları patladı. Teyp çalıĢıyordu, o bile 
sustu.” Savcı Nazmi Yelkenci, mütalaasında ölüme neden olan kurĢunun hangi silahtan atıldığının tespit 
edilemediği gerekçesiyle sanık polisler hakkında beraat istedi. Mahkeme savcılık görüĢünün aksine, 3 polise, 
„bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden oldukları‟ gerekçesiyle 8‟er yıl hapis cezası verdi, sonra bu cezayı 6 yıl 
8‟er aya indirdi. avukat Gökhan Ahi, “Tarihi bir karar. Ölüm tek kurĢunla gerçekleĢse de sanık polisler birlikte ateĢ 
açtıkları için, birlikte ceza aldılar” dedi. Ahi ayrıca, ölenin ailesi adına ĠçiĢleri Bakanlığı aleyhine 800 bin TL‟lik 
maddi- manevi tazminat davası açtı. 
 
ġerzan Kurt  
Muğla‟da 11 Mayıs 2010‟da Muğla Üniversitesi‟nde eğitim gören Kürt öğrencilerle sağ görüĢlü bir grup arasında 
sözlü sataĢma nedeniyle çıkan kavgaya polis ekiplerinin müdahalesi sırasında, polis memuru Gültekin ġahin‟in 
nöbetçi Terörle Mücadele ġubesi Müdürü Deniz Alemdar‟ın talimatıyla açtığı ateĢ sonucu ağır yaralanan ve tedavi 
gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟nde 19 Mayıs 2010‟da yaĢamını yitiren Muğla 
Üniversitesi öğrencisi ġerzan Kurt‟un (21) ölümüyle ilgili dava açıldı. Davaya 10 Ağustos 2010‟da baĢlanması 
gerekirken duruĢmanın müdahil avukatlarına haber verilmeden 9 Ağustos 2010‟da evrak üzerinden görüldüğü 
öğrenildi. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi‟ndeki duruĢmada tutuklu yargılanan sanık polis memuru Gültekin 
ġahin‟in tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Muğla Valiliği‟nin isteği doğrultusunda Adalet Bakanlığı‟nın 
talebi üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesi‟nin dosyayı “kamu güvenliği” gerekçesiyle EskiĢehir Ağır Ceza 
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Mahkemesi‟ne gönderdiği öğrenildi. Karara itiraz ettiklerini belirten Avukat Mustafa Rollas, Muğla 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟ne verdikleri dilekçenin reddedildiğini söyledi. 15 Ekim günü görülen duruĢmada söz alan ġerzan 
Kurt‟un ailesinin avukatları, dava dosyasının naklinin EskiĢehir‟e yapılmasının Anayasa‟ya aykırı olduğunu belirtti. 
Sanık polis memurunun savunmasını alan mahkeme heyeti, sanık polis memurunun tutukluluk halinin devamına 
karar vererek duruĢmayı erteledi. Davanın 8 Aralık 2010‟da EskiĢehir Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen 
duruĢmasında, tanıkların bulundukları yerde talimatla alınan görüntülü ifadelerinin bir kısmının mahkeme heyetine 
ulaĢması üzerine, taraf avukatları ifadeleri incelemek için süre istedi. Sanık polis memurunun tutukluluk halinin 
devam etmesine karar veren mahkeme heyeti duruĢmayı 19 Ocak 2011‟e erteledi. 
 
Enver Turan  
Hakkâri‟de askerî operasyon sonucu dokuz militanın öldürülmesini, 9 Eylül 2010‟da Hakkâri‟de protesto eden gruba 
müdahale eden polis ekipleriyle protestocu grup arasında çıkan olayların ortasında kalan bir araçta bulunan Uzman 
ÇavuĢ GökĢen Sart‟ın çevredekilere ateĢ açması sonucu Ramazan Bayramı nedeniyle Ģeker toplayan Enver 
Turan‟ı (15) öldürmesi nedeniyle açılan dava 9 Kasım 2010‟da baĢladı. Olayın ardından gözaltına alınan Uzman 
ÇavuĢ GökĢen Sart, “kasten insan öldürmeye teĢebbüs” suçundan 10 Eylül 2010‟da tutuklanarak Van Askerî 
Cezaevi‟ne gönderilmiĢti. Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi‟ndeki duruĢmada sanık avukatının “müvekkilinin can 
güvenliği olmadığı” gerekçesiyle davanın baĢka bir ile alınmasını talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, taleple ilgili 
olarak Adalet Bakanlığı‟na yazı gönderilmesine karar vererek duruĢmayı erteledi. Sanık GökĢen Sart, 7 Aralık günü 
görülen ikinci duruĢmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Makeme Heyeti, duruĢmayı 26 Ocak 
2011‟e erteledi. 
 
Umut Tamaç 
Aydın‟ın KuĢadası Ġlçesi‟nde 13 Nisan 2010‟da sivil polis memuru M.Ü.‟nün, “hakkında yakalama kararı olduğu” 
belirtilen Umut Tamaç‟ı (28) bir süre kovaladıktan sonra kaçmayı bırakmasına rağmen yakın mesafeden ateĢ 
ederek ağır yaralaması nedeniyle açılan dava 14 Ekim 2010‟da baĢlandı. Umut Tamaç‟ı vurarak ağır yaralayan ve 
Umut Tamaç‟ın bir gözünü kaybetmesine neden olan M.Ü. olayın “boğuĢurken olduğunu” iddia etmiĢti. Söke Ağır 
Ceza Mahkemesi‟ndeki duruĢmaya “kasten insan öldürmeye teĢebbüs etmek”ten, 18 yıla kadar hapis cezası 
istemiyle yargılanan, sivil polis memuru M.Ü. ile “görevli polis memuruna mukavemet etmek”ten üç yıla kadar hapis 
cezası istemiyle yargılanan Umut Tamaç katıldı. DuruĢmada savunmasını yapan polis memuru M.Ü., Umut 
Tamaç‟ı evrak tebligatı için karakola gitmeye ikna etmek isteğini iddia ederek, “ikna çabalarım karĢısında bana 
bıçak çekti. Ben de uyarı amacıyla beylik tabancamı çekip havaya ateĢ ettim. Bana küfür etmeyi sürdürdü ve 
boğazıma sarıldı. Ben de kendimi korumak amacıyla silahın kabzasıyla omzuna vurdum. Bu sırada tabanca ateĢ 
aldı ve Umut Tamaç yaralandı” dedi. Umut Tamaç ise olay günü babasına ait kiralık evden çıkıp yolda yürüdüğü 
sırada, arkasından gelen tanımadığı bir kiĢinin kendisini Ġstanbul‟a götürmek istemesine karĢı çıktığını belirtti. Polis 
olduğunu söyleyen bu kiĢiye kendisini rahatsız etmemesini, Savcı ile görüĢmeye gittiğini söyleyerek yoluna devam 
ettiğini belirten Umut Tamaç, “ben yürümeye devam ettim, arkamdan silah sesi duydum. KoĢup beni kolumdan 
tuttu ve baĢıma sıktı. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Aramızda anlattığı gibi bir 
boğuĢma olmadı, elimde bıçak da yoktu” dedi. Polis memuru M.Ü.‟nün tutuksuz yargılanmasına ve “duruĢmaya 
gelmeyen tanıkların polis zoruyla getirilmelerine” karar veren mahkeme heyeti, duruĢmayı 23 Aralık 2010‟a erteledi. 
 
Aydın Erdem 
Diyarbakır‟da 6 Aralık 2009‟da bir protesto gösterisinde Dicle Üniversitesi öğrencisi Aydın Erdem‟in faili meçhul 
Ģekilde öldürülmesiyle ilgili baĢlatılan soruĢturmada Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı dört polis memuru 
hakkında 20 Eylül 2010‟da takipsizlik kararı verdi. Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Ahmet Karaca, 
takipsizlik kararında: "Örgütün çağrıları doğrultusunda gerçekleĢtirilen yasa dıĢı gösteriler sırasında ve yasa dıĢı 
göstericiler arasında yer alan Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü örgencisi Aydın Erdem'i 
faili tespit edilemeyen bir Ģahsın tabancasından çıkan mermiyle hayatını kaybetmiĢtir. Diyarbakır Kriminal Polis 
Laboratuarı'nda Erdem'in üzerinden çıkarılan giysiler üzerinde yapılan araĢtırmada atıĢ mesafesinin uzak olduğu 
kanaatine varıldı. Olay yerinde boĢ kovanların ve yine olay yerinden elde edilen bir adet mermi çekirdeği nüvesinde 
yapılan laboratuar incelemesinde, olay yerinde görevli polis memurlarının mukayeseli atıĢlarıyla yapılan 
karĢılaĢtırmada teĢhise elveriĢli izler barındırmadığı tespit edilmiĢtir. Mermi nüvesinin hangi silahtan atılıp 
atılmadığı hususunda herhangi bir tespitte bulunmanın mümkün olmadığı belirlendi" denildi. Savcı, polisevi 
tuvaletinde bulunan boĢ kovanların bazılarını haklarında soruĢturma yürütülen 4 polis memuruna ait olduğu, 
Ģüphelilerin ifadelerinde kendilerine yönelik taĢlı, molotof kokteyli saldırıları defetmek amacıyla havaya ateĢ 
ettiklerini beyan ettiklerine dikkat çekti. Takipsizlik kararında polislerin boĢ kovanlarını kötü niyetli kiĢilerin eline 
geçmemesi için polis evinin tuvaletine attığı da vurgulandı. Savcılık yürüttüğü soruĢturma sonucunda, olaydan önce 
ġırnak Ġl Emniyet Müdürlüğü tutanaklarla tespit edilen ihbarlar ve tanık beyanlarında maktul Aydın Erdem'in yasa 
dıĢı gösteride topluluğun içinde bulunan yüzü puĢi sarılı bir Ģahsın ateĢ etmesi sonucunda öldürüldüğü kanaatine 
varıldı. Karaca, olayın Ģüphelisi olarak savunmaları alınan 4 polis memurunun, maktul Aydın Erdem'in öldürülmesi 
sonucu iĢledikleri yönünde soyut iddia dıĢında kesin ve inandırıcı delil elde edilmediğini, Ģüpheliler hakkında kamu 
adına kovuĢturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Aydın Erdem‟in ailesinin avukatları, karara karĢı, 
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Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde itiraz etti. Mahkeme, savcılığın takipsiz kararını 22 Aralık 2010‟da kaldırdı. 
Mahkeme kararında, olayın Terörle Mücadele Kanunu kapsamında değerlendirilemeyeceğini bu nedenle polisler 
hakkındaki soruĢturmanın “görevi sırasında kasten adam öldürme” suçundan normal ağır ceza mahkemesinde 
yürütülmesi gerektiğini belirtti.  
 
Kenan Çubukçu, Olcayhan Bayrak, Selahattin Çubukçu ve Ġsmail Sarı 
GümüĢhane‟nin ġiran Ġlçesi‟nin Elmaçukuru Köyü‟nün kırsal kesiminde 17 Eylül 2004‟te düzenlenen askeri 
operasyonda, “HPG militanı zannedilerek” askerlerin ateĢ açması sonucu Kenan Çubukçu (34) ve Olcayhan 
Bayrak‟ın (17) ölümü ve Selahattin Çubukçu (30) ve Ġsmail Sarı‟nın da (19) yaralanmasıyla sonuçlanan olayla i lgili 
olarak açılan davaya 11 Kasım 2010‟da devam edildi. Olayda sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla GümüĢhane Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde yargılanan tim komutanı Jandarma Üsteğmen Bülent Kılıç 30 yıl ağır hapis cezasına 
mahkûm edilmiĢ, yedi asker ise beraat etmiĢti. Karar ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından “davanın askeri 
mahkemede görülmesi gerektiği” gerekçesiyle bozulmuĢtu. UyuĢmazlık mahkemesi ise GümüĢhane Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nin ve Trabzon 48. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi‟nin “görevsizlik kararı” 
vermesi üzerine dosyayı sivil mahkeme göndermiĢti. GümüĢhane Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sekiz askerin 
yargılandığı davanın duruĢmasına sanıklar katılmadı. Cumhuriyet savcısı da, ifadeleri alınamayan ve olay 
sırasında tim komutanı olan sanık Jandarma Üsteğmen Bülent Kılıç hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının 
beklenmesini ve dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesini talep etti. Savcının taleplerini kabul eden mahkeme 
heyeti duruĢmayı erteledi. 
 
Mesut Tufan 
Ġzmir‟in Bornova Ġlçesi‟nde 1 Nisan 2010‟da eve dönmeyen arkadaĢlarını merak ederek dıĢarı çıkan ve sokakta 
bulunan sivil polis memurlarınca dövülerek gözaltına alınan ĠHD Ġzmir ġubesi Yönetim Kurulu üyesi Mesut Tufan 
hakkında dava açıldı. Gözaltında ĠHD yöneticisi olduğunu söyleyen Mesut Tufan, saçlarından tutularak kafası 
demire vurulmuĢtu. Yakalama emri olduğu gerekçesiyle polis ekiplerinin darp ederek gözaltına aldığı 10 kiĢiden 
Mesut Tufan‟ın da içinde bulunduğu dört kiĢi, “yanlıĢlıkla” gözaltına alındıkları belirtilerek 3 Nisan 2010‟da serbest 
bırakılmıĢtı. BaĢına aldığı darbeler nedeniyle gece boyunca kusan ve durumunun kötüleĢmesi üzerine hastaneye 
kaldırılarak tedavi altına alınan Mesut Tufan‟ın sorgulanması sırasında ĠHD çalıĢmalarının suçlama olarak 
yöneltildiği ve raporları kimin hazırladığı, bilgilerin nereden alındığı, kurumun iĢleyiĢi ile ilgili sorgulandığı ve Mesut 
Tufan‟ın ajanlık yapmasının istendiği öğrenilmiĢti. Darp edilmesi nedeniyle “10 gün iĢ göremez” raporu alan Mesut 
Tufan, 14 Ekim 2010‟da IĢıkkent Polis Karakolu‟ndan ifadesinin alınması için çağrıldığını ve kendisini darp eden 
polis memurlarının kendisi hakkında dava açtığını belirtti. 
 
Ferhat EdiĢ ve Necman Ölmez 
ġırnak‟ın BeytüĢĢebap Ġlçesi‟ne bağlı BeĢağaç Köyü yakınlarında 26 Temmuz 2009‟da cesetleri bulunan DTP 
üyeleri Ferhat EdiĢ‟in ve Necman Ölmez‟in ölümü ile ilgili olarak açılan davaya 2010 yılında devam edildi. Cesetleri 
bulanlardan Ferhat EdiĢ‟in ağabeyi Nihat EdiĢ, “her birine birer kurĢun sıkılmıĢ sonra kasatura ile göğüslerinin 
çeĢitli yerlerine sayısız darbeler vurulmuĢ. Daha sonra kaya parçaları ile baĢlarına vurup üzerlerini çalı ile 
kapatmıĢlar” demiĢti. Ferhat EdiĢ‟in ve Necman Ölmez‟in öldürüldükleri yerin 400 metre yakınındaki tepelerde 
korucu gözetleme kulelerinin bulunduğu ve öldürüldükten sonra Ferhat EdiĢ‟in ve Necman Ölmez‟in araçlarının 
çalıĢır halde dere yatağına yuvarlandığı anlaĢılmıĢtı. Cinayetleri iĢledikleri iddia edilen geçici köy korucusu gruptan 
olan Zeki Akdoğan, 3 Ekim 2009‟da tutuklanmıĢ, cinayetleri iĢlediklerini itiraf eden Zeki Akdoğan‟ın ifadesi 
doğrultusunda cinayeti iĢleyen Hançer Timi adlı geçici köy korucularından oluĢan grupta yer alan sekiz kiĢi 6 Ekim 
2009‟da tutuklanmıĢtı. Davaya ġırnak Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 16 Temmuz 2010‟da devam edildi. Tutuklu sekiz 
sanığın yargılandığı davanın duruĢmasında 12 görgü tanığının ifadesi alındı. Dinlenilmeyen tanıkların bir sonraki 
duruĢmada hazır edilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruĢmayı 
12 Ağustos 2010‟a erteledi.  Tutuklu sanıklar Hüsnü Akdoğan, Nasır Akdoğan, Rahber Akdoğan, Mücahit Yiğit, 
Ġhsan Acer, Zeycan Acer, Cemil Oğurlu, Yunus Akdoğan, Zeki Akdoğan‟ın yargılandığı 12 Ağustos 2010‟da 
davanın duruĢmasında tanık olarak dinlenen tutuklu sanıklardan Hüsnü Akdoğan‟ın kardeĢi Abdurrahman 
Akdoğan, sanık Zeki Akdoğan‟ın cinayeti kabul ettiğini, emri de askeri makamların verdiğini ileri sürdü. 
Abdurrahman Akdoğan‟ın ifadesinin ardından dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına ve sanıkların tutukluluk 
hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruĢmayı 7 Eylül 2010‟a erteledi. 
 
Hecer Uslu 
7 ġubat 2010‟da ġırnak‟ın Uludere Ġlçesi‟ne bağlı Rûbozgê (Ortasu) Köyü‟nden Kiror (Ortabağ) Köyü‟ne giderken 
“dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle jandarma ekibi tarafından taranan minibüsün sürücüsü Hecer Uslu‟nun (23) 
ölümüyle sonuçlanan olaya iliĢkin açılan davanın ilk duruĢması 23 Eylül 2010‟da görüldü. ġırnak Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde yapılan yargılamada “taksirle insan öldürmek” suçundan tutuksuz yargılanan sanıklardan 
Üsteğmen Özcan Akdemir ile erler Erdem Bican, ReĢat AfĢin, Önder Ġnci, Emrah Bozbay, Selman ġakraya ve 
Yusuf Ünlü duruĢmaya katılmadı. DuruĢmada tanıkları dinleyen mahkeme heyeti sanıkların zorla getirilmelerine 
karar vererek duruĢmayı 11 Ocak 2010‟a erteledi. 
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Ahmet Güler, BeĢir Baksak, Sait ġen ve Abdullah Güler 
25 Temmuz 2010 tarihinde ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Ahmet Güler, 1993 yılında ġırnak‟ın Ozbağoğlu 
köyünde ikamet ettiği sırada, köye baskın yapan askerler tarafından BeĢir Baksak, Sait ġen ve Abdullah Güler 
isimli köylüler ile birlikte evlerinde silah bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını, köydeki okul binasında 2 gece 
ve 1 gün kaldıktan sonra elleri bağlı bir Ģekilde Yağızoymak (Zıvenk) ile Çetinkaya (Goyina) köyleri arasındaki 
kayalık bir yere götürüldüklerini, orada askerlerin kendilerine “sığınakları (PKK‟lilere ait) gösterin yoksa sizleri tek 
tek öldürürüz” dediğini, bilmedikleri için gösteremediklerini, kayalıktaki bir çukura konulduktan sonra üzerlerine ateĢ 
açıldığını ve ardından el bombası atıldığını, diğer 3 köylünün parçalanarak öldüğünü ancak kendisinin yaralı olarak 
kurtulduğunu, askerler gittikten sonra köye gittiğini, olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına Cizre‟de dilekçe 
verdiğini, yaklaĢık 1 aydır kendisini Komiser Hasan olarak tanıtan bir kiĢinin kendisini 0538 …. …. 85 nolu 
telefondan aradığını, söz konusu olaydan bahsederek “olayı eksik anlattığını, yardımcı olmak istediğini, Savcılığa 
ifade verilmesi gerektiğini” belirterek kendisini Diyarbakır‟a çağırdığını, Savcılığa gittiğini, ancak Savcılığın bu konu 
ile ilgili bir talebinin olmadığını öğrendiğini, kendisini arayan kiĢilerin kim olduğunu ve hangi amaçla aradığını 
bilmediğini belirtti.  
 
Özkan Gerçek ve Ömer Adıgüzel 
Ġstanbul‟un Avcılar Ġlçesi‟nde 8 Kasım 2009‟da polis ekibinin yaptığı kimlik kontrolünde meydana gelen tartıĢmanın 
ardından “dur” ihtarına uymadıkları iddiasıyla polis ekibinin açtığı ateĢ sonucu yaralanan ve tedavileri yapılmadan 
tutuklanan Özkan Gerçek ve Ömer Adıgüzel‟in yargılanmasına 21 Temmuz 2010‟da Ġstanbul 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde baĢlandı. “YasadıĢı MLKP üyesi oldukları” gerekçesiyle yargılanan sanıklardan Özkan Gerçek 
yaptığı savunmada “olay günü kimlik kontrolüne denk geldiklerini, gerilim yaĢandığını ve polis memurlarının 
arkadaĢı Ömer Adıgüzel‟i vurması üzerine, havaya ateĢ ederek polis ekibini korkutarak kaçmayı amaçladıklarını” 
anlattı. Olay günü kameraların kaydettiği görüntülerin incelenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devam 
etmesine karar veren mahkeme heyeti duruĢmayı 3 Kasım 2010‟a erteledi.  
 
27 Mayıs 2009 Tarihli Mayın Saldırısı 
Hakkâri‟nin Çukurca Ġlçesi‟nde 27 Mayıs 2009‟da askeri aracın geçiĢi sırasında mayın patlaması sonucu 6 asker 
ölümü, 8 askerin de sonrası bir video paylaĢım sitesine gönderilen ses kaydında Hakkâri Tugay Komutanı 
Tuğgeneral Zeki Es‟in, komutanı Tümgeneral Gürbüz Kaya‟ya mayınların döĢenmesi emrini bizzat kendisinin 
verdiğini itiraf etmesi, Tümgeneral Gürbüz Kaya‟nın ise itiraf için “hiç önemli değil” yanıtını vermesinin ardından 
soruĢturma baĢlatan Van Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın mayının askerler tarafından döĢendiği sonucuna vararak 
sorumluların yargılanması için dosyayı Genelkurmay BaĢkanlığı‟na göndermesinin ardından soruĢturmayı devam 
ettiren Genelkurmay Askeri Savcılığı Tuğgeneral Zeki Es‟i 5 Kasım 2010‟da tutuklanması istemiyle askeri 
mahkemeye sevk etti. Zeki Es aynı gün tutuklanarak Mamak Askeri Cezaevine konuldu. 

II. CEZAEVLERİNDE ÖLÜMLER 
 
Bolu F Tipi Cezaevi‟nde hükümlü olarak kalan Sezer Karnal‟ın (25) hücresindeki ranzaya bağladığı ayakkabı 
bağcıklarıyla 15 Ocak günü intihar ettiği ileri sürüldü. TAYAD tarafından yapılan açıklamada, Karnal‟ın “süngerli 
oda” cezasına çarptırıldığı ve burada gardiyanlar tarafından dövülmesi üzerine Ģüpheli bir Ģekilde intihar ettiği ifade 
edildi.  
 
Cinayete teĢebbüs iddiasıyla Karaman Özel M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Orhan Bilkiç‟in (22) 17 
Ocak günü boğazını keserek intihara teĢebbüs ettiği, fakat gardiyanlar tarafından fark edilerek hastaneye 
kaldırılmasının ardından tekrar getirildiği koğuĢta 18 Ocak günü kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.  
 
UĢak‟ın EĢme Ġlçesi‟nde 19 ġubat 2010‟da tutuklanarak EĢme Kapalı Cezaevi‟ne gönderilen M.K.‟nin (42), 20 
ġubat günü üzerindeki gömleği tuvaletin tavanına bağlayıp intihar ettiği iddia edildi. M.K.‟nin ölümüyle ilgili Savcılık 
soruĢturma baĢlattı.  
 
Sivas Açık Cezaevi‟nde 23 ġubat günü çıkan kavga sonucu boynundan yaralanan Cabir Bulut isimli mahpus 
tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟nde 27 ġubat günü yaĢamını yitirdi.  
 
28 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran ġerif Tosun, 21 Mart günü Bağlar Karakolu‟ndan arayan bir 
memurun oğlu Mehmet Ali Tosun‟un Elazığ Cezaevi‟nde intihar ettiğini kendisine bildirdiğini, oğlunun cesedinin 
kaldırılmıĢ olduğu hastane morgunda teĢhis sırasında boynunda ip izi gördüğünü, ancak oğlu gözaltına alındığında, 
tutuklandığında, cezaevine götürüldüğünde kendilerine bilgi verilmediğini ve intiharında cezaevi idaresinin çok ağır 
ihmal ve kusuru olduğunu iddia ederek hukuki yardım talep etti. 
 



2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 

 

 | YAġAM HAKKI 35 

 

Metris T Tipi Cezaevi‟de kalan Canip Taner adlı adli hükümlünün 20 Mart günü kendini yakarak intihar ettiği iddia 
edildi. Canip Taner‟in eĢi Nebahat Taner, “ilk hastane raporlarına göre, boynunda ip izi çıkmıĢ” diyerek eĢinin 
intihar ettiğine inanmadıklarını belirterek eĢinin daha önce de gardiyanlar tarafından dövüldüğünü iddia etti.  
 
KahramanmaraĢ E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde tutuklu bulunan Fatih D.‟nin (24) 23 Mart günü kendisini banyonun su 
borusuna asarak intihar ettiği iddia edildi.  
 
Ġzmir Buca Kırıklar 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde bulunan siyasi hükümlü Mehmet Kılınç‟ın 3 Nisan günü intihar 
giriĢiminde bulunduğu iddia edildi. Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılan ve bir hafta boyuncu bilinci 
kapalı bir Ģekilde yoğun bakım servisinde tutulan Kılınç, 6 Nisan günü solunum cihazına bağlandı. Kılınç 9 Nisan 
günü yaĢamını yitirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan ĠHD Ġzmir ġubesi BaĢkanı Avukat Nezahat PaĢa Bayraktar, 
yoğun bakımda tutulan Mehmet Kılınç‟ın sırtında ve bacaklarında darp izleri bulunduğunu bu durumun intihar 
giriĢimi iddialarını zayıflattığını belirtti. Bayraktar, müvekkili Mehmet Kılınç‟ın doktorların daha önce verdikleri 
raporlardan daha büyük bir travma geçirdiğini, beynin ön tarafından arka beyinciğe kadar bir travma olduğunun 
görüldüğünü belirterek “beyin zarının altında bir travma olduğu söylenmiĢti oysa ki daha görünür bir yerde ve üst 
tarafta bir travmanın olduğu görüldü. Bacak ve sırtında izler bulunuyor. Bu izlerin sürüklenme ya da darptan 
kaynaklandığını düĢünüyoruz” dedi. Adalet Bakanlığı ise olayla ilgili olarak soruĢturma baĢlattı.  
 
Sivas E Tipi Cezaevi‟nde kalan hükümlü Mehmet Can Bulanık‟ın (21) 7 Nisan günü kendini asarak intihar ettiği 
iddia edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığının inceleme baĢlattı.  
 
Cinsel istismar iddiasıyla tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi‟ne konulan tutuklu Ferhat Sevinç (22), 17 
Nisan 2010‟da koğuĢunda ölü bulundu. 1 hafta önce cezaevine girdiği öğrenilen Sevinç‟in gece herkes uyuduktan 
sonra kendini astığı ve sabahleyin uyanan koğuĢ arkadaĢlarının Ferhat Sevinç'i ölü bulduğu iddia edildi.  
 
Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟nde tutuklu bulunan S. (16) adlı çocuk 25 Nisan günü banyoda çamaĢır ipiyle intihar 
giriĢiminde bulunduğu ve olayı fark eden arkadaĢları tarafından kurtarıldığı iddia edildi. Hastaneye götürülen S. 
aynı gün cezaevine getirildi. 
 
KCK/TM adlı yapılanmaya üye olduğu suçlamasıyla 2009 yılının Ekim ayında Mersin‟de DTP üye ve yöneticilerine 
yönelik düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan Osman Yiğit (34), kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi‟nde 27 Nisan günü yaĢamını yitirdi. Yiğit'in tutuklandıktan 
sonra tüm sağlık raporları ile yetkili mericilere baĢvurarak düzenli tedavi olması gerektiğini belirttiğii, ancak tedavi 
olmadığı ve cezaevinde sık sık rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı, son olarak tedavi gördüğü Mersin Devlet 
Hastanesi'nden, ameliyat olması için Adana Balcalı Hastanesi'ne sevk edildiği iddia edildi. Yiğit'in bir aydır tedavi 
gördüğü hastanede 6 gün önce isteğe bağlı olarak ameliyat olduğu öğrenilirken, ameliyatta bir kalp kapakçığı 
değiĢtirildi, birine de müdahale edildi. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Yiğit yaĢamını yitirdi.  
 
Edirne‟nin Uzunköprü Ġlçesi‟ndeki K–1 Tipi Kapalı Cezaevi‟nde göçmen kaçakçılığı suçundan hükümlü bulunan 
C.S., akciğer kanseri rahatsızlığına bağlı olarak 27 Nisan günü yaĢamını yitirdi. 
 
Van M Tipi Cezaevi‟nde kalan ve hücre cezası aldığı öğrenilen Nihat Yavuz‟un 1 Mayıs günü elbisesiyle kendisini 
asarak intihar ettiği iddia edildi. KardeĢinin intihar ettiğine asla inanmadığını belirten ağabey Suat Yavuz, olayla ilgili 
cezaevi idaresinin kendilerine sürekli çeliĢkili bilgiler verdiğini kaydederek, “Ben olaydan 3 gün önce cezaevine 
giderek kardeĢimle görüĢtüm. GörüĢmede kardeĢimin morali çok iyiyiydi. Zaten cezası da azalmıĢtı. 5 yıldır tutuklu 
bulunuyordu. Çıkmasına 2 ayı kalırken intihar etmesi hiç mantıklı değil” dedi. 
 
Mersin‟de “uyuĢturucu madde kullandığı” 30 Nisan 2010‟da tutuklanarak Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi‟ne konulan 
Murat Yüksel (33), 5 Mayıs sabahı koğuĢunda ölü bulundu. Oğlunun tedavi için Adana‟ya götürülmesi için 
beklediklerini ifade eden Murat Yüksel‟in babası ġükrü Yüksel, oğlunun nasıl öldüğüne dair cezaevi yetkililerinin 
herhangi bir açıklama yapılmadığını ifade etti. 
 
Ġnsan hakları savunucularının, 14 yıldır cezaevinden bulunmasından kaynaklı olarak yakalandığı damak kanserinin 
ilerlemesi nedeniyle uzun bir süre tahliye edilmesi yönünde CumhurbaĢkanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı 
düzeyinde giriĢimlerde bulunduğu Güler Zere 7 Mayıs 2010‟da yaĢamını yitirdi. Zere, Adlî Tıp Kurumu 3. Ġhtisas 
Kurulu‟nun verdiği rapor sonrası 5 Kasım 2009‟da CumhurbaĢkanı Abdullah Gül tarafından affedilmiĢdi. Güler Zere 
cezaevinden çıktıktan sonra yazdığı mektupta “beni ölümün kıyısına getirip öyle bıraktılar. YaĢam hakkım gasp 
edildi. DıĢarıda „ölme hakkı‟ verildi. Bunu da unutmayacağım. Henüz içeride hasta tutsaklar var” demiĢti.  
 
Van M Tipi Kapalı Cezaevi‟nde Hasan Çoban isimli hükümlü 14 Haziran günü cezaevinde yaĢamını yitirdi.  
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Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde adli bir suçtan dolayı bulunan ve kanser hastası olduğu için tedavi gören EĢref 
Kayalık (69) adlı hükümlü 20 Haziran günü yaĢamını yitirdi. Bir süre önce hastanede tedavi gören Kayalık'ın tedavi 
süreci bitmeden yeniden cezaevine götürüldüğü iddia edildi.  
 
Metris T Tipi Cezaevi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Erçin ErtaĢ isimli mahpusun 22 Haziran günü intihar 
ettiği iddia edildi.  
 
Ġzmit C Tipi Kapalı Cezaevi‟nde kalan Ġsmail Tuncay (58) isimli mahpus, yakalandığı akciğer kanseri hastalığı 
nedeniyle 22 Haziran günü yaĢamını yitirdi. 
 
Elazığ`ın Baskil ilçesine bağlı Karaali köyünde Temmuz 2009‟da babası ve kardeĢi ile birlikte 6 kiĢiyi öldürdüğü ve 
7 kiĢiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Metin Yükselen (30), psikiyatrik rahatsızlığı nedeniyle Elazığ Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları Hastanesi`ne kaldırıldı. Burada tedavisine baĢlanan Yükselen`in böbreklerinde de, ileri derecede 
rahatsızlık olduğu belirlendi. Bunun üzerine Elazığ Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi`ne sevk edilen Yükselen, 
buradan da Fırat Üniversitesi`ne kaldırıldı. Yükselen Haziran ayında burada öldü.  
 
Kırıkkale F Tipi Cezaevi‟nde kalan Cahit Durmaz isimli mahpus 29 Haziran günü yaĢamını yitirdi. Durmaz‟ın 
yakalandığı bağırsak kanseri hastalığına geç teĢhis konulması ve tedavisi için yapılan tahliye talebinin süresinde 
yanıtlanmaması nedeniyle öldüğü iddia edildi.  
 
Ordu‟nun Ünye Ġlçesi‟nde bulunan M Tipi Kapalı Cezaevi‟nde kalan ve tedavi olmak amacıyla Samsun Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi‟ne sevk edilen Murat Koyun‟un, tedavisi süresince kalacağı Samsun E Tipi Kapalı 
Cezaevi‟ndeki koğuĢunun pencere demirine astığı çarĢafla 30 Haziran günü intihar ettiği iddia edildi.  
 
5 Temmuz günü Silivri Kapalı Cezaevi‟nde beyin kanaması geçirdiği belirtilerek hastaneye kaldırılan Yunus 
DurmuĢ (58) adlı hükümlü 10 Temmuz 2010‟da yaĢamını yitirdi. 
 
Tutulduğu Maltepe Çocuk Cezaevi‟nde lösemi hastalığına yakalanması nedeniyle on bir aydır Okmeydanı Eğitim 
ve AraĢtırma Hastanesi‟nin mahkûm koğuĢunda tedavi gören Abdullah Akçay (17) isimli mahpus 21 Temmuz 
günü yaĢamını yitirdi. 27 Ocak 2010 tarihinde ĠHD Ġstanbul ġubesi‟ne baĢvuruda bulunan Seher Akçay, kardeĢi 
Abdullah Akçay‟ın (1992) kan kanseri olduğunu ve Okmeydanı SSK Hastanesi‟nin mahkum bölümünde 
bulunduğunu belirterek, derneğimizden sağlık sorunlarıyla ilgili yardım talebinde bulundu. ĠHD Ġstanbul ġubesi, 
yapılan baĢvuru sonrası ilk olarak, Akçay‟ın yaĢının küçük olması nedeniyle ailesinden vekalet alarak Abdullah‟ı 
ziyaret etti. Hastane yetkilileriyle yapılan görüĢmelerin ardından ĠHD Ġstanbul ġubesi CumhurbaĢkanı‟na, Adalet 
Bakanı‟na, Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü‟ne ve Meclis Ġnsan Hakları Komisyonu BaĢkanı‟na  mektup 
göndererek, Akçay‟ın henüz çocuk olduğunu, sağlığına kavuĢması için gerekli koĢulların oluĢturulması ve özgür 
bırakılması için duyarlılık çağrısında bulundu. Bunun yanısıra 9 ġubat 2010 tarihinden itibaren her Cuma günü saat 
13:00‟de insan hakları savunucuları ve ailesi ile beraber Abdullah‟ın durumuna dikkat çekmek için Okmeydanı SSK 
Hastahanesi önünde eylem yapmaya baĢladı. Abdullah Akçay, 4 Mart 2010‟da Adli Tıp Kurumu‟na sevk edildi.  Nur 
Birgen‟in baĢkanlığını yaptığı Adlî Tıp Kurumu 3. Ġhtisas Kurulu 21 Mayıs 2010‟da “Abdullah Akçay‟ın tedavisinin 
cezaevinde sürdürülebileceği” gerekçesiyle yapılan baĢvuruyu reddetti. Yapılan tetkiklerin ardından Ġstanbul 
Okmeydanı Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nin hazırladığı “Abdullah Akçay‟ın tedaviye yanıt vermediği, hayatî 
tehlike altında bulunduğu ve tedavisinin tutukluluk koĢullarında yapılamayacağı” Ģeklindeki raporu üzerine, 14 
Temmuz 2010‟da Adlî Tıp Kurumu 3. Ġhtisas Kurulu Abdullah Akçay‟ın hapis cezasının infazının ertelenmesi 
yönünde karar aldı. Fakat Abdullah Akçay tahliye iĢlemlerine baĢlanamadan yaĢamını yitirdi. 
 
Aldığı 16 yıl 6 aylık hapis cezasından ötürü ġanlıurfa E Tipi Cezaevi‟nde kalan Azadiya Welat Gazetesi çalıĢanı 
Erkan GümüĢtaĢ (21), arkadaĢlarıyla birlikte kaldığı koğuĢtan alınarak adli mahkûmların kaldığı koğuĢa 
gönderilince, 22 Temmuz günü vücudunu yorgana sarıp kendisini ateĢe vererek intihar giriĢiminde bulundu. 
Vücudunun büyük bir bölümü yanmıĢ halde jandarma ekibi tarafından ġanlıurfa Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟ne 
kaldırılan Erkan GümüĢtaĢ daha sonra Dicle Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi‟ne kaldırıldı. Erkan GümüĢtaĢ, 24 
Temmuz günü yaĢamını yitirdi.  
 
26 Temmuz günü Elazığ E tipi Kapalı Cezaevi‟nde psikolojik sorunları olan adli suçluların kaldığı koğuĢta çıkan 
yangın sırasında, Gürkan Temiz (22) ve Mehmet Bayrak (19) isimli mahkumlar öldü, Remzi Günenç (41), Ziya 
Yüksel (37) ve Serdar Tapan (37) adlı mahkumlar dumandan zehirlenerek ve yanarak yaralandı. ĠHD Elazığ 
Ģubesine baĢvuran Gürkan Temiz‟in kardeĢi Saadettin Temiz, kardeĢiyle 23 Temmuz günü görüĢtüğünü, 
kardeĢinin kendisine baskı uygulandığını iddia ettiğini, 48 gün boyunca müĢahedede tutulan kardeĢinin 26 Temmuz 
günü koğuĢa çıkarıldığını, bu durumu kardeĢinin haber vermesiyle öğrendiklerini, birkaç saat sonra ise cezaevinde 
bir yangının çıkması neticesinde kardeĢinin öldüğü haberi aldıklarını, olayda bir ihmal olup olmadığına iliĢkin 
Ģüphelerinin bulunduğunu belirterek hukuki yardım talebinde bulundu.  
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Zonguldak M Tipi Kapalı Cezaevi‟nde “hırsızlık” suçu nedeniyle kalan Kudret Koçaklı (15), 15 Ağustos günü 
cezaevinin spor sahasındaki basketbol potasına asılı olarak bulundu. Mahkûmların cezaevi yönetimine haber 
vermesi üzerine olay ortaya çıkarken, Koçaklı‟nın havalandırma bahçesine ne zaman çıktığı ve nasıl kendini astığı 
konusunda açıklama yapmadı. Kudret Koçaklı‟nın dayısı Oktay Demir (33) “14 Ağustos günü ziyaretine gittik. Bir 
sıkıntısı yoktu. Her hafta parasını veriyorduk. Rahatının iyi olduğunu söylüyordu. Kavga ettiğini söyledi. Çocuğu 
dövüyorlarmıĢ. Cezaevi müdürüne söyledik. Bizi kovdular. Roman olduğumuz için dinlemediler, kovdular. Dün 
ziyaretine gittik, bugün cenazesini aldık. BaĢka bir koğuĢa alsaydılar, bu iĢ baĢımıza gelmeyecekti” dedi. Kudret 
Koçaklı‟nın annesi Yeter Koçaklı (38) ise, “son görüĢüne gittiğimde, „gardiyan dövüyor beni anne‟ demiĢti. 
Sorumlulardan Ģikâyetçiyiz” dedi.  
 
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan adlî mahkûm Selçuk Güvenilir (36), 7 Eylül günü yakınlarıyla görüĢ 
yaptığı esnada kalp krizi geçirdikten sonra yaĢamını yitirdi. Güvenilir, cezaevinde doktor bulunmadığı için ilk 
müdahalen yapılamadı ve kaldırıldığı hastanede yaĢamını yitirdi.  
 
Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nden Türk Tabipleri Birliği‟ne 26 Eylül günü bir mektup gönderen Dursun KaĢ isimli 
mahpus, Kastamonu E Tipi Cezaevi‟nden tedavi 17 Eylül günü Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟ne astım 
hastalığı nedeniyle getirilen adlî hükümlü Macit Öztürk‟ün (59), tutulduğu hastanenin mahkûm koğuĢunda gerekli 
tetkiklerin yapılmaması, aĢırı derecede kan ve serum verilmesi ve tuvalete giderken düĢmesine rağmen müdahale 
edilmemesi nedeniyle hastanede yaĢamını yitirdiğini belirtti.  
 
MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde PKK davasından müebbet hapis cezasıyla tutuklu bulunan Rasim Gencer, 19 Ekim 
günü kalp krizi geçirerek yaĢamını yitirdi. Cezaevinde bulunan PAJK ve PKK'li mahpuslar, Gencer'in ölümünün ilk 
müdahalesinin çok geç yapılmasından ve cezaevinde doktor bulunmamasından kaynaklandığını iddia etti. 
Tutuklular, soruĢturma savcısının da Gencer'in ölümünü odayla sınırlamaya çalıĢtığını belirtti.  
 
Aksaray'da 10 Kasım günü düzenlenen operasyonda üzerinde 15 kilogram esrarla yakalandığı iddia edilen ve 11 
Kasım günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan ġahin Yavuz (19) isimli kiĢinin 13 Kasım günü Aksaray 
Kapalı Cezaevi MüĢahede KoğuĢu‟nda kendini iple asarak intihar ettiği iddia edildi.  
 
Kürkçüler F Tipi Cezaevi‟ C Blok 75 nolu  koğuĢta kalan hükümlü Rahmi Öner 2 Aralık günü koğuĢunda ölü 
bulundu. Öner‟in, yalnız olduğu sırada çarĢafı kesip birbirine bağlayarak ip haline getirip kendini astığı iddia edildi.  
 
15 Aralık 2010‟da tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevi‟nde konulan Tezcan E. (54) isimli kiĢi aynı gece gözlem 
altında tutulduğu odada ölü bulundu. T.E.‟nin pantolon kemeriyle kendini astığı iddia edildi.  
 
Maltepe L Tipi Cezaevi‟nde tutuklu bulunan R.A., 18 Aralık günü koğuĢunda ölü bulundu. Cezaevi yetkilileri 
R.A.‟nın ölümünde Ģüpheli bir duruma rastlanmadığını ileri sürdü.  
 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Resmi Verilerine Göre Cezaevlerinde 
Ölümler 
 

ÖLÜM TÜRÜ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
GENEL 

TOPLAM 

Normal Ölüm 154 123 71 128 12 21 121 150 170 155 213 1318 

Hastalık Nedeni 
ile Ölüm 

91 79 42 88 4 9 87 115 114 122 161 913 

Ġntihar iddiası  23 29 16 33 66 63 34 26 36 37 38 401 

Diğer Tutuklular 
Tarafından 
Öldürülenler 

16 6 2 2 1 - 2 - 4 4 1 38 

Personelin, 
Hükümlü 
Tarafından 
Öldürülmesi 

- - - - - - - - - 1 - 1 

Toplam  284 237 131 251 83 93 244 291 324 319 413 2670 
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Cezaevinde Ölüm Davaları 
 
Kuddusi Okkır 
Ergenekon Davası‟nın soruĢturması kapsamında 20 Haziran 2007‟de tutuklandıktan sonra tutulduğu Tekirdağ F 
Tipi Cezaevi‟nden akciğer kanserinden kaynaklanan rahatsızlığının ilerlemesi üzerine 1 Temmuz 2008‟de tahliye 
edilen Kuddusi Okkır‟ın, tedavi gördüğü Edirne‟deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Medikal Onkoloji 
Bölümü‟nde 6 Temmuz 2008‟de yaĢamını yitirmesi sonrası ailesinin “hastalığın doktorlar tarafından geç teĢhis 
edildiği ve gerekli tedavinin yapılmadığı” iddiası üzerine açılan dava 2010 yılında devam etti. Okkır‟ın ölümü 
sonrası Adalet Bakanlığı olayla ilgili soruĢturma açmıĢtı. Tekirdağ Devlet Hastanesi‟nde görevli 15 doktor hakkında 
yürütülen soruĢturmayla ilgili Tekirdağ Valiliği‟nin izin vermemesi kararını idare mahkemesine itiraz ederek kaldıran 
Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı 20 Haziran 2009‟da Tekirdağ 3. Asliye Ceza Mahkemesi‟ne dava açtı. Mahkemeye 
sunulan iddianame “görevi kötüye kullanma” suçunu iĢledikleri iddia edilen sağlık personeline atılı suçun maddî 
unsurlarının gerçekleĢip gerçekleĢmediğinin tespiti için Kuddusi Okkır‟a ait tüm belgelerin Adlî Tıp Kurumu 
BaĢkanlığı‟na veya tam teĢekküllü bir sağlık kuruluĢuna gönderilerek rapor alınmasını isteyerek iade edildi. Adalet 
Bakanlığı‟nın iddianamenin kabul edilmesi için söz konusu rapora gerek duyulmadığını bildirmesi üzerine 
iddianameyi kabul eden Tekirdağ 3. Asliye Ceza Mahkemesi 15 doktoru yargılamaya baĢlamıĢtı. Davanın 13 Nisan 
2010‟da görülen duruĢmasında Kuddusi Okkır‟ın ailesinin avukatı Devrim TaĢ, davanın ağır ceza mahkemesinde 
devam etmesi gerektiğini söyledi. Mahkeme baĢkanı talebi reddederek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması 
amacıyla duruĢmayı 15 Haziran 2010‟a erteledi. Davanın 15 Haziran 2010‟da görülen duruĢmasında sanık 
avukatlarının ifadelerine baĢvuran mahkeme heyeti, dosyanın Yüksek Sağlık ġurası‟na gönderilerek, sanıkların 
gerekli mesleki özeni gösterip göstermediklerinin saptanması, kusur bulunması durumunda sanıklara yüklenen 
eylemler ile maktulde ortaya çıkan tıbbi sorunlar sonucunda meydana gelen ölüm arasında bir nedensellik bağıyla 
ilgili sanıklara atfedilebilecek bir kusur bulunup bulunmadığı hususlarında ayrıntılı rapor istenmesine karar vererek 
duruĢmayı erteledi. Davanın 30 Kasım 2010‟da görülen 6. duruĢmasına sanıklar katılmazken müĢteki Sabriye 
Okkır ve Sabriye Okkır‟ın avukatı Devrim TaĢ katıldı. Bir önceki duruĢmada sanıkların kusur durumlarının 
değerlendirilmesi amacıyla Yüksek Sağlık ġurası‟na gönderilen dosyanın henüz gelmemesi nedeniyle mahkeme 
baĢkanı duruĢmayı erteledi.  
 
Diyarbakır Cezaevi Katliamı 
Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi (AĠHM), 1996 yılında Diyarbakır Cezaevi'nde düzenlenen ve 10 PKK'linin 
yaĢamını yitirmesiyle sonuçlanan katliam nedeniyle Türkiye'yi 798 bin Euro tazminata mahkum etti. Diyarbakır E 
Tipi Cezaevi'nde 24 Eylül 1996 günü gerçekleĢtirilen operasyonda Nihat Çakmak, Rıdvan Bulut, Edip Dönekçi, 
Erkan PeriĢan, Hakkı Tekin, Ahmet Çelik, Mehmet Sabri GümüĢ, Cemal Çam, Mehmet Batuye, Kadir Demir 
adlıPKK'li tutsaklar öldürülmüĢ, 24 kiĢi de yaralanmıĢtı. Katliam nedeniyle 35'i asker, 29'u polis ve 8'i gardiyan 
olmak üzere toplam 72 kiĢi Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıĢtı. 10 yıl süren davada, üç sanık 
için beraat kararı verilirken, yedisi de zamanaĢımı nedeniyle dosyadan düĢürülmüĢtü. Mahkeme heyeti, 62 
sanığının 'Kastın aĢılması suretiyle birden fazla kiĢiyi öldürmek', 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 5'er yıl hapis 
ve 3'er yıl kamu hizmetinden men cezasına çarptırılmasına karar vermiĢti. Ancak sanıklar, suçun 23 Nisan 1999 
öncesinde gerçekleĢmesi nedeniyle, 4616 sayılı 'ġartla Salıverme ve Cezaların Ertelenmesi Kanunu'ndan 
yararlanmıĢtı. Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralılardan oluĢan 46 kiĢi konuyu AĠHM'ye taĢıdı. 
ġikâyetleri inceleyen AĠHM, bazı tutukluların ölüm nedenlerinin kafatasındaki kırıklar olduğunu da dikkate alarak, 
güvenlik birimlerinin orantısız güç kullandığına karar verdi. AĠHM, Türkiye'nin Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi'nin 
(AĠHS) yaĢam hakkını garanti altına alan 2. ve iĢkence ile kötü muameleyi yasaklayan 3. maddesini ihlal ettiğini 
belirtti. Mahkeme, Türkiye'yi mahkeme masrafları da dahil olmak üzere toplam 798 bin Euro tazminat ödemeye 
mahkum etti.  
 
Ġsmail Hakkı Kaya 
Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde 2008 yılının Mart ayında koğuĢunda ölü bulunan Ġsmail Hakkı Kaya'nın (27) 
ölümüyle ilgili üç infaz koruma memuru hakkında dava açıldı. Antalya'da esnaflık yaparken, arkadaĢlarıyla birlikte 
gasp suçundan tutuklanan ve bu suçtan hüküm giyen Ġsmail Hakkı Kaya'nın, Antalya L Tipi Cezaevi'ndeki 
koğuĢunda ölü bulunması üzerine, Kaya'nın darp sonucu öldürüldüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. 
Antalya Cumhuriyet Savcılığının baĢlattığı soruĢturmada takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararına yapılan itirazı 
görüĢen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi, Kaya'nın vücudundaki ekimozlar ve apandisitinin patlaması gibi dosyada 
bulunan bulgular nedeniyle takipsizlik kararını kaldırdı. Mahkemenin bu kararı üzerine Antalya Cumhuriyet 
Savcılığınca açılan davada, Kaya'nın ölü bulunduğu gün nöbetçi olan Antalya L Tipi Cezaevi'nde görevli infaz 
koruma baĢ memuru Mehmet Sami Çaldağı ile infaz koruma memurları Ġsmail Çobanoğlu ve Mutlu Dinçer 
hakkında, Ġsmail Hakkı Kaya'yı, yaraladıkları ve ölümüne sebebiyet verecek Ģekilde kasten yaraladıkları 
gerekçesiyle dava açtı. Yargılamaya, 7 Mayıs 2010 tarihinde Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde baĢlandı. 
DuruĢmada, Antalya Adli Tıp Kurumu BaĢkanlığı uzmanının, Kaya'nın otopsi raporunda yer alan ve vücudundaki 
bulguları ele alan raporu da okundu. Raporda, Kaya'nın vücudunda morlukların oluĢtuğu, eskiye ait ekimoz özelliği 
taĢıyan renk değiĢikliği, sağ testis üzerinde ĢiĢlik olduğu belirtilirken, bu yöndeki harici bulgularla ölüm sebebinin 
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tespit edilemediği bildirildi. Sistematik otopsi talebi üzerine da Adli Tıp Kurumu Ankara Grup BaĢkanlığının, 
Kaya'nın vücudundaki izlerin ölümünün, 'kötü muamele ya da düĢme sonucu meydana gelmiĢ olabileceğine' 
yönelik kanaati bildiren raporu da mahkemede okundu. Tutuksuz yargılanan baĢ infaz koruma memuru Mehmet 
Sami Çaldağı ile infaz koruma memurları Ġsmail Çobanoğlu ve Mutlu Dinçer, haklarındaki suçlamaları kabul 
etmediler ve olayla ilgilerinin bulunmadığını ileri sürdü. Cinayette ismi geçen Mehmet Sami Çaldağı ile sanık Ġsmail 
Çobanoğlu iddiaları kabul etmediler. DuruĢmada dinlenilen Ġsmail Hakkı Kaya'nın yakını olan Ģikayetçiler, Kaya'nın, 
cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölümünün kendilerine bir gün sonra haber verildiğini belirterek, olayda 
sorumluluğu bulunan tüm kiĢilerin cezalandırılmasını talep etti. Ailenin avukatı Teoman Kurter de Ġsmail Hakkı 
Kaya'nın maruz kaldığı darp sonucu yaĢamını yitirdiğini, olayda apandisitinin de patladığını belirterek, olayın 
gerçekçi Ģekilde araĢtırılmadığını söyledi. Kaya'nın ölümüyle ilgili soruĢturmanın cezaevlerinde sorumlu cumhuriyet 
savcısı tarafından yürütülmemesi gerektiğini savunan Kurter, olayın öncesinde Manisa Ruh ve Akıl Sağlığı 
Hastanesine götürülen ve aynı gün geri getirilen Kaya'nın ölümüyle ilgili jandarma görevlilerinin sorumluluğu 
olabileceğini söyledi. Ġfadelerin ve taleplerin dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, Ġsmail Hakkı Kaya 
hakkında, sevk edildiği Manisa'daki hastanede kendisini muayene eden sağlık personeli ile hastanenin diğer 
personelinin belirlenerek mahkemeye bildirilmesine, hastanede ne tür iĢlem yapıldığı, hangi teĢhisin konulduğu, 
Kaya'ya hangi ilaçların verildiğinin bildirilmesine hükmetti. Mahkeme, Kaya ile cezaevinde kalan ve olaydan sonra 
tahliye edilen tutukluların da dinlenilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruĢmayı erteledi.  
 
399 Sanıklı Hayata DönüĢ Operasyonu (Ümraniye Cezaevi) 
19 Aralık 2000‟de F tipi cezaevlerine geçiĢi protesto etmek amacıyla tutuklu ve hükümlülerin baĢlattığı açlık grevini 
sonlandırmak amacıyla düzenlenen ve “Hayata DönüĢ Operasyonu” olarak adlandırılan müdahalenin ardından 
Ümraniye (Ġstanbul) Cezaevi‟nde kalan 399 kiĢi hakkında açılan davaya 3 ġubat 2010‟da Üsküdar 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde devam edildi.  “Cezaevinde silah bulundurmak” ve “cezaevi idaresine karĢı mahpusları silahlı 
isyana teĢvik etmek” suçlarından açılan davanın 3 ġubat 2010‟da görülen duruĢmasında savcı esas hakkındaki 
mütalaasını verdi. 399 sanıklı davada zaman aĢımı süresinin dolduğunu belirterek davanın düĢürülmesini isteyen 
Savcı ayrıca “adam öldürmeye teĢebbüsten” yargılanan iki kiĢinin de delil yetersizliğinden beraat etmesini talep etti. 
Mahkeme heyeti karar için duruĢmayı 5 Mayıs 2010‟a erteledi. 5 Mayıs günü görülen duruĢmada esas hakkındaki 
mütalaasını açıklayan Savcı, dava dosyasının zamanaĢımı nedeniyle düĢürülmesini talep etti. Mahkeme heyeti 
savcının talebini dinledikten sonra karar için duruĢmayı erteledi. 22 Eylül 2010‟da görülen duruĢmada, sivil polis 
memurlarının duruĢmayı izlemesi üzerine, mahkeme baĢkanı ile sanık avukatları arasında tartıĢma yaĢandı. 
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının sivil polis memurlarının kimliklerinin ve görevlerinin belirlenmesi için yaptığı 
talebi kabul ederek Üsküdar Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne bir yazı yazılmasına karar verdi. DuruĢmada söz alan sanık 
avukatları, müvekkillerinin savunmalarını kendilerinin yapmasını istediklerini söyleyerek, bir sonraki duruĢmaya 
getirilmelerini talep etti. Ancak mahkeme heyeti bu talebi “mahkeme salonunda yeterli yer yok” diyerek reddetti. 
Dosyaya bakan savcının değiĢmesi nedeniyle davaya yeni atanan savcının ek süre istemesini kabul eden 
mahkeme heyeti duruĢmayı 23 ġubat 2011‟e erteledi. 
 
267 Sanıklı Hayata DönüĢ Operasyonu (Ümraniye Cezaevi) 
19 Aralık 2000‟de F tipi cezaevlerine geçiĢi protesto etmek için açlık grevine baĢlayan mahkûmlara “Hayata DönüĢ 
Operasyonu” adı altında yapılan müdahalenin sırasında Ümraniye Cezaevi‟nde (Ġstanbul) 7 mahkûm öldürülmesi 
nedeniyle Ümraniye Cezaevi‟nde görevli 267 jandarma görevlisi hakkında açılan davaya 8 ġubat 2010‟da Üsküdar 
2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi. Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmaya, sanık 
Astsubay Yusuf Selanik katılarak ifadesini verdi. Müdahil avukatlarının taleplerini reddeden mahkeme heyeti eksik 
ifadelerin alınması için duruĢmayı 29 Nisan 2010‟a erteledi. 29 Nisan günü görülen duruĢmada söz alan müdahil 
avukatları, dava sürecinde mahkemenin tarafsız olmadığını belirterek mahkeme heyetinin çekilmesini talep etti. 
Mahkeme heyeti talebi reddederek bir sanığın adresinin tespit edilebilmesi için duruĢmayı 28 Eylül 2010‟a erteledi.  
 
39 Sanıklı Hayata DönüĢ Operasyonu (BayrampaĢa Cezaevi) 
Ġstanbul BayrampaĢa Cezaevi'nde, F Tipi cezaevlerinin açılmasını protesto için baĢlatılan ölüm oruçlarına son 
vermek için Aralık 2000'de yapılan “Hayat DönüĢ  Operasyonu”nda askeri görevlilerin orantısız güç kullanarak 
tutuklu ve hükümlülerin ölümüne sebep olduklarına dair iddianame tamamlandı. 12 mahkumun öldüğü ve 29 kiĢinin 
de yaralandığı operasyonla ilgili olarak Eyüp Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından 10 yıl sonra hazırlanan fezleke 
Bakırköy Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na gönderildi ve iddianame tamamlanarak, Bakırköy 13. Ağır ceza Mahkemesi'ne 
sunuldu. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede 42 mağdur ve 55 müĢteki yer alıyor. Ġddianamede 39 
Ģüpheli jandarma görevlisi hakkında 'Görev sınırını aĢarak gayri muayyen Ģekilde birden çok adamı öldürmek' 
suçundan 12'Ģer kez müebbet hapis cezası istendi. ġüpheliler hakkında ayrıca 29 tutukluyu öldürmeye teĢebbüsten 
ayrı ayrı 29 kez 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi cezası istendi. 2002'de Eyüp Cumhuriyet Savcısı tarafından, 
operasyona katılan Ġstanbul Ġl Jandarma Komutanlığı, Ankara Jandarma Özel AsayiĢ Komutanlığı, Halkalı 
Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve BayrampaĢa Cezaevi Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı'ndan 
katılan birlikler ve isim listelerini bildirmelerinin istendiği belirtildi. Savcılık tarafından fiilen müdahale eden Ankara 
Jandarma Özel AsayiĢ Komutanlığı personelinin sayısı, görevi ve isim listesi istenilmesine karĢılık, 'Operasyona 
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katılanlarla ilgili bilgi ve belgeye rastlanmamıĢtır' Ģeklinde cevap verdiği de yer aldı. Jandarmanın müdahalesiyle 
ilgili 2003'te Ġstanbul Valiliği'nden ön inceleme yapılması ve görevliler hakkında soruĢturma izni verilmesi talep 
edildiği fakat Valiliğin soruĢturma izni vermediği bilgisinin yer aldığı iddianamede, jandarma görevlileri hakkında 
'görevi kötüye kullanmak ve kiĢilere kötü davranmak' suçundan Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan ve 167 
tutuklu ile hükümlü hakkında 'cezaevi yönetimine karĢı toplu ayaklanma' suçundan yine aynı mahkemede açılan 
davaların zamanaĢımına uğrayarak düĢtüğü de belirtildi. Öldürülen 11 kiĢinin ailelerinin ve operasyonda 
yaralananların bir bölümünün avukatı Oya Aslan, iddianamenin asıl emir veren komutanları dıĢarıda bıraktığını, 
ayrıca maddi hatalar içerdiğini iddia etti. ĠddĠanamede cezalandırılmaları istenen ve aralarında rütbeli asker ve 
erlerin de bulunduğu 39 Ģüpheli ise Ģunlar: Cemil Korkmaz, Maryam Mavi, Mete Koçtürk, Hasan Köse, Musa 
Tarhan, Yakup Yağcı, Eren OdabaĢı, Nevzat Kara, BarıĢ Suluyer, Mustafav Ece, Asim Bulut, Halil Akgün, Hilmi 
Çolak, Lütfi Kozan, Osman Aydemir, Önder Seymenoğlu, Murat Yılmaz, Mehmet Çöllü, Tuncay Bilgili, Hayrettin 
Çiftçi, Ġbrahim BaĢar, Mehmet Kaya, Ramazan  ġener, Abdullah Pala, Mustafa Korkmaz, Mustafa Usta, Tuncay 
Köken, Orhan Durgut, DurmuĢ Özkara, Sultan Dal, Oktay Sinoplu, Erkan Çelik, Vedat Ceylan, Ġbrahim Üstün, 
Serhan Karaçuha, Bilal AkĢit, Türker Geçdoğan,  Yusuf Akstepe, Serkan Aslan Yüksel. Davaya 23 Kasım 2010‟da 
baĢlandı. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmanın baĢında baro tarafından görevlendirilen 
Avukat NeĢe Tükenmez sanıkları savunmak istemediğini belirterek sanıkların avukatlığından çekildiğini açıklayarak 
davaya müdahil olarak katılmak istediğini söyledi.DuruĢmada mahkeme salonuna gelen tutuksuz 28 sanığın 
savunması alındı. Ġfade veren tutuksuz sanık Ömer Seymenoğlu, operasyonun yapıldığı dönemde Elazığ 
Jandarma Komando Taburu‟nda er olarak görev yaptığını ve askerî uçakla Ġstanbul‟a getirildiklerini söyledi. 
Tutuksuz sanıklardan Mete Koçtürk de operasyon zamanında Elazığ Jandarma Komando Taburunda çavuĢ olarak 
görev yaptığını belirterek hangi cezaevinde operasyona katıldığını hatırlamadığını ileri sürdü. DuruĢmada sanık 
Mustafa Usta‟nın, Ümraniye Cezaevi‟nde operasyona katıldığını iddia etmesi üzerine davaya müdahil olarak katılan 
Münevver Köz AĢçı, sanık Mustafa Usta‟yı BayrampaĢa Cezaevi‟nde gördüğünü söyledi. Ġfade veren diğer sanıklar 
da operasyon sırasında Ümraniye Cezaevi‟nde görevli olduklarını veya hangi cezaevinde olduklarını bilmediklerini 
iddia ettiler. Sanıkların ifadelerinin alınmasını tamamlayan mahkeme heyeti TĠHV, ĠHD, BDP, Ġzmir Barosu, Mersin 
Barosu ve ÇHD‟nin davaya müdahil olma taleplerini ve sanıkların tutuklanmaları talebini reddederek duruĢmayı 24 
Kasım 2010‟a erteledi. 24 Kasım 2010‟da görülen duruĢmada müĢtekilerin ifadesi alan mahkeme heyeti 
duruĢmalara katılmayan yedi sanık hakkında zorla getirilmelerine ve ifadesi alınan 28 sanığın, daha sonraki 
duruĢmalardan vareste tutulmasına karar verdi. DuruĢmada söz alan Hazine Vekili Nilgün Güvenç, yapılan 
operasyon nedeniyle cezaevinin çok büyük hasar gördüğünü belirterek, Adalet Bakanlığı ve ĠçiĢleri Bakanlığı adına 
davaya katılmak istediğini söyledi. Mahkeme heyeti ise, sanıklar hakkında “adam öldürmek” ve “adam öldürmeye 
teĢebbüs” suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, Adalet Bakanlığı‟nın ve ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın doğrudan zarar 
görmesinin söz konusu olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıkların BayrampaĢa 
Cezaevi‟nde görevlendirilip görevlendirilmediklerini öğrenmek için Genelkurmay Hareket Daire BaĢkanlığı‟na, 
Jandarma Genel Komutanlığı‟na, Jandarma Ġstanbul Bölge Komutanlığı‟na ve Ġstanbul Jandarma Ġl Komutanlığı‟na 
müzekkere yazılmasına ve dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, ĠçiĢleri Bakanı Saddettin Tantan, 
BayrampaĢa Cezaevi‟nde görevli YüzbaĢı Zeki Bingöl, eski kuvvet komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman, 
Ġstanbul eski Cumhuriyet BaĢsavcısı Ferzan Çitici, BayrampaĢa Cezaevi Savcısı Fikret Ünalan, Cezaevi 1. ve 2. 
müdürleri ve Ankara Jandarma Özel AsayiĢ Komutanlığı, Halkalı Jandarma Tabur Komutanlığı personeli hakkında, 
ne gibi iĢlem yapıldığı konusunda Eyüp Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na yazı yazılmasına karar vererek, eksikliklerin 
giderilmesi için duruĢmayı 6 Nisan 2011‟e erteledi.  
 
Engin Çeber 
28 Eylül günü Ġstanbul Sarıyer'de, Ferhat Gerçek'in polis tarafından vurulmasıyla ilgili cezasızlığı gündeme getiren 
basın açıklamasının ardından tutuklanan ve konulduğu Metris Cezaevi'nde gördüğü iĢkence sonrası 9 Ekim 2008 
tarihinde hayatını kaybeden Engin Çeber‟in iĢkenceyle öldürülmesine dair dava 2010 yılında devan etti.  Ġstanbul 
ġehit Muhsin Bodur Polis Merkezi‟nde ve Metris T Tipi Cezaevi‟nde gördüğü iĢkence ve kötü muamele sonrası 
yaĢamını yitiren Engin Çeber‟in ölümünden sorumlu oldukları iddiasıyla 39‟u gardiyan, üçü cezaevi müdürü, 13‟ü 
polis memuru, dördü jandarma eri ve biri doktor olmak üzere toplam 60 kamu görevlisinin yargılandığı davaya 
Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 13 Ocak 2010‟da devam edildi. DuruĢmada, son kez savunma yapmak için 
söz alan sanık avukatlarının tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü‟nden olaya 
karıĢığı iddia edilen polis memurları hakkındaki soruĢturma sonucunun istenmesine ve dava dosyasının mütalaa 
için savcıya gönderilmesine; tanık olarak dinlenmesine karar verilen bazı kiĢilerin zorla getirilmesine karar vererek 
duruĢmayı 22 ġubat 2010‟a erteledi. 22 ġubat günü görülen duruĢmaya tutuksuz 54 sanık ile mütalaasını sunması 
beklenen savcı mazeret bildirerek gelmedi. Sanıklardan infaz koruma baĢ memuru Nihat Kızılkaya‟nın avukatı 
Recep Onaran, “mahkûmların iddia ettiği gibi müvekkilim Engin Çeber‟e 2 tokat dahi atmıĢ olsa bile bu iĢkenceye 
girmez. Bir avuç içiyle tokat vurmak ölüme neden olamaz” diyerek müvekkilinin tahliyesini talep etti. Engin Çeber‟in 
ailesinin avukatlarından Selçuk Kozağaçlı ise dava dosyası üzerinde kapsamlı olarak çalıĢtıklarını dile getirerek 
yaĢadıkları çalıĢma zorluğu nedeniyle mahkemeden süre talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu altı sanığın tutukluluk 
hallerinin devamına ve önceden ifade vermeyen tanıkların zorla getirilmelerine karar vererek duruĢmayı 12 Nisan 
2010‟a erteledi. 12 Nisan görülen duruĢmada davanın yeni savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine 
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sundu. Savcı, 60 sanıklı davada gardiyanlar Sami Ergazi ve Selahattin Apaydın için ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis 
cezası talep etti. Savcı, gardiyanlar Murat Çise ve Yavuz Uzun‟un “iĢkence” suçu nedeniyle 36 yıla kadar hapis 
cezasına Nihat Kızılkaya‟nın ise 12 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmelerini istedi.Metris T Tipi Cezaevi 2. 
Müdürü Fuat Karaosmanoğlu‟nun “görevi kötüye kullanma” suçundan üç yıla kadar hapis cezasına mahkûm 
edilmesini isteyen savcı, Fuat Karaosmanoğlu‟nun tutuklu kaldığı sürenin göz önünde bulundurularak tahliye 
edilmesini talep etti. Diğer sanıklar hakkındaki görüĢünü de açıklayan savcı, 42 sanığın ise beraat etmesini talep 
etti. Mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki görüĢünü değerlendirmek üzere duruĢmayı 31 Mayıs 2010‟a 
erteledi. 31 Mayıs günü görülen duruĢmada söz alan tutuklu sanık avukatları, olayın “komplo” olduğunu ileri 
sürerek müvekkillerinin beraat etmesini istedi. Polis memuru Mehmet Pek‟in avukatı yaptığı savunmada, 
“müvekkilim „orantılı güç‟ kullanmıĢtır. Görüntülerde tekme atmadığı, dengesi bozulduğu için ayağının havada 
olduğu ancak herhangi bir temas olmadığı görülmektedir. Ayrıca „bunlar teröristtir‟ diyerek kimseye seslenmemiĢtir. 
Bu iddialar komplonun bir parçasıdır” dedi. Metris Cezaevi‟nde Vardiya Amiri olarak çalıĢan Nihat Kızılkaya‟nın 
avukatı Recep Onaran ise “Müvekkilim iĢkence amacıyla değil ayakta sayım vermediği için iki tokat atmıĢtır” dedi. 
Mahkeme heyeti, bazı sanık avukatlarının savunma için ek süre istemesi üzerine duruĢmayı 1 Haziran 2010‟a 
erteledi. Dava 1 Haziran 2010 tarihinde sonuçlandı. Mahkeme, Çeber‟in öldüresiye dövülmesinden sonra koğuĢa 
girerek, “Bundan sonra sayıma kalkmayanlar böyle olur” dediği ileri sürülen Metris Cezaevi Ġkinci Müdürü Fuat 
Karaosmanoğlu ile Çeber‟i döven infaz koruma memurları Nihat Kızılkaya, Selahattin Apaydın ve Sami Ergazi‟yi 
„ağırlaĢtırılmıĢ iĢkence‟ suçlamasıyla müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Diğer tutuklu sanıklardan Yavuz Uzun 
ve Murat Çise ise iĢkence suçunu üçer kez iĢledikleri gerekçesiyle 90‟ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak iki 
sanık tahliye edildi. Ġstinye ġehit Muhsin Bodur Polis Merkezi görevlilerinden Abdulmuttalip Bozyel ve Mehmet Pek 
adlı polisler için de 90‟ar, polis Aliye Uçak için de iki yıl altı ay hapis cezası verildi. Sahve evrak düzenlediği ileri 
sürülen cezaevi doktoru Yemliha Söylemez de üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza alan kamu 
görevlileri meslekten ihraç edildi. Jandarma BaĢçavuĢ Abdulkadir Öztekin ve iki gardiyana kasten yaralama, yedi 
gardiyana görevi ihmal, bir gardiyana suçu bildirmeme suçlarından beĢer ay hapis cezası verildi. Bu cezalar 
ertelendi. Çeber ailesinin avukatı Taylan Tanay, mahkemenin tarihi bir karar verdiğini, iĢkenceye doğrudan 
katılmadığı halde gözetimi altında iĢkence uygulanan 2. Müdür Fuat Karaosmanoğlu‟na bile hapis cezası verildiğini 
belirterek, “Bu açıdan çok tarihi bir karardır. Bundan sonra Türkiye cezaevlerinde ve nezarethanelerinde bu kadar 
kolay iĢkence suçu iĢlenemeyecek” dedi. Tanay, sadece, jandarmaların „iĢkence‟ suçlaması dıĢına çıkarılarak, 
korunduklarını ileri sürdü. 

III. GÖZALTINDA ÖLÜMLER 
 
Manisa‟nın Selendi Ġlçesi‟nde 31 Aralık 2009‟da Burhan Uçkun isimli kiĢinin kahvehaneden dövülerek atılmasının 
ardından kahvehanenin Burhan Uçkun‟un yakınları tarafından tahrip edilmesi üzerine polis ekiplerinin gözaltına 
aldığı Romanlardan Burhan Uçkun‟nun babası Necdet Uçkun‟un (69) gözaltında kalp krizi geçirerek yaĢamını 
yitirdiği iddia edildi. 
 
Ġstanbul‟da gasp suçlamasıyla 7 Ocak 2010‟da gözaltına alınan ve gasp çetesinin lideri olduğu iddia edilen Murat 
KonuĢ‟un (35) götürüldüğü AsayiĢ ġube Müdürlüğü‟nde nezarethaneye konmak için üst araması yapılırken kalp 
krizi geçirdiği ileri sürüldü. Hastaneye kaldırılan Murat KonuĢ yaĢamını yitirdi. Olayla ilgili soruĢturma baĢlatan 
cumhuriyet savcılığı Murat KonuĢ‟un ölümünü “Ģüpheli ölüm” olarak değerlendirdi.  
 
Ġstanbul‟un ġiĢli Ġlçesi‟nde 28 Mart günü, 21 ve 28 Mart 2010 tarihlerinde iki fast food restoranını kurusıkı tabanca 
ile soyduğu iddia edilen Erhan Turan‟ın (23), götürüldüğü ġiĢli Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nün 7. katındaki AsayiĢ 
Büro Amirliği‟nin nezarethanesinden bir polis memuru eĢliğinde tuvalete götürüldüğü sırada demir parmaklık 
bulunmayan pencereden aĢağıya atlayarak intihar ettiği iddia edildi. 28 Mart günü gözaltına alınan Erhan Turan, 
ġiĢli Cumhuriyet Savcılığı‟na sevk edildi. Erhan Turan savcılık ifadesinde, epilepsi hastası yeğeninin tedavi için 
yaptığını söylediği soygun esnasında yanında bir kiĢinin daha olduğunu söyledi. Bunun üzerine savcı, Erhan 
Turan‟ı ek ifade için 29 Mart 2010‟da tekrar ġiĢli Emniyet Müdürlüğü‟ne gönderdi. ġiĢli Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nün 
7. katındaki AsayiĢ Büro Amirliği‟nin nezarethanesinde tutulan Erhan Turan‟ın isteği üzerine bir polis memuru 
eĢliğinde tuvalete götürüldüğü ve Erhan Turan‟ın bir anda demir parmaklık bulunmayan pencereden aĢağıya 
atladığı belirtildi. Görgü tanığı olduğunu öne süren bir kiĢi ise Erhan Turan‟ın pencerede “imdat, öldürüyorlar” diye 
bağırdığını belirterek Erhan Turan‟ı yanındaki polis memurunun aĢağıya attığını ileri sürdü.Bir emniyet yetkilisi 
koridorda bir güvenlik kamerasının bulunduğunu ancak koridorun sınırlı kısmını görüntülediğini belirtti. Konuyla ilgili 
açılan soruĢturmayı tamamlayan ġiĢli Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Erhan Turan‟ın ölümü sırasında yanında bulunan 
polis memuru S.L. (25) hakkında  “görevi ihmal ettiği” gerekçesiyle dava açtı. S.L., ġiĢli Sulh Ceza Mahkemesi‟nde 
yargılanacak. 
 
Ġstanbul‟un Bağcılar Ġlçesi‟ne bağlı GüneĢli Semti‟nde 30 Haziran günü polis ekibi tarafından gözaltına alınarak 
BaĢakĢehir Polis Karakolu‟na götürülen Resul Gür‟ün (35) aynı gece “yüksek bir yerden atlayarak intihar ettiği” ileri 
sürüldü. KardeĢi Resul Gür‟ün cenazesini teslim alan Engin Gür, kardeĢinin kafasında ve yüzünde darp izlerinin 
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olduğunu söyleyerek kardeĢinin “yüksek bir yerden atladığı”nın iddia edilmesine karĢın kardeĢinin vücudunda kırık 
bulunmadığını belirtti. Olayla ilgili soruĢturma baĢlatan cumhuriyet savcılığı da intiharı “Ģüpheli” olarak 
değerlendirdi. Resul Gür‟ün 2004 yılında PKK davasından dokuz ay 15 gün cezaevinde tutuklu kaldığı ve bir 
dönem politik çalıĢmalara katıldığı öğrenildi. 
 
12 Ağustos günü Kastamonu‟da, bir imamın eĢiyle iliĢkisi olduğu iddia edilen Gölköy Er Eğitim Tabur 
Komutanlığı‟nda görevli evli 2 çocuk babası Jandarma Uzman ÇavuĢ Ġbrahim Erol (40), imamın evinde 
yakalandıktan sonra, çağrılan polislerce bindirildiği ekip otosunda tabancayla intihar etti. Erol‟un gözaltına alarak 
polis aracının arka kısmındaki gözaltı bölümüne, Ģikâyetçi A.T. ise aracın ön koltuğuna oturtulduğu, olay yerinin Ġl 
Jandarma Komutanlığı‟nın sorumluluk alanında olması nedeniyle polis ekibinin, jandarma ekibine bilgi verdiği, polis 
memurlarının ve A.T.‟nin polis aracından indiği esnada, Erol‟un yanında bulunan çantasından tabancasını 
çıkartarak baĢına ateĢ ederek olay yerinde yaĢamını yitirdiği iddia edildi. 
 
Ġzmir‟in Buca Ġlçesi‟nde 15 Eylül günü, Özcan KurtuluĢ‟un (24), eski niĢanlısı M.U.‟yu (27) rahatsız ettiği yönündeki 
Ģikayet üzerine gözaltına alınarak götürüldüğü ġirinyer Polis Karakolu‟nun bekleme salonundaki pencere 
korkuluğuna kendisini kemerle asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 

Davalar 
 
Abdurrahman Sözen 
Ġzmir‟in GümüĢpala Semti‟nde 21 Temmuz 2009‟da gözaltına alındıktan sonra GümüĢpala Polis Karakolu‟nun 
nezarethanesinde bir polis memurunun tabancasını ele geçirip intihar ettiği öne sürülen Abdurrahman Sözen‟in (24) 
ölümüyle ilgili olarak polis memuru C.K. hakkında baĢlatılan soruĢturmayı, 7 Ocak 2010‟da tamamlayan 
Cumhuriyet Savcısı, C.K. hakkında kovuĢturmaya gerek olmadığına karar verdi. Sözen ailesinin avukatı Nezahat 
PaĢa Bayraktar tarafından 19 Ocak 2010 tarihinde KarĢıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'takipsizlik' kararına 
yapılan itirazda, Abdurrahman Sözen'in ölüm Ģekline iliĢkin Ģüpheler vurgulandı. Dilekçede, nezarethanede tutulan 
bir kiĢinin parmaklıkların arkasından polisin silahını alarak intihar etmesinin mümkün olmadığına dikkat çekildi. Öte 
yandan Bilgi Edinme Yasası'ndan faydalanarak, karakollarda kamera kaydının nasıl yapıldığını öğrenmek isteyen 
Av. Bayraktar'a verilen yanıtta, 'yasa gizlidir' denildi. Verilen cevaba tepki gösteren Av. Bayraktar, 'Yasalar nasıl 
gizli olabilir? Yasaların gizli kalması gibi bir Ģey olamaz' dedi. 
 
Festus Okey 
Ġstanbul‟da 20 Ağustos 2007‟de polis ekibinin Ģüphe üzerine gözaltına aldığı ve Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü‟ne 
götürdüğü Festus Okey‟in Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü‟nde polis memuru C.Y.‟nin silahından çıkan kurĢunla 
öldürülmesine iliĢkin açılan davaya 1 Nisan 2010‟da Beyoğlu 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi.  
Mahkeme heyeti, iki yıldır dosyada herhangi bir ilerleme sağlanamadan devam eden davanın bir önceki 
duruĢmasında Festus Okey‟in kimliğinin Nijerya‟dan tespit edilmesini istemiĢti. 1 Nisan 2010‟da görülen duruĢmada 
mahkeme heyeti Nijerya‟dan gönderilecek evrakın beklenmesi için duruĢmayı erteledi. 29 Haziran günü görülen 
duruĢmada Mahkeme Heyeti, Festus Okey‟in kimliğine iliĢkin Nijerya‟dan beklenen evrakın 11. celseye de 
ulaĢmadığından, “evrakın akıbetinin Adalet Bakanlığı‟ndan sorulmasına” karar vererek duruĢmayı erteledi. 4 Kasım 
günü görülen 12. duruĢmada Mahkeme Heyeti, davaya müdahil olmak isteyen Göçmen DayanıĢma Ağı 
aktivistlerinin Festus Okey‟in yakını ve akrabası olmadığından talepleri reddetti. Mahkeme heyeti, dilekçede imzası 
bulunan Didem DanıĢ, ÇağdaĢ Önder, Ufuk Ahıksa, Selim Can Yıldırım, Sema CoĢkun, AyĢe Zeynep Akalın, Burak 
Boysun, Ahmet Murat Öğüt, Özhan Önder hakkında, dilekçelerindeki “yargı sürecinin adalete olan inancı 
zedeleyecek Ģekilde uzadığı ve temel hak olan yaĢam hakkı ihlalinin usule iliĢkin tartıĢmalar dolayısıyla gözardı 
edildiği” ifadesi nedeniyle bu kiĢiler yasal iĢlem baĢlatılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. 
Mahkeme BaĢkanı, bu ifadelerle mahkeme heyetine hakaret edildiğini iddia etti. Mahkeme heyeti Festus Okey‟in 
kimliğinin tespit edilmesi için Nijerya‟dan gelecek yazının beklenmesine karar vererek duruĢmayı 27 Ocak 2011‟e 
erteledi. 
 
Murat KonuĢ 
Ġstanbul‟da gasp suçlamasıyla 7 Ocak 2010‟da gözaltına alınan ve gasp çetesinin lideri olduğu iddia edilen Murat 
KonuĢ‟un (35) götürüldüğü AsayiĢ ġube Müdürlüğü‟nde kalp krizi geçirdiği iddiasıyla yaĢamını yitirmesi sonrası 
soruĢturma baĢlatan Cumhuriyet Savcılığı, Adli Tıp Kurumu‟nun Murat KonuĢ‟un “iĢkence nedeniyle öldüğü”ne dair 
rapor vermesi üzerine Gasp Büro Amirliği‟nde görevli biri baĢkomiser toplam altı polis memurunu tutuklanmaları 
için 20 Nisan 2010‟da Ġstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟ne sevk etti. Ġstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 
BaĢkomiser Oktay Kapsız ve polis memurları Ramazan Adıgüzel ile Abdulcelil Karadağ‟ın tutuklanmasına diğer 
polis memurları Yalçın BeĢikçi, Osman Ölker ve Gürbüz Kurnaz‟ı ise tutuksuz olarak yargılanmasına karar verdi. 
Sanık altı polis memurunun “iĢkence sonucu ölüme neden olmak'” suçundan ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası 
istemiyle yargılanmasına Ġstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 15 Temmuz 2010‟da baĢlandı. Savunmalarını 
yapan sanıklar Murat KonuĢ‟un kendisini duvara çarpması nedeniyle öldüğünü anlattılar. Sanıkların ve tanıkların 
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dinlenmesinin ardından söz alan tutuklu sanıkların avukatları müvekkillerinin tahliye edilmesi talebinde bulundular. 
Tutuklu sanıkların tahliye edilmesi talebini reddeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar 
vererek duruĢmayı erteledi. 11 Kasım günü görülen duruĢmada, sanıkların ve tanıkların dinlenmesinin ardından 
söz alan tutuklu sanıkların avukatları müvekkillerinin tahliye edilmesi talebinde bulundular. Tutuklu dört sanıktan 
ikisinin tahliye edilmesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek 
duruĢmayı erteledi. 
 
Halil Erzen 
9 Haziran günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuran Mehmet Erzen, 1994 yılı Nisan ayında Siirt Merkezde özel tim 
elemanlarınca gözaltına alınan oğlu Halil Erzen‟in daha sonra Kasap Vadisi (Newala Kasaba) mevkiinde ölü olarak 
bulunduğunu ve üzerine silah bırakıldığını iddia etti. Devlet yetkililerinin söz konusu tarihte “Çıkan çatıĢmada bir 
terörist ölü ele geçirildi” Ģeklinde basına bilgi verdiğini ifade eden Erzen, konu hakkında daha öncede yasal 
baĢvurularda bulunduğunu ancak bir sonuç alamadığını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Alpaslan Yelden 
2 Temmuz 1999‟da “cinayet” suçlamasıyla gözaltına alındığı Ġzmir AsayiĢ ġube Müdürlüğü Faili Meçhul Cinayet 
Büro Amirliği‟nde uğradığı iĢkence ve kötü muamele sonucu hayatını kaybeden Alpaslan Yelden davasında 
yargılanan sanık polis memurlarının yeniden yargılanması 2010 yılında sonuçlandı. Sanıklar 7 Kasım 2008‟de Ġzmir 
2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında beraat etmiĢti. Daha önce yapılan yargılamada sanık 10 
polis memuru hakkında üç yıl dört ay alt sınırından verilen hapis cezasını fazla bulan Yargıtay 1. Ceza Dairesi 
mahkûmiyet kararını bozmuĢtu.  Ġzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin yapılan tekrar yargılamada verdiği beraat 
kararını 22 Haziran 2010‟da görüĢen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, “gözaltına aldıkları Alpaslan Yelden‟e iĢkence 
yaparak Alpaslan Yelden‟in ölümüne yol açtıkları” iddiasıyla yargılanan sanık 10 polis memuru hakkında verilen 
beraat kararını onadı. 
 
Abdulkadir Kurt 
Diyarbakır‟ın Bismil Ġlçesi‟ne bağlı Ağıllı Köyü‟nde 19 ġubat 1992‟de gözaltına alınan ve makatına cop sokulması 
sonucu yaĢamını yitiren Abdulkadir Kurt (36) adlı köylüye iĢkence yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan o 
dönem asker olan 15 kiĢinin, Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yargılanmalarına 29 Haziran 2010‟da devam 
edildi. DuruĢmada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı 14 sanığın beraat etmesini talep ederken, 
olayın meydana geldiği dönemde asteğmen olarak görev yapan sanıklardan “Rambo” lakaplı Salih Üner‟in, 
“canavarca bir hisle, iĢkence yaparak adam öldürme” suçundan, ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasına mahkûm 
edilmesini istedi. Tanık anlatımlarının tümünün iĢkenceyle ölümü sanık Salih Üner‟in yaptığı yönünde olduğunu 
belirten savcı mütalaasında, “tüm deliller değerlendirildiğinde olayın yaĢandığı dönemki koĢullarda göz önüne 
alındığında aslında olayın tüm görevlilerce bilindiği ancak net söylenmediği” ifadelerine yer verdi. Sanık ve mağdur 
avukatlarının ifadelerini alan Mahkeme Heyeti kararını açıklamak üzere duruĢmayı erteledi. Dava 27 Ekim 2010‟da 
sonuçlandı. DuruĢmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, 14 sanığın beraat etmesini talep ederken, 
olayın meydana geldiği dönemde asteğmen olarak görev yapan sanıklardan “Rambo” lakaplı Salih Üner‟in, 
“canavarca bir hisle, iĢkence yaparak adam öldürme” suçundan, ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasına mahkûm 
edilmesini istedi. Mağdur avukatı Mehmet Bozkurt, iddia makamının mütalaasına katıldıklarını belirterek, tanık 
beyanlarında eylemi “Rambo” lakaplı asteğmenin yaptığının anlatıldığını, sanık Salih Üner‟in de mahkemedeki 
beyanında “Rambo” lakaplı Ģahsın kendisi olduğunu söylediğini hatırlattı. Sanık Salih Üner‟in avukatı ġeyhmus 
Basri Uğurlu da dava dosyasında müvekkilinin suçu iĢlediğine dair delil bulanmadığını savundu. Mahkeme heyeti, 
sanık Salih Üner‟i ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasına mahkûm ederek “dosyaya yansıyan geçmiĢteki hali, 
fiilden sonraki davranıĢları, olayı örtbas etme konusundaki çabaları, olay nedeniyle piĢman olduğuna iliĢkin bir 
halinin görülmemesi” nedeniyle cezada indirim uygulanmasına yer olmadığını da kararlaĢtırdı. Mahkeme heyeti, 
tutuksuz sanık hakkında “4616 sayılı yasa hükümleri göz önüne alınarak tutuklama kararı verilmesine yer 
olmadığına” da karar verdi. Diğer sanıklar asteğmen Osman Ulusoy ile erler Hasan Demir, Zafer Kes, Turan Demir, 
Hüseyin Gökalan, Nihat KayakuĢu, Ġsmail Açıkel, Rasim Demirel, Hasan Doğan, Erkan Demircan, Ali Albayrak, 
Faruk Altal, ġenol ġen ve Mustafa Gündoğdu suçu iĢledikleri sabit olmadığından beraat etti.  
 
Mustafa Kükçe 
Ġstanbul‟un Ümraniye Ġlçesi‟nde 14 Haziran 2007‟de gözaltına alındığı ġehit Sevgican Polis Merkezi‟nde, 
sonrasında ise ġehit Ġsmail Akkoyun Polis Merkezi‟nde ve Çakmak Polis Merkezi‟nde gördüğü iĢkence ve kötü 
muamele sonucu, 16 Haziran 2007‟de Ümraniye Cezaevi‟nden kaldırıldığı HaydarpaĢa Numune Hastanesi‟nde 
yaĢamını yitiren Mustafa Kükçe‟nin (24) ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yedi polis memurunun 
yargılanmasına 15 Aralık 2010‟da Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi. DuruĢmada karar çıkması 
beklenirken savcının değiĢmesini gerekçe gösteren mahkeme heyeti, yeni savcının esas hakkındaki mütalaasını 
hazırlaması için duruĢmayı 18 ġubat 2011‟e erteledi. Mustafa Kükçe‟nin vücudundaki darp izlerinin saptanmasına 
ve izlerin “kötü muamele, yüksekten düĢme veya çarpma” sonucu meydana gelmiĢ olabileceği yönündeki rapora 
rağmen Ümraniye Cumhuriyet BaĢsavcılığı, yedi polis memuru hakkında takipsizlik kararı vermiĢti. 8 Ocak 2009‟da 
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Mustafa Kükçe‟nin avukatı Eren Keskin‟in Kadıköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne yaptığı itirazı 16 ġubat 2009‟da 
değerlendiren mahkeme heyeti polis memurlarının “kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçundan 
yargılanmalarını istemiĢ ve 7 polis memurunun yargılanmasına Üsküdar Cumhuriyet BaĢsavcısı‟nın 18 Mart 
2009‟da hazırladığı iddianame doğrultusunda baĢlanmasına karar verilmiĢti. 
 
Özgür Ünal 
Balıkesir‟in Edremit Ġlçesi‟nde 23 Ağustos 2001‟de gözaltına alınarak, Edremit Emniyet Müdürlüğü‟nde konulduğu 
nezarethanede intihar ettiği iddia edilen Özgür Ünal‟ın (16) ölümüyle ilgili olarak, babası Osman Ünal‟ın açtığı 
tazminat davası 22 Aralık 2010‟da sonuçlandı. Balıkesir Ġdare Mahkemesi‟nin 2005 yılında ĠçiĢleri Bakanlığı 
aleyhinde verdiği 31.000 Türk Lirası tazminat kararına ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın itiraz etmesi üzerine, DanıĢtay 10. 
Dairesi tazminat miktarını az bularak kararı bozmuĢtu. Bozma kararı üzerine Balıkesir Ġdare Mahkemesi daha önce 
verdiği tazminat kararına, hakkaniyet gereği takdiren 10.000 Türk Lirası daha ekleyerek, ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın 
41.000 Türk Lirası‟nı Özgür Ünal‟ın ailesine ödemesine karar verdi. Özgür Ünal‟ın nezarethanede ölü bulunmasıyla 
ilgili açılan ceza davasında ise sanık polis memurlarından beĢi beraat etmiĢ, ikisi hakkında verilen üçer aylık hapis 
cezası ve 474‟er liralık para cezası ertelenmiĢti. 

IV. FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR 
 
20 ġubat günü Malatya'da, Mehmet Emin Özcan adlı kiĢi, akĢam saatlerinde BDP il binasından çıktıktan sonra 
Beydağı'nda bulunan evine doğru giderken Varol Mahallesi'nde kimliği belirsiz üç kiĢinin saldırısına uğradı. 
Ellerindeki sopalarla Özcan'a arkadan saldıran saldırganlar, olay sonrası kayıplara karıĢtı. Malatya Devlet 
Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Özcan, “olaydan sonra polis olduğunu söyleyen iki kiĢi yanıma geldi. Ama bu 
kiĢiler saldırı sırasında da ordaydı. Ve saldırganlara müdahale etmedi. Bana, biz sana saldıranları tanıyorsun diye 
müdahale etmedik. Tanımadığını bilmeseydik müdahale ederdik” dedi. 
 
Azadiya Welat Mersin çalıĢanı Ali Bilen, 19 Nisan günü 4 kiĢi tarafından plakasız bir araca zorla bindirilerek, darp 
edildi. Merkez Akdeniz Ġlçesi Siteler Mahallesi'nde bir bahçede baygın bir Ģekilde bulunan Azadiya Welat çalıĢanı 
Ali Bilen, mahalle sakinleri tarafından yakındaki bir polikliniğe kaldırıldı. Gözlerinin ve ağzının kapatıldığını ifade 
eden Ali Bilen, darp edildiğini ve kafasına taĢ vurularak öldürülmek üzereyken olay yerine baĢkalarının gelmesi 
üzerine kendisini kaçıranların olay yerinden uzaklaĢtığını söyledi. Ġfadesinin alınması için Siteler Polis Karakolu‟na 
götürülen Ali Bilen, ĠHD Mersin ġubesi‟ne baĢvurarak Mersin Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na suç duyurusunda 
bulunacağını ifade etti. 
 
1 Mayıs günü Diyarbakır‟ın Lice ilçesi ile Bingöl‟ün Genç ilçesi arasında bulunan Abalı Jandarma Karakolu‟na 
takviyede bulunmak için Tabantepe Piyade Komando Bölük Komutanlığı‟ndan yola çıkan bir time yapılan silahlı 
saldırıda Üsteğmen Ahmet Altunoğlu öldü, 1 asker de yaralandı. Resmi açıklamalarda ve medyada saldırıyı 
PKK‟nin gerçekleĢtirdiği ileri sürülürken, 4 Mayıs günü bir açıklama yapan PKK saldırıyla ilgilerinin olamadığını 
belirterek, yaĢanan saldırının askerlerin kendi aralarında yaĢanan bir çatıĢmanın sonucu olduğunu ifade etti. 
Diyarbakır Özel Yetkili BaĢsavcılığı ise, Lice ilçesinde Üsteğmen Ahmet Altunoğlu'nun hayatını kaybettiği 
çatıĢmayla ilgili soruĢturma baĢlattı. Savcılık, olayın yaĢandığı 1 Mayıs gecesi operasyondan dönen 20 kiĢilik 
timde, Altunoğlu'yla birlikte yer alan biri astsubay 10 askeri 6 Mayıs günü sorguladı. Askerler, “arazi tarama 
faaliyetinden tek sıra halinde yürüyerek dönerken Abalı Karakolu'na 1,5 kilometre, Bingöl-Diyarbakır karayoluna 50 
metre mesafede ağaçlık bir alanda kendilerine 4 namludan ateĢ açıldığını” belirtirken, Savcılık Altunoğlu'nun 
vücudundaki merminin ne tür bir silahtan çıktığını saptamak için çekirdeği kriminal laboratuara gönderdi.  
 
3 Mayıs günü ġırnak ili Cizre ilçesinde, rahatsızlanan eĢi Sema Çelikel‟i sivil aracı ile hastaneye götürmekte olan 
Uzman ÇavuĢ Mehmet Çelikel‟in (39) aracına Nur Mahallesi Akaydın Caddesi eski Vergi Dairesi önünde kimliği 
belirsiz kiĢi veya kiĢilerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu uzman çavuĢ Mehmet Çelikel, 
eĢi Sema Çelikel ve çocukları ġule (12) ve Ceren (10) ve yoldan geçmekte Erdal Bağata (22) isimli bir vatandaĢ 
yaralandı. Ağır yaralanan Erdal Bağata Cizre Devlet Hastanesi'nde yaĢamını yitirirken, yaralılardan Mehmet Çelikel 
ve eĢi Sema Çelikel uçakla Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) sevk edildi.  
 
4 Mayıs günü Adana'da, Seyhan Ġlçesi ġakirpaĢa Mahallesi'nde bulunan Seyhan Belediyesi Ġlköğretim Okulu'nun 
giriĢindeki boĢ kantin binasına bir grup tarafından molotofkokteyli atıldı. Olayda okul çevresinde bekleyen 1 polis 
yaralandı.  
 
24 Mayıs günü Giresun-Trabzon karayolunda devriye görevi yapan polis aracına Aydınlar Köyü‟nün yakınlarında 
uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda Cengiz Karadağ ve Mustafa Poyraz adlı iki polis memuru 
yaralandı.  
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BDP'li Karlıova Belediye BaĢkanı Ferit Çelik, Haziran ayı baĢında sokakta yürüdüğü sırada 3 kiĢi tarafından önü 
kesilerek, "Biz burda devletçiyiz. Öyle meydanı size bırakmayız" Ģeklinde tehdit edildiğini belirtti. 
 
Siirt‟in Kurtalan Ġlçesi'nde Kürtçe Azadiya Welat gazetesi ile Günlük gazetesinin dağıtımcılığını yapan Faki Evirgen 
7 Haziran günü yaptığı açıklamada, bir süredir tanımadığı kiĢiler tarafından sürekli olarak telefonla arandığını ve 
tehdit edildiğini belirtti. 
 
8 Haziran günü Ġstanbul‟un Küçükçekmece Ġlçesi‟nde Çevik Kuvvet ġube Müdürlüğü‟ne ait polis servis aracına 
düzenlenen ses bombalı saldırı sonucu 15 polis memuru yaralandı. 
 
15 Haziran günü Van'ın Gürpınar ilçesinde, Otbiçer (Erêmer) mahallesinde ikamet eden Yusuf Gülmez (20) isimli 
kiĢi, akĢam saat 21.00 sularında tarlasını sularken, uzun namlulu silah taĢıyan sivil kıyafetli üç kiĢi tarafından 
dövülerek tehdit edildiğini iddia etti. Gürpınar Ġlçe Jandarma Karakolu'nun bir kilometre yakınında bulunan tarlasını 
suladığı esnada üç kiĢinin yanına geldiğini belirten Gülmez, kendisine yaklaĢanları abisi sandığını bu yüzden de 
feneri yaktığında silahlı kiĢilerin hemen kendisine "söndür feneri" diye bağırdıklarını, üç kiĢinin kendisine Kürtçe 
küfür ettiğini, "Sen burada ne geziyorsun, siz bu ülkeyi periĢan ettiniz. Seni bir daha buralarda görürsek öldürürüz" 
Ģeklinde ölümle tehdit ettiklerini belirtti. Daha sonra silahlı kiĢilerin kendisini dövmeye baĢladığını anlatan Gülmez, 
fırsat bulur bulmaz kaçtığını belirtti. 
 
24 Haziran günü Elazığ‟ın Karakoçan ilçesi Yoğunağaç köyü Jandarma Karakolu‟ndan çıkıp Seyrantepe 
Hidroelektrik Barajı‟nın korumasını sağlamak için giden askeri time PKK‟lı militanlar tarafından ateĢ açıldı. 2 askerin 
yaĢamını yitirdiği saldırı sırasında sepetli motosikletle seyir halinde olan Gezici ailesi de iki ateĢ arasında kaldı. 
Açılan ateĢ sonrası ġerife Gezici (70) boynundan vurularak öldü. Ali Gezici (49), Bedriye Gezici (38), Mazlum 
Gezici (5), Ġsmail Gezici (19) ise yaralandı. Yaralıların yakınları ile görüĢen BDP Karlıova Ġlçe yöneticisi Fevzi 
Akbulut, "HPG ve askerler arasında saat 20.30 civarında çatıĢma yaĢanmıĢ aradan yaklaĢık bir saat geçtikten 
sonra Karakoçan'dan ziyarete gitmek için motosikletle Yoğunağaç Köyüne giden Gezici ailesi bir anda asker 
kurĢunları arasında kaldıklarını söylediler" dedi. 
 
25 Haziran günü Diyarbakır'da, merkez Bağlar Ġlçesi'nde oturan Lise 1. sınıf öğrencisi Recep Çelik (17), gece 02.00 
sıralarında evine giderken, kimliği belirsiz iki kiĢinin silahlı saldırısına uğradı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin 
Cerrahi Bölümü‟nde 10 gün kaldıktan sonra Ġntaniye bölüme alınan Çelik, omzundan sinir damarlarına isabet eden 
kurĢunlar nedeniyle belden aĢığa felç oldu. Olay öncesi evden çıkmadan önce babasıyla ufak bir tartıĢma yaĢayan 
Çelik, Direkhane'den geçerken arabayla gelen ve tanımadığı iki kiĢinin kendisine, "Bu saatte burada ne geziyorsun" 
diyerek, önce havaya bir el ateĢ açtığını ardından arabadan inen bir kiĢinin kendisine iki el ateĢ açtığını belirtti. 
Çelik Ģu beyanda bulundu; “Adam arabadan indiği gibi bir el havaya ateĢ açtı ve beni kovaladı. Sonra omzumdan 
tutarak sırtıma iki el ateĢ etti. Kendimi kaybettim o an. Hiç bir Ģey hissetmiyordum. Sadece boynumu 
hissediyordum. KonuĢma tarzı normal Diyarbakırlılara benzemiyordu. Türkçeleri düzgündü. Polis konuĢmasına 
benziyordu”. 
 
Van‟ın Özalp Ġlçesi‟ne bağlı AĢağı Tulgalı Köyü‟nde yaĢayan ve 30 Haziran günü kaçak akaryakıt getirmek için 
Ġran‟a geçtiği belirtilen Sinan GülmüĢ (18), Türkiye- Ġran sınırında kimliği belirlenemeyen kiĢi veya kiĢilerin açtığı 
ateĢ sonucu yaralandı. Göğsünden yaralanan GülmüĢ, yaralı olarak kendisini Türkiye topraklarına atarak, cep 
telefonu ile aile fertlerine haber verdi. Bunun üzerine sınıra giden köylüler, ağır yaralı olarak yerde yatan Sinan 
GülmüĢ‟ü alarak Özalp Devlet Hastanesi‟ne getirmek istedi. Ancak GülmüĢ, hastaneye yetiĢtirilmeden yolda öldü. 
 
13 Temmuz günü ġanlıurfa‟nın Suruç Ġlçesi‟nden Adıyaman‟ın Kömür Beldesi‟ne bağlı Yaylapınar Köyü‟ne sondaj 
kuyusu kazmak için giden Ömer Karatay (43) TaĢköy yakınlarındaki ormanlık alanda çobanlar tarafından 13 Eylül 
günü öldürülmüĢ olarak bulundu. Karatay‟ın cesedinden çok sayıda mermi çıktığı belirtildi. Ömer Karatay‟ın oğlu 
Mehmet Karatay (24) babasının geçici köy korucuları tarafından öldürüldüğünü iddia ederek “babam, daha önce 
bize Kömür Beldesi çevresindeki köy korucularının kendisini tehdit ettiğini ve bu yönde telefonlar aldığını 
söylüyordu. Babamı öldüren kiĢiler, kendisini oraya davet eden köy korucularıdır” dedi.  
 
20 Temmuz günü KahramanmaraĢ'ta, yaz tatili için KahramanmaraĢ'ın Pazarcık Ġlçesi Karahasanlı Köyü'ne gitmek 
isteyen bir ailenin aracına, saat 22.00 civarında Pulyanlı ve Çınar köyleri arasında asker ve HPG'lilerin elbiseleri 
giyen bir grup silahlı kiĢi tarafından ateĢ edildi. Güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen aileden bir kadın 
koluna aldığı kurĢunla yaralanırken aile, köyleri olan Karahasanlı Köyü giriĢindeki polis noktasına baĢvurdu. Aile 
polisin kendilerine "Susun sakın hiçbir Ģey söylemeyin evinize gidin" cevabı verdiğini iddia etti. 
 
21 Temmuz günü Hakkari‟de, Engin Urak (27) isimli kiĢi Hakkâri-Yüksekova karayolunun 20. kilometresinde 
bulunan Suüstü (ġakitan) Köprüsü bölgesinde iĢkence edilerek öldürüldükten sonra dereye atılmıĢ olarak bulundu. 
Görgü tanıkları, sigara kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen Engin Urak‟ın bir polis ekibi tarafından olay yerinde bir süre 
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kovalandıktan sonra aracından indirilerek dipçikle öldürüldüğünü ileri sürdüler. Engin Urak‟ın kuzeni Kerem Urak, 
görgü tanıklarının dediğine göre yol kenarında polis ekibi tarafından Engin Urak‟a diz çöktürüldüğü ve ellerinin 
baĢına konulduğu sonra da darp edilerek öldürüldüğünü iddia etti.  
 
29 Temmuz günü ġırnak‟ta Küçük Sanayi Sitesi‟ne müĢteri almak için giden Taksi ġoförü Sahip TaĢar‟ın (29) elleri 
bağlı ve kafası taĢlarla ezilerek iĢkence edilmiĢ cesedi 1 Ağustos günü Siirt yolu üzerinde bulundu. Sahip TaĢar‟ın 
taksisi ise müĢteri almak için gittiği yerde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan BDP ġırnak Ġl Örgütü 
yöneticilerinden Salih Diren, “Sahip TaĢar‟ı tanıyorum. Kimseye zararı olmayan kendi halinde bir insandı. Neden 
öldürüldüğü konusunda Ģüphelerimiz var. 1990‟lı yıllarda da politik olmayan sıradan insanlar öldürülerek mesajlar  
veriliyordu” dedi. TaĢar'ın ağabeyi Ahmet TaĢar'ın telefonuna iki kısa mesaj gönderildi. Ġlk mesajda "Adamınızı 
merak etmeyin onu Irak'a götürüyoruz" denilirken, ikinci mesajda da "Biz örgütüz adamınızı öldürdük. Bundan 
sonra daha çok kiĢiyi böyle öldüreceğiz" denildiği belirtildi. 
 
9 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Abdulkadir GüneĢ, yeğeni Aslan GüneĢ‟in Ġstanbul‟da kasaplık 
yaptığını, Diyarbakır‟a ailesini ziyarete gittiğini, 25 Temmuz 2010 tarihinde Mardin yolunda tahminen 5 kilometre 
uzaklıkta öldürüldüğü haberini aldıklarını, konuyla ilgili kendilerine her hangi bir Ģey sorulmadığını, 4 Ağustos günü 
Savcılığa baĢvurduklarını, Savcının kendilerine bu olayla ilgili bir kiĢinin yakalandığını ve delil yetersizliğinden 
mahkemede serbest bırakıldığını, bu Ģahsın köy korucusu olduğunu kendilerine aktardığını, bu duruma itiraz 
etmeleri üzerine Savcının dosyanın fotokopisini vererek “gidin bir hukukçu bulup hakkınızı tekrar arasın” dediğini 
belirtti. 
 
9 Ağustos günü Bitlis‟te, bir bankanın önüne bırakılan ses bombasının patlaması sonucu 3 kiĢi yaralandı. 
 
10 Ağustos günü ġırnak‟ın Ġidl Ġlçesi‟nin yakınlarından geçen Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattına düzenlenen 
mayın saldırısı sonucu olay yerinden geçen iki araçta bulunan iki kiĢi çıkan yangın nedeniyle yaĢamını yitirdi, bir 
kiĢi de yaralandı. 
 
22 Ağustos günü Hakkâri‟de, Pehlivan Mahallesi‟ndeki Hacı Sait Camisi‟nin Ġmamı Aziz Tan sabah namazını 
kıldırdıktan sonra, evine gitmek üzere sokakta yürürken kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢilerin silahlı saldırısı sonucu 
öldürüldü. HPG‟nin 22 Haziran'da, örgütün Ģiddet politikasını eleĢtiren, din adamı, muhtar ve kanaat önderlerini 
ölümle tehdit ettiği iddia edilirken, saldırıyı herhangi bir örgüt üstlenmedi.  
 
7 Eylül günü ġırnak'ın Ġdil ilçesinde, Mehmet Emin Hezer isimli fahri imam, gece evine dönerken 4'ü baĢından 
olmak üzere vücudunun çeĢitli yerlerine isabet eden 8 kurĢunla hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, infazda 
kullanılan tabanca ya da tabancalara "susturucu" takıldığını belirtti. 5 Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne 
baĢvuran Medine TanıĢ, dayısı Emin Hezer‟in öldürülmeden önce Terörle Mücadele ekipleri tarafında tehdit 
edildiğini, cinayetin devlet tarafından gerçekleĢtirildiğini iddia etti. 
 
12 Eylül günü Hakkâri‟de, referandum oylamasının sandıklarını taĢıyan aracın güvenliğini sağlayan askeri araca 
açılan ateĢ sonucu bir er yaralandı. 
 
16 Eylül günü Hakkâri‟nin Durankaya Beldesi‟ne bağlı Peyanis (Geçitli) Köyü sınırları içinde 2010‟da seyir halindeki 
bir sivil minibüsün önceden döĢenmiĢ el yapımı mayına çarpması sonucu 9 kiĢi (Aydın Erol ile EĢref Gür, Enes 
Erol, Abuzeyd Ġden, ġirin Kurt, Semiha Dayan, Raife Çiftçi, Cane Dayan ve Nurullah Umut Çiftçi) yaĢamını yitirdi; 4 
kiĢi de (Özgür Ġden, Sudenaz Kurt (3), Berivan Dayan ve Zeynep Kurt) yaralandı. Hakkari Valiliği tarafından yapılan 
açıklamada, bölgede yapılan incelemede patlayıcı düzeneğinin bulunduğu yerde, içinde çeĢitli yaĢam malzemesi 
ve elektronik düzenek bulunan 2 adet sırt çantası, 2 adet Rus yapımı antitank mayın ve havan mühimmatının içine 
patlatma düzeneği ile tuzaklanmıĢ C4 plastik patlayıcı madde bulunduğu, olayla ilgili inceleme ve soruĢturmanın 
sürdürüldüğü bildirildi.

4
  

 
ġanlıurfa'nın Halfeti Ġlçesi'ne bağlı Kalkan (Qelqan) Köyü'nde ailesi ile oturan ve 2002 yılında “PKK'ye yardım ettiği” 
iddiasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezası aldıktan sonra 2007 yılında tahliye olan Mütalip Erbil, tahliye olduğu tarihten bu 
yana telefon ile tehdit edildiğini ve bu tehditlerin referandumdan sonra daha da yoğun bir hal aldığını belirterek 16 
Eylül 2010 tarihinde Halfeti Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Özelikle referandumdan sonra 
tehdit telefonlarının arttığını belirten Erbil, telefonda kendisine ve eĢine 1994 yılında JĠTEM tarafından katledilen 
HADEP PM üyesi Muhsin Melik'in hatırlatıldığını ve kendisinin de aynı akıbete uğratılacağının söylendiğini ifade 
etti. 
 

                                                      
4
 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi ĠHD tarafından hazırlanan özel raporda bulabilirsiniz; 

http://www.ihd.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=2156:   

http://www.ihd.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=2156:
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Hakkâri‟nin Durankaya Beldesi‟ne bağlı Peyanis (Geçitli) Köyü sınırları içinde seyir halindeki bir sivil minibüsün 
önceden döĢenmiĢ el yapımı mayına çarpması nedeniyle yaĢamını yitiren dokuz kiĢiden ikisinin 17 Eylül günü 
Yüksekova‟da düzenlenen cenaze töreninin yapıldığı meydana yakın bir yerde meydana gelen patlamada yedisi 
polis memuru 10 kiĢi yaralandı. 
 
BDP Savur Ġlçe BaĢkanı Ġsa Akın, Dertyal (Üçerli) Köyü‟nde bulunan evinde, 11 Ekim gecesi kimliği belirsiz kiĢilerin 
silahlı saldırına uğradı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Ġsa Akın, evinin çapraz ateĢe tutulduğunu belirterek, 
evinin duvarlarına çok sayıda kurĢun isabet ettiğini; köyde hiç kimseyle husumetinin bulunmadığını fakat bir süredir 
geçici köy korucuları ve Savur Jandarma Komutanlığı tarafından tehdit edildiğini ifade etti. 
 
15 Ekim günü Ġstanbul‟un Zeytinburnu Ġlçesi‟nde, Ġhsan Mermerci Lisesi 9. sınıf öğrencisi E.Y.A. (16), bir arabanın 
üzerine bırakılan poĢeti almak istediği sırada poĢetin içine yerleĢtirilmiĢ ses bombasının patlaması sonucu 
yaralandı. Parmakları kopan E.Y.A. hastaneye kaldırıldı. 
 
4 Kasım günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne Ömer Eser, iki arkadaĢıyla beraber Lice‟nin Yalımlı köyünde oturduğu 
sırada silahlı iki kiĢinin eve girerek kendi aracına bindirip köyden uzaklaĢtırdıklarını, köyün 4 kilometre ilerisinde 
yüksek bir tepede arabadan indirildiklerini, üstlerinde iç çamaĢırı kalacak Ģekilde soyulduklarını, araçtaki ruhsatlı av 
tüfeklerinin bagajdan alınıp arka koltuğa koyulduğunu, benzin rekoruna gelen hortumun kesildiğini ve elbiselerine, 
aracın içine ve motoruna benzin dökülerek yakıldığını, araç yanarken kendisinin dövüldüğünü belirtti. Eser, sopayla 
sırtına ve kaburgasına vuran saldırganların daha sonra kendilerini serbest bıraktığını, 1,5 saat yol yürüdükten 
sonra bir eve ulaĢtıklarını, gece ticari taksiyle Diyarbakır‟a ulaĢtıktan sonra Jandarma Merkez Karakolu‟na 
baĢvurduklarını belirtti. 
 
29 Kasım günü Batman'ın Kozluk ilçesinde, ĠniĢli köyünde öğretmenlik yapan M. ġirin Yılmaz, Kozluk Belediyesi 
binası önünde kimliği belirsiz bir iĢinin silahlı saldırısı sonucu yaĢamını yitirdi. Olayın hemen ardından bir açıklama 
yapan Kozluk Kaymakamı Huzeyfe Citer, olayın "namus" meselesinden iĢlenebileceğini belirterek, "Olaya iki kiĢinin 
karıĢtığı yönünde bilgiler var elimizde. Saldırganları ele geçirmek için çalıĢmalarımız sürüyor" dedi. Olayı 
yapanların Kozluk merkeze bağlı Balo Köyü köy korucuları olduğu iddia edilirken, olayı gerçekleĢtiren ismi 
öğrenilemeyen 13 yaĢındaki bir çocuğun güvenlik güçlerine teslim edildiği öğrenildi. Olayla ilgili bilgi veren ve ismini 
vermek istemeyen bir vatandaĢ, "Bir hafta önce yine Balo Köyü korucuların yolcu minibüsü ve öğretmenler 
arasında tartıĢma yaĢanmıĢtı. Öğretmen Yılmaz'ın o minibüse binmemesi üzerine korucular havaya silah sıkarak, 
sözlü hakaretlere bulundu. Öğretmen Yılmaz, güvenliği olmadığı gerekçesiyle 2 yıldır öğretmenlik yaptığı ĠniĢli 
(Xerbeq) Köyü okulundan tayini isteyecekti. Bunu fırsat bilerek, böyle bir silahlı saldırı yapıldı" iddiasında bulundu. 
Batman Gazetesi‟ne konuĢan bir yetkili ise, "Elimizde cinayeti ġirin Yılmaz‟ın iliĢki yaĢadığı kadının askerden yeni 
dönen eĢi H.M.nin (22) iĢlediğine dair bilgiler var. H.M. öğretmene kurĢun sıkmasından sonra onu oradan 
uzaklaĢtırdığı iddia edilen Korucu Hamza DemirtaĢ yakalanmıĢ ve gözaltına alınmıĢtır. Bunun dıĢında bir kiĢiyi 
daha arıyoruz. Ġfadeler alındıkça gerçekler ortaya çıkacak ve koca H.M. yakalandıktan sonra gereken bilgiler 
verilecektir" dedi. Yılmaz'ın ağabeyi Mehmet Emin Yılmaz, cinayeti korucuların iĢlediğini, bu yüzden cinayet 
sebebinin çarpıtıldığını iddia etti.  
 
19 Aralık günü Diyarbakır‟ın Silvan Ġlçesi‟nde, 19 Aralık 2000‟de Hayata DönüĢ Operasyonu‟nu protesto etmek 
amacıyla düzenlenen protesto yürüyüĢü sırasında, meydana gelen patlama sonucu 6 kiĢi yaralandı. Yaralılardan 
birinin kolunun koptu; bir baĢkasınınsa gözünde kalıcı görme kaybı oluĢtu. Yetkililer, patlamaya kolu kopan kiĢinin 
taĢıdığı ses bombasının neden olduğunu açıklarken; yürüyüĢü düzenleyen BDP yöneticileriyse patlamaya 
yürüyüĢte yer alanların neden olmadığını ifade etti. 
 

Faili Meçhul Saldırı Davaları 
 
Yayla Köyü Baskını 
Genç Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Genç Ġlçesi'ne bağlı Yayla Köyü (Warê Mêrg) Eskiköy (Dewa Xiraf) Mezrası'nda 19 
Temmuz 2008 tarihinde 4'ü köylü biri PKK'li 5 kiĢinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya iliĢkin Ġlçe Jandarma 
Komutanlığı ve 3 kiĢi hakkında 2010 Ocak ayında 'Kasten birden fazla kiĢiyi öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı 
kanuna muhalefet etmek ve görevi ihmal' suçlamasıyla soruĢturma baĢlatıldı. Genç Ġlçesi'ne bağlı Yayla Köyü 
(Warê Mêrg) Eskiköy (Dewa Xiraf) Mezrası'nda 19 Temmuz 2008 tarihinde meydana gelen ve ġefik Ak, Aziz Ak, 
Hamit Ak ve Fırat Bayram adlı 4 kiĢinin yaĢamını yitirdiği silahlı saldırının ardından soruĢturmayı yürüten Diyarbakır 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın olayda 'Örgüt bağı' ve 'Terör saiki' bulunmadığı gerekçesi ile görevsizlik kararı 
vermiĢti. Saldırı sonrası olaydan yaralı kurtulan köylüler, saldırının JĠTEM tarafından yapıldığını, saldırının devam 
ettiği 3 saat içinde mezraya yakın olan Tapantepe Taburu ve Yayla Karakolu'na telefonla defalarca haber 
verilmesine rağmen gelinmediğini öne sürmüĢtü. Konuya iliĢkin iddiaları değerlendiren Diyarbakır Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı, 'Yayla Jandarma Karakolu'nun 3 kilometre mesafede olmasına rağmen olay yerine hiçbir kuvvetin 
gelmediği, yaralı ve maktullerin köylülerin yardımı ile gece saat 22.00'dan sonra olay yerinden hastaneye 
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götürdükleri...' diye belirtti. Köyden jandarmaya yapılan ihbarları da değerlendiren savcılık, saldırıya karıĢan Özcan 
ailesi bireylerinden Fikri Özcan'ın saat 18.34 sıralarında '0544 847 .. ' numaralı telefondan 156 Jandarma Ġmdat'ı 
arayıp köylü olduğunu belirterek, Ģunları söylediğini kaydetti: 'Ahmettepe mevkiinde tabancasıyla bir örgüt 
mensubunu öldürdüğünü, ancak 4-5 tane daha örgüt mensubu olduğunu, Ģu an çatıĢmada olduğunu, vurduğu 
örgüt mensubunun silahını aldığını, 3 kiĢi olduklarını, kalaĢnikof silahın kendilerinin olduğunu ve ruhsatının 
bulunmadığını, '0537 843 ..' nolu telefon numarasından ise, Van Ġl Jandarma Komutanlığı'nı arayarak aynı bilgileri 
verdiği tespit edildi.' Savcılık, Genç Ġlçesi'nde yürütülen soruĢturmada Ģüpheli olarak sadece 3 ay tutuklu kalan 
ardından ise serbest bırakılan Mesut Özcan'ın dıĢında Fikri ve YaĢar Özcan'ın da dosya kapsamında olaya 
karıĢtıklarına ve 4 köylüden önce Welat kod isimli HPG'linin de katledildiğine dikkat çekti. Diyarbakır Cumhuriyet 
Savcılığı, tüm bulgular ıĢığında Fikri, Mesut ve YaĢar Özcan'ının yanında olayda Yayla Jandarma Karakolu ve 
Genç Jandarma Komutanlığı yetkililerini 'ġüpheli' sıfatı ile tanımladı. Dosyanın gönderildiği Genç Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı ise, 3 kiĢi hakkında 'Kasten birden fazla kiĢiyi öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet 
etmek ve görevi ihmal' suçlamasıyla soruĢturma baĢlattı. SoruĢturma kapsamında Genç Ġlçe Jandarma 
Komutanlığı görevlileri hakkındaki 'Görevi ihmal' suçlamasına iliĢkin dosyanın ayrılmasına karar verildi.  
 
16 Sanıklı JĠTEM Davası  
Diyarbakır, Mardin, Batman ve ġırnak'ta iĢlenen faili meçhul cinayetler, kundaklama ve bombalama eylemleriyle 
ilgili itirafçılardan oluĢan 11 sanıklı Jandarma Ġstihbarat ve Terörle Mücadele (JĠTEM) Davası 31 Aralık 2009‟da 
Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam etti. Mahkeme heyeti, dava dosyasına “görevsizlik” kararı vererek 
yargılamanın özel yetkili ağır ceza mahkemesinde yapılmasını kararlaĢtırdı. JĠTEM‟in varlığı, iĢleyiĢi ve konumu 
hakkında Maliye Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Genelkurmay BaĢkanlığı‟na sorulan soruya ilgili 
kurumlar JĠTEM adında bir birimin olmadığı yönünde yanıt verdi. Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 
“görevsizlik” kararı vermesinin ardından dosyanın gönderildiği Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2010‟da 
davanın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülmesine karar verdi. Diyarbakır, Mardin, Batman ve ġırnak'ta 
iĢlenen faili meçhul cinayetler, kundaklama ve bombalama eylemleriyle ilgili itirafçılardan oluĢan 11 sanıklı 
Jandarma Ġstihbarat ve Terörle Mücadele (JĠTEM) Davası‟yla, Diyarbakır‟da 1992–1994 yılları arasında sekiz 
kiĢinin öldürülmesiyle ilgili olarak aralarında “YeĢil” kod adlı Mahmut Yıldırım ve itirafçı Abdülkadir Aygan‟ın da 
bulunduğu beĢ sanığın yargılandığı JĠTEM Davası‟nın “atılı suçun aynı olması” nedeniyle birleĢtirilmesinin ardından 
yargılamaya 11 Mayıs 2010‟da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde baĢlandı. DuruĢmada bir önceki celsede 
sanıklar Ali Ozansoy, Hüseyin Tilki, Fethi Çetin ve Kemal Emlük‟ün nüfus kayıtlarıyla ile ilgili ĠçiĢleri Bakanlığı‟na 
yapılan talebe gelen yanıt okundu. ĠçiĢleri Bakanlığı verdiği yanıtta söz konusu sanıkların kimliklerinin değiĢtirildiğini 
ve ilgili yönetmelik kararı gereği ve sanıkların kimliklerinin değiĢtirilmesi sırasında yapılan maddi masrafın göz 
önünde bulundurulması nedeniyle istenen bilgilerin mahkeme heyetine verilmeyeceği belirtildi. Yazının ardından 
mağdur avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından dosyadaki bazı sanıklarla 
ilgili gerçek kimlik bilgilerinin verilmemesinin, Anayasa‟nın 2., 5., 6., 9., 10., 11., maddelerine aykırı olduğunu 
belirtti. Mahkeme heyeti “kiĢilerin can ve mal güvenliği” söz konusu olduğunda “devlet sırrı” kavramının geçersiz 
olacağını da kararında dile getirerek söz konusu sanıkların kimlik bilgilerinin açık bir Ģekilde ve ivedilikle ĠçiĢleri 
Bakanlığı tarafından mahkeme heyetine gönderilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti 11 Haziran 2010‟da 
görülecek duruĢmada bütün sanıkların bulunmasını da kararlaĢtırarak Ġsveç‟te yaĢayan Abdulkadir Aygan‟ın 
Türkiye‟ye iade edilmesine karar verdi. 11 Haziran günü görülen duruĢmada Mahkeme Heyeti, haklarında 
yakalama emri bulunan sanıklar Aziz Turan (Abdulkadir Aygan), “YeĢil” kod adlı Mahmut Yıldırım, Fethi Çetin, Ali 
Ozansoy, Hüseyin Tilki ve Muhsin Gül'ün yakalanamadıklarını bildirdi. BaĢka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Adil 
TimurtaĢ‟ın duruĢmada hazır edilmesi için yazılan yazının yanıtının da gönderilmediğini bildiren mahkeme heyeti, 
kimlikleri değiĢtirilen dört sanığın yeni kimlik bilgilerinin istenmesine için karar vererek duruĢmayı erteledi. 
Yargılamaya 3 Eylül 2010‟da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi. DuruĢmaya sanık itirafçılar Ali 
Ozansoy ve bir baĢka suçtan Ġstanbul‟da tutuklu bulunan Adil TimurtaĢ ilk kez katıldılar fakat avukatları duruĢmada 
hazır bulunmadığı için ifade vermeyecekleri beyan ettiler. Mahkeme heyeti de, iki sanığın bir sonraki duruĢmada 
avukatları huzurunda savunma yapmalarını kararlaĢtırdı. Daha önce “güvenlik” gerekçesi ile adları değiĢtirilen 
itirafçıların kimlik bilgilerini mahkemeye göndermemekte ısrar eden ĠçiĢleri Bakanlığı ise, Ali Ozansoy, Hüseyin 
Tilki, Fethi Çetin ve Kemal Emlük‟ün yeni isimlerini mahkeme heyetine bildirdi. Bakanlığın verdiği yanıta göre kimlik 
bilgileri değiĢen Ali Ozansoy‟un yeni adının Ahmet Turan Altaylı, Fethi Çetin‟in Fırat Can Eren, Hüseyin Tilki‟nin 
Hüseyin Eren ve Kemal Emlük‟ün Erhan Berak olarak değiĢtiği görüldü. Sanıkların tutuklanması yönündeki talebini 
reddeden mahkeme heyeti, diğer sanıkların adreslerinin belirlenebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü‟ne yeniden 
müzakere yazılmasını ve eksiklerin tamamlanması için duruĢmayı erteledi. 26 Kasım günü görülen duruĢmaya, 
JĠTEM elemanı oldukları belirtilen tutuksuz yargılanan ve ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından “güvenlik” gerekçesiyle 
kimlikleri değiĢtirilen tutuksuz sanıklardan Recep Erkal, Erhan Berak, Hüseyin Tilki, Hayrettin Toka, Faysal ġanlı ve 
baĢka bir suçtan tutuklu bulunan Adil TimurtaĢ katıldı. Sanık avukatları yaptıkları savunmada müvekkillerinin 
belirtilen dönemlerde askerlik hizmetlerini yerine getirdiklerini, asıl sorumluların onları yöneten kiĢiler olduğunu 
belirtti. Sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti Ġsveç‟te yaĢayan JĠTEM itirafçısı Abdülkadir Aygan 
hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkararak duruĢmayı 7 Ocak 2011‟e erteledi.  
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7 Sanıklı JĠTEM Davası (Cemal Temizöz, Kamil Atak, Tamer Atak, Fırat Altın (Abdulhakim Güven), Hıdır 
Altuğ, Adem Yakin ve Kukel Atak)   
1993–1995 yıllarında ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde Cizre Jandarma Ġlçe Komutanı Cemal Temizöz‟ün görev yaptığı 
dönemde iĢlenen 20 faili meçhul cinayetle ilgili olarak açılan 7 sanıklı Jandarma Ġstihbarat ve Terörle Mücadele 
(JĠTEM) Davası‟na 8 Ocak 2010‟da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi.  Cizre‟de 30 Ocak 
1994‟te öldürülen Ġbrahim DanıĢ olayına tanıklık eden Asker Pökön (63) ile Rabia Pökön‟ün (54) daha önce Cizre 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na giderek verdikleri ifadelerini geri çektikleri duruĢma sırasında öğrenildi. Asker Pökön ile 
Rabia Pökön verdikleri dilekçede okuma yazma bilmediklerini ve kendilerine verilen ifade tutanağını imzaladıklarını 
ileri sürdü. Müdahil avukatlar, Asker Pökön ile Rabia Pökön‟ün, kendilerine yapılan baskılar sonucu ifadelerini geri 
çektiğini ileri sürdü. DuruĢmada söz alan tutuklu sanık Kayseri Ġl Jandarma Alay Komutanı Albay Cemal Temizöz, 
kendisinin TSK‟nın Ģerefli bir subayı olduğunu söyleyerek, kendisine verilen her görevi baĢarıyla yerine getirdiğini 
vurguladı. DuruĢmadan bir gün önce yakalanan firarî sanık Kukel Atak ise “sadece koruculuk yaptım. Kanun dıĢı, 
tek baĢıma bir Ģey yapmadım. 40 günde dokuz kere PKK ile çatıĢmaya girdim. Sivil vatandaĢlarla alakamız olmaz. 
Albay Temizöz‟ü Cizre‟de korucularla yaptığı toplantıda gördüm. BeĢ vakit namaz kılan biriyim. Kimseyi haksız yere 
vurmam” dedi. DuruĢmada ifadesi alınan tutuklu sanık Adem Yakın ise “ben efsanevi bir adamım. Ajanlıkla 
suçlanan bir çobanın kafasını kıl testere ile kestim. Silahlı çatıĢmalarda öldürdüğüm insanların kulaklarını kesip, 
kaynatıp ardından tuzlayıp tespih yaptım” dedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar 
vererek duruĢmayı 5 ġubat 2010‟a erteledi. 5 ġubat günü görülen duruĢmada, avukatların davanın askeri 
mahkeme devam etmesi talebi reddedilirken reddi hâkim talebi değerlendirilmek üzere dosya Diyarbakır 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟ne gönderildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruĢmayı 5 
Mart 2010‟a erteledi. Sanık avukatları reddi hakim talebini 17 ġubat 2010‟da değerlendiren Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi davaya Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam edilmesi yönünde karar verdi ve dosyayı 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne iade etti. 5 Mart günü devam edillen duruĢmada, sanıklardan itirafçı 
Abdulhakim Güven‟in savunmasında mağdur avukatlarını hedef gösterici beyanlar bulunmasına avukatların itiraz 
etmesi üzerine Mahkeme BaĢkanı, “konuĢursanız dıĢarı atarım. Yazılı ifadesinde bir suç unsuru varsa Ģikâyet 
edersiniz” dedi. Bunun üzerine mağdur avukatları kendilerine yönelik hakaret ve tehditlere müdahale edilmemesini 
hukuk dıĢı bularak duruĢma salonunu terk etti. 14 Mart 1994‟te öldürülen Ġbrahim Adak‟ın karısı Sosin Adak, inĢaat 
iĢçisi eĢinin kendisine JĠTEM tarafından takip edildiğini söyledikten üç gün sonra kaybolduğunu ve eĢinin cesedinin 
45 gün sonra bulunduğunu belirterek Ģikâyetçi olduğunu söyledi. 1994 yılının Ağustos ayında öldürülen Mustafa 
Aydın‟ın eĢi Medine Aydın ise karınca yuvasına oturtularak eĢine iĢkence yapıldığını ileri sürdü. Cizre‟nin Gürsu 
Köyü yolunda 17 Temmuz 1994‟te cesedi bulunan Abdulhamit Düdük‟ün eĢi Ayten Düdük, ticaretle uğraĢan eĢinin 
Irak‟a son gidiĢinin ardından eĢinden haber alamadığını anlattı. EĢinin Türkiye‟ye geldiğinde telefonla arayarak eve 
geleceğini söylediğini belirten Ayten Düdük, “kocam, akĢam saatlerinde tekrar aradı ve Cizre Köprüsü‟nde askerler 
tarafından gözaltına alındığını aktardı. Bu son görüĢmemiz oldu. Ertesi gün karakola müracaat ettik. Kaynımın 
oğluna, cesedinin bulunduğunu söylediler. EĢimin nasıl ve kimler tarafından öldürüldüğünü bilmiyorum. Kaynımın 
oğlu bana „kimin öldürdüğünü bulmaya gücüm yetmiyor. Anladığım kadarıyla hükümet ve itirafçılar öldürmüĢ‟ 
dediğini” söyledi. Mahkeme heyeti, dinlenilmesi için Kırıkkale F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Mehmet Nuri Binzet‟in 
Diyarbakır D Tipi Cezaevi‟ne nakline ve dosya kapsamında ifadesi alınmayan kiĢilerin ifadesinin talimatla 
alınmasına karar vererek duruĢmayı 2 Nisan 2010‟a erteledi. 2 Nisan günü görülen duruĢmada tanık olarak 
dinlenen Nuri Düdük, kardeĢi Abdulhamit Düdük‟ün öldürülme talimatını Cemal Temizöz‟ün verdiğini söyledi. Nuri 
Düdük, kardeĢini 6 Temmuz 1994‟te öldürenlerin ise Abdulhakim Güven ve yanındaki iki kiĢi olduğunu ileri sürerek 
kardeĢinin öldürülme olayını araĢtırmak için görüĢtüğü Cemal Temizöz‟ün “sen baĢımıza bela olacaksın, burayı 
terk et. KardeĢinin baĢına ne geldiyse senin de baĢına o gelecek” Ģeklinde tehdit ettiğini belirtti. KardeĢi öldürülen 
Abdülrezzak Binzet ise tutuklu sanıklardan Kamil Atağ‟a dönerek kardeĢinin neden öldürüldüğünü sordu ve “bunu 
açıklamazsan yüzyıl da geçse seni öldürürüm” tehdidinde bulundu. Bu sözler üzerine Kamil Atağ‟ın yakınları tanık 
Abdülrezzak Binzet‟e saldırdı, araya giren polis memurları Kamil Atağ‟ın bir yakınını gözaltına aldı. Mahkeme 
heyeti sanık avukatlarının talebini kabul ederek dosyanın “usul açısından” Askeri Yargıtay Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı‟na gönderilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek bir sonraki 
duruĢmayı Mehmet Nuri Binzet‟in dinlenmesi için 7 Mayıs 2010‟a erteledi. 7 Mayıs günü görülen duruĢmada tanık 
olarak dinlenmesi beklenen Mehmet Nuri Binzet sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruĢmaya katılmadı. 
Davanın tutuklu sanıklarından Albay Cemal Temizöz, 15 sayfalık yazılı savunmasını dava dosyasına konmak üzere 
mahkeme heyetine teslim etti. Sözlü savunma yapmak istediğini belirten Cemal Temizöz, önceki duruĢmalarda 
mağdur ve tanıkların verdiği ifadelerin duyuma dayalı olduğunu iddia etti ve hakkında tutuklanmasını gerektirecek 
nitelikte delil bulunmadığı halde tutukluluk halinin devamına karar verilmesine bir anlam veremediğini belirtti. 
Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek bir sonraki duruĢmayı Mehmet Nuri 
Binzet‟in dinlenmesi için 28 Mayıs 2010‟a erteledi. 28 Mayıs günü görülen duruĢmada tanık Mehmet Nuri Binzet 
iddianamede yer alan olaylarla ilgili ifade verdi. SoruĢturma esnasında verdiği ifadelerin büyük bir kısmını kabul 
etmeyen Mehmet Nuri Binzet, “savcı yapmıĢ olduğumuz sohbet sırasında anlattığım bazı olayları tutanağa sanki 
ben görmüĢüm gibi geçmiĢtir” dedi. Mahkeme heyeti, Mehmet Nuri Binzet‟in ifadesinin alınmasına bir sonraki 
duruĢmada devam edilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruĢmayı 4 Haziran 2010‟a 
erteledi. 4 Haziran günü görülen duruĢmada söz alan davanın gizli tanıklarından eski geçici köy korucusu Mehmet 
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Nuri Binzet, daha önce verdiği ifadelerini reddetti. Mehmet Nuri Binzet, Cizre‟de korucuların evlerinin altında 
nezarethanelerin olduğu, burada iĢkence yapıldığı ve insanların infaz edildiği yönündeki ifadelerini reddederek 
“orada hiçbir nezarethane yoktur. Hiçbir zaman sığınak kazmadık. Bölgede cehennem vardı. Devlet asayiĢi 
sağlayamıyordu. Halk korumak için sığınaklar yapmıĢlardı. Körfez savaĢı nedeniyle kalan sığınaklardır” dedi. 
Mahkeme heyeti, ifadelerin dinlenmesinin devam edilmesine karar vererek duruĢmayı 14 Haziran 2010‟a erteledi. 
14 Haziran günü görülen 15. duruĢmada söz alan davanın gizli tanıklarından eski geçici köy korucusu Mehmet Nuri 
Binzet, daha önce verdiği ifadelerini reddetmeyi sürdürerek ifadelerinin savcı tarafından yazıldığını iddia etti. Bunun 
üzerine mahkeme heyeti, Mehmet Nuri Binzet‟in cezaevinde yaptığı görüĢler ve telefon görüĢmelerinde geçen 
„ifade değiĢtirmesi karĢılığında para teklifi‟ni sordu. Mehmet Nuri Binzet, “benim bazı akrabalarımdan para teklifim 
oldu, ama bunların davayla ilgisi yok” dedi. Mehmet Nuri Binzet, ĠHD Genel BaĢkan Yardımcısı ve ĠHD Diyarbakır 
ġubesi BaĢkanı Muharrem Erbey‟in kendisini Avrupa‟ya göndermeyi teklif ettiğini iddia ederek, “Muharrem Erbey 
bana „senin adını Kürdistan tarihine yazacağız‟ dedi. Bana bir iki defa para yatırdı” dedi. Mahkeme heyeti, 
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek diğer tanıkların ifadelerinin alınması için duruĢmayı 
erteledi. 9 Temmuz günü görülen 16. duruĢmada ise, Ramazan Elçi‟nin 1994 yılının ġubat ayında öldürülmesiyle 
ilgili olarak dört tanık dinlendi. Tanıklardan Ramazan Elçi‟nin kardeĢi Nurettin Elçi, olay günü kardeĢiyle birlikte ilçe 
merkezindeki dükkânlarında çalıĢtıkları sırada ellerinde uzun namlulu silah bulunan iki kiĢinin geldiğini söyledi. 
Kendisinin dükkânın arka bölümünde çalıĢtığını anlatan Nurettin Elçi, “gelen Ģahıslar, „Ramazan ve Nurettin Elçi‟nin 
dükkânı bu mu?‟ diye sordu. Ġçeride müĢteriler vardı. KardeĢim „evet‟ diye cevapladı. Ben konuĢmaları 
duyuyordum. ġahıslar, içerideki müĢterilere „herkes dıĢarı çıksın‟ dedi. Bende arka bölümde elime bir teneke yağı 
alıp sanki müĢteriymiĢim gibi dükkândan çıktım. ġahıslar beni tanımadı. Dükkânın karĢısında bekledim. KardeĢimi 
alıp „Toros‟ marka otomobile bindirip götürdüler” dedi. Olayla ilgili olarak Cizre Cumhuriyet Savcılığı‟na dilekçe 
yazdıklarını ancak olumlu yanıt alamadıklarını anlatan Nurettin Elçi, yaklaĢık 3–4 gün sonra hastane morgunda bir 
cesedin bulunduğunu ve bu cesedin kardeĢi Ramazan Elçi‟ye ait olabileceği yönünde duyumlar aldığını kaydett i. 
Hastane gittiğinde, cenazenin kimsesizler mezarlığında defnedilmek üzere belediye ekiplerine teslim edildiğini 
öğrendiğini ifade eden Nurettin Elçi, “bunun üzerine mezarlığa gittim. Daha toprağa verilmemiĢti. Görevlilerden izin 
isteyip tabutu açıp ölen Ģahsın yüzüne baktım. KardeĢimi tanıdım. BaĢından tek kurĢunla vurulmuĢtu. Zaten ilçede 
herkes biliyordu. Cizre‟de o „Toros‟ marka taksiye binen bir daha geri gelmiyordu. Kurduğumuz taziyeden sonra 
korkudan Cizre‟den ayrılıp Ġstanbul‟a gittim. Birkaç yıl orada kaldım” dedi. Mahkeme baĢkanının, tanık Nurettin 
Elçi‟ye sanıklar arasında olay günü kardeĢi Ramazan Elçi‟yi götüren Ģahısların bulunup bulunmadığını sorması 
üzerine Nurettin Elçi, itirafçı Hıdır Altuğ‟u göstererek, “bu kiĢi gelenler arasında vardı” dedi. DuruĢmanın öğleden 
sonraki bölümünde sanık ve mağdur sıfatıyla geçici köy korucusu Arafat Aydın dinlendi. Arafat Aydın, 1994 yılında 
öldürülen Mustafa Aydın hakkında bilgi verdi. Arafat Aydın ifadesinde, “1994 yılında Cudi Dağı‟na büyük bir 
operasyon yapıldı. Cihan Astsubay, bize gönüllü olarak Cudi‟deki operasyona katılıp katılmayacağımızı sordu. Ben 
ve Mustafa Aydın da katılmak istediğimizi söyledik. Bunun üzerine biz BotaĢ Karakolu‟na gittik. Bize bir takım 
askeri elbiselerin yanında silah ve tesisat verdiler. Bizi askeri araçla Hisar Taburu‟na götürdüler. Biz Hisar 
Taburu‟na giderken, karakolda oturan Bedran kod adlı Adem Yakin, Tayfur kod adlı Hızır Altuğ ve yanlarında 
tanımadığım baĢka bir kiĢi bizi yanlarına çağırdı. Bu Ģahıslar birden çok kod adı kullanıyorlardı. Bedran (Adem 
Yakin) aynı zamanda ġahin kod adını da kullanıyordu. Ben bu Ģahıslar ile bir hafta kaldım. Hem gerçek hem de 
kod isimlerini biliyorum. Bu Ģahısların yanında oturan diğer kiĢi askeri giyimli bir itirafçıydı. Bedran ve Tayfur ve 
diğer kiĢi bizi yanlarına çağırarak bizimle iĢleri olduğunu söylediler. Biz bir yere pusu atacağımızı sanmıĢtık. Ve bizi 
200 metre uzaklıktaki dereye götürdüler. Bedran burada bize silah doğrultarak, „silahlarınızı bırakın‟ dedi. Biz de 
silahları bırakarak ellerimizi kaldırdık. Uzun bir naylon ip getirerek el ve ayaklarımızı bağladılar. BaĢımıza da siyah 
bir poĢet geçirdiler. Bizi daha sonra bir dereye götürdüler. Bedran, bıçağı ile dikenli çalıları keserek suyun içine attı. 
Bizi de soyup o dikenli suyun içerisine yatırdı. Daha sonra bu dikenli suyun içinde taĢ, sopa ve tekmeyle bizi 
vurmaya baĢladılar. Bedran beni bir taĢın arkasına koydu, sonra da taĢa ateĢ etti. TaĢ parçaları ve kurĢun parçası 
bacağım saplandı. Bu iĢkenceleri hem bana hem de Mustafa‟ya yaptılar. Tayfur beni yere yatırarak ayağı ile 
gırtlağıma bastı. TaĢla kafama vurdu. Daha sonra Mustafa‟nın kol ve ayaklarından tuttular, sonra bir ĢiĢi 
Mustafa‟nın boğazına tutup ardından diĢlerini kırdılar. Götürüldüğümüz Hisar Taburu‟nda Mustafa‟yı yere yatırarak 
büyük bir taĢı karnının üstüne bıraktılar ve karınca yuvasına oturttular. Aynı gün akĢama doğru Mustafa‟nın 
öldüğünü anladık. Cemal Temizöz, hem bana hem de diğerlerine, „Mustafa‟nın kayadan düĢtüğünü söyleyin‟ dedi. 
Mahkeme baĢkanının, tanık Arafat Aydın‟a sanıklar arasında olay günü Mustafa Aydın‟ı öldüren kiĢilerin bulunup 
bulunmadığını sorması üzerine Arafat Aydın, Adem Yakin‟i göstererek „Bedran budur‟, Hıdır Altuğ‟u göstererek de 
„Tayfur budur‟ dedi. Tanıkların ifadesini alan ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti 
duruĢmayı erteledi. 6 Ağustos 2010‟da görülen 17. duruĢmada, Cizre‟de iĢyerinden gözaltına alınıp daha sonra 
cesedi bulunan Ramazan Elçi‟nin gözaltına alındığına tanık olan Abdullah Gök mahkemede verdiği ifadede, 
“Ramazan‟ı iĢyerine gelip zorla beyaz Renault otomobile koyup götürdüler. Taksinin JĠTEM‟e ait olduğunu herkes 
biliyordu. JĠTEM olmazsa kimse Ramazan‟ı götüremezdi. Araba durduğunda o yüzden dikkatimi çekti. Ramazan‟ı 
zorla götürdüler. Ramazan‟ın iĢ yerinin yakınında MĠT binası vardı. Orada jandarma erleri sürekli nöbet tutuyordu. 
Ramazan‟ın kardeĢi Nurettin Elçi‟ye, „Ramazan fakirdir hiçbir suçu yoktur ifadesini alıp bırakırlar. Rahat ol‟ dedim” 
Ģeklinde konuĢtu. Tanıklardan Adnan ġık ise Cizre‟de 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde sandıkların yarısının 
sayılmadan Cemal Temizöz tarafından Ġlçe Jandarma Komutanlığı‟na götürüldüğünü anlattı. DuruĢmanın öğleden 
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sonraki bölümünde ise 1995‟te Silopi Jandarma Sınır Bölük Komutanı olan Serdar Güngör “zorla getirilme” kararı 
uyarınca Muğla‟dan getirilerek tanık olarak dinlendi. Abdullah Elfeti‟nin 1995‟te kaybolması olayı ile ilgili araĢtırma 
yaptıklarını, ancak soruĢturmanın adli değil, daha çok kaçakçılık ile ilgili olduğunu iddia eden Serdar Güngör, o 
dönemdeki olayda sorumluluğun kendilerine ait olmadığını ileri sürdü. Serdar Güngör, duruĢmaya zorla getirildiğini 
belirterek, mahkeme heyetinden masraflarının karĢılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti de Serdar Güngör‟e 400 
TL ödeyeceğini belirtti. Tanıkların dinlenmesinin ardından savunma yapan Cemal Temizöz, Atilla Kıyak‟ın basında 
yer alan “ġırnak'ta bir yüzbaĢı vardı. 3–4 kiĢiyi öldürdü. Ama esasta bunlar devlet politikasıydı” yönündeki 
açıklamalarının kiĢisel görüĢ olduğunu belirterek, devletin böyle bir politikası olmadığının ortada olduğunu savundu. 
Devleti ayakta tutmak için hayatta kalma mücadelesi verdiklerini anlatan Cemal Temizöz, tanıkların iddiaları ile ilgili 
olarak “bu Ģartlar altında birini çağırıp ifadesini nasıl alalım. Devletin arĢivlerinde Cizre‟nin ne hale getirildiği 
araĢtırılsın, mahkemenizce sorulsun, ortaya çıkar. Nasıl hayatta kalmaya çalıĢtık, o ortaya çıkacak” diye konuĢtu. 
Sanıkların savunmalarını da alan mahkeme heyeti, müdahil avukatların emekli Koramiral Atilla Kıyat‟ın sözlerinden 
dolayı tanık olarak dinlenmesi talebinin Cumhuriyet Savcılığı‟na ve sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine 
karar vererek duruĢmayı 17 Eylül 2010‟a erteledi. Bu arada davanın 5 ġubat 2010‟da görülen duruĢmasında Cemal 
Temizöz‟ün yargılamanın askeri mahkeme yapılması yönündeki baĢvurusunu değerlendiren Askeri Yargıtay 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı, 26 Ağustos 2010‟da aldığı kararda dava dosyasının “olumlu görev uyuĢmazlığı için 
gereken sürenin aĢıldığı” gerekçesiyle UyuĢmazlık Mahkemesi‟ne gönderilmemesi yönünde görüĢ bildirdi. Askeri 
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın bu bildirimi sonucunda davaya Diyarbakır 6. Ağır Ceza mahkemesi‟nde 
devam edilecek. Davanın 17 Eylül 2010‟da görülen 18. duruĢmasında, tanık Mehmet Nuri Binzet‟in ifadeleri 
üzerine, KCK/TM soruĢturması kapsamında tutuklu bulunan ĠHD Diyarbakır ġubesi BaĢkanı Muharrem Erbey ifade 
verdi. Muharrem Erbey, 2009 yılının Mart ayında cezaevinde tutuklu bulunan tanık Mehmet Nuri Binzet‟in isteği 
üzerine cezaevinde görüĢtüklerini ve ihtiyaçları için cezaevi yönetimi aracılığıyla bir miktar borç para verdiğini fakat 
Mehmet Nuri Binzet‟e hiçbir vaatte bulunmadığını söyledi. Sanıkların savunmalarını da alan mahkeme heyeti 
sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruĢmayı 15 Ekim 2010‟a erteledi.  Yüksek Askerî ġura 
(YAġ) Toplantısı‟nda emekli edilen Cemal Temizöz ise 18 Eylül 2010‟da Diyarbakır D Tipi Cezaevi‟ne nakledildi. 15 
Ekim 2010‟da görülen 19. duruĢmada, Cizre‟de 1994 yılında öldürülen Abdullah Efelti ve Ramazan Uykur‟un 
öldürülmesiyle ilgili tanıklar ifade verdi. DuruĢmada ilk olarak Abdullah Efelti‟nin öldürülmesi olayıyla ilgili olarak 
Bostancı Köyü‟nde vekil imamlık yapan Süleyman TaĢkın tanık olarak dinlendi. Süleyman TaĢkın, “Güven 
Mezrası‟na giden yol bizim köyden geçiyor. Olay günü iki adet araç mezraya doğru gitti. Bir süre sonra bu araçlar 
hızlı bir Ģekilde geri dönüp köyden ayrıldı. Abdullah Efelti‟nin oğlu köye gelip, „babamı götürdüler‟ dedi. Araçtakileri 
tanımıyorum. Sadece biri sakallı ve ĢiĢmandı. Daha sonra Abdullah Efelti‟nin cesedinin Cizre‟de bulunduğunu 
öğrendim” dedi. Diğer tanık Mehmet Uykur ise, “ben, amcam Ramazan Uykur ve amcamın oğlu Ġsmet Uykur, 
tamircinin önündeydik. Beyaz renkli araçla gelen Tamer Atak amcama „seni babam çağırıyor‟ dedi. Amcam da 
„benim senin babamla iĢim yok, gelmiyorum‟ dedi. Amcam, daha sonra kaldırımda yürüyerek eve doğru gitmeye 
baĢladı. Biraz uzaklaĢtıktan sonra araç amcamın önünü kesti. Araçtan inen Tamer Atak, amcamı zorla götürmeye 
çalıĢtı. Tamer Atak, tabancasını amcama doğrulttu. Amcam tabancayı onun elinden almaya çalıĢırken, silah 
patladı. Amcam yaralandı. Arabadaki Kökel Atak da KaleĢnikofla amcamı taramaya baĢladı. Biz oraya gidene 
kadar bu iki Ģahıs araca binip gitti. Olaydan sonra çevredeki esnaflar kepenklerini kapatarak kaçtı. Orada kimse 
kalmadı, uçan kuĢlar dahi geçmez oldu” dedi. DuruĢma esnasında sanıklardan Cemal Temizöz‟ün tanığa soru 
sorması üzerine müdahil avukatlardan Bahattin Özdemir, mahkeme heyetine sanıkların tanıklara soru sormasının 
usule aykırı olduğunu belirtti. Daha sonra sanık Cemal Temizöz‟ün, tanık Mehmet Uykur‟a “amcanın dağda olan 
çocuklarının isimleri neydi?” sorusu üzerine Bahattin Özdemir ile sanık avukatları arasında tartıĢma baĢladı. 
TartıĢmanın büyümesi üzerine mahkeme baĢkanı, Avukat Bahattin Özdemir‟den salondan çıkmasını istedi. Avukat 
Bahattin Özdemir, bunun ancak alınacak bir kararla olabileceğini söylemesi üzerine mahkeme baĢkanı tutanağa, 
“Avukat Bahattin Özdemir‟in, kendisine söz hakkı verilmediği halde sanık Cemal Temizöz‟ün sorularına müdahale 
ettiği için salondan çıkarılmasına karar verildi” diye yazdırması üzerine Avukat Bahattin Özdemir, duruĢma 
salonundan ayrıldı. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek delillerin 
toplanması için duruĢmayı 10 Aralık 2010‟a erteledi. 10 Aralık 2010‟da görülen 20. duruĢmada tanık Mehmet Efelti, 
ağabeyi Abdullah Efelti‟nin bir arazi kiraladığını, araya giren Cemal Temizöz‟ün ağabeyinin bu araziden 
vazgeçmesi için ağabeyini tehdit ettiğini iddia etti. Mehmet Efelti, araziye pamuk eken ağabeyinin 1995 yılında 
öldürüldüğünü belirtti. Diğer tanıklara da söz veren mahkeme heyeti, Mehmet Özdal‟ın iddialarını Kürtçe ifade etme 
talebini kabul etti. Mehmet Özdal‟ın ifadesi tercüman aracılığıyla Türkçe‟ye çevrildi. Emekli Albay Arif Doğan‟ın 
ifadeleri okuyarak dosyaya ekleyen mahkeme heyeti, Arif Doğan‟ın mahkemede ifade verip veremeyeceğine iliĢkin 
Ġstanbul Emniyeti Müdürlüğü‟ne yazı yazılmasına ve sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek 
duruĢmayı 24 Aralık 2010‟a erteledi. 24 Aralık günü gerçekleĢen 21. duruĢmada Ġbrahim DanıĢ‟ın öldürülmesi olayı 
ile ilgili dinlenen iki tanık, Cizre Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nca alınan ifadelerin kendilerine ait olmadığını iddia etti. 
Mahkeme heyeti bir sonraki duruĢmada tanık Sokak Lambası‟nın dinlenmesini, emekli Albay Arif Doğan ile emekli 
Koramiral Atilla Kıyat‟ın dinlenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruĢmayı 21 
Ocak 2011‟e erteledi.  
 
Abdülhamit Düdük 
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1993–1995 yıllarında ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde Cizre Jandarma Ġlçe Komutanı Cemal Temizöz‟ün görev yaptığı 
dönemde iĢlenen, 20 faili meçhul cinayetle ilgili olarak, tutuklu yargılanan Cemal Temizöz hakkında bir dava daha 
açılması için, 13 Aralık 2010‟da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na dosya 
gönderdi. Dosyada, 1994 yılında üzerindeki 63 bin dolara el konulduktan sonra öldürülen iĢadamı Abdülhamit 
Düdük‟ün öldürülmesinde Ģüpheli olan Cemal Temizöz‟ün, bu nedenle “suç iĢlemek için oluĢturulan örgüt üyelerini 
azmettirmek”, “gasp” ve “insan öldürmek” suçlarından yargılanması için iddianame hazırlanması talep edildi. 
 
Mehmet Ağar 
Susurluk Davası kapsamında Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili “cürüm iĢlemek için silahlı teĢekkül 
oluĢturmak” suçundan yargılanan Mehmet Ağar hakkındaki davanın beĢinci duruĢması 24 Haziran 2010‟da Ankara 
11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görüldü. DuruĢmaya Ġstanbul‟da yaĢaması nedeniyle duruĢmalara katılma 
zorunluluğu kaldırılan Mehmet Ağar katılmadı. DuruĢmada esas hakkındaki mütalaasını sunması beklenen 
savcının gerekçe göstererek ek süre talebinde bulunmasını kabul eden mahkeme heyeti duruĢmayı 30 Eylül 
2010‟a erteledi. 30 Eylül günü görülen duruĢmada, davaya katılma talebinde bulunan Fatma Bahçeci ve ġeyhmus 
Bahçeci‟nin avukatları da yer aldı. Fatma Bahçeci ve ġeyhmus Bahçeci‟nin avukatlarından Selçuk Kozağaçlı, “24 
Aralık 1994 tarihinde, gözaltına alındıktan sonra kaybolan Ġsmail Bahçeci ile ilgili olarak davaya katılma talebinde 
bulunduklarını” ifade ederek kendisiyle birlikte 342 avukat meslektaĢının da yetki belgesini mahkemeye sunduğunu 
söyledi. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, duruĢmaya geçici olarak çıktığını belirterek, soruĢturmanın 
geniĢletilmesi talebi olmadığı takdirde esas hakkındaki görüĢünü hazırlamak üzere dosyanın kendilerine 
gönderilmesine karar verilmesini talep etti. Savcı Mustafa Bilgili, katılma talebine iliĢkin görüĢ bildirmek için de 
kendilerine süre verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, dosyanın iddia makamına verilerek iddia makamının katılma 
talebi ile ilgili görüĢünü bildirmesine; ayrıca soruĢturmanın geniĢletilmesi talebi olmadığı takdirde iddia makamının 
esas hakkındaki görüĢünü hazırlaması için süre verilmesine karar vererek duruĢmayı erteledi. 11 Kasım günü 
görülen duruĢmada ise, Savcı Kubilay TaĢtan, açıkladığı esas hakkındaki görüĢünde “suç iĢlemek amacıyla 
kurulan yasadıĢı örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği” iddiasıyla Mehmet Ağar‟ın altı aydan bir yıla kadar hapis 
cezasına mahkûm edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmalarını hazırlaması için 
duruĢmayı 3 ġubat 2011‟e erteledi. DanıĢtay 1. Dairesi, Ağar‟ın, “cürüm iĢlemek için silahlı teĢekkül meydana 
getirmek” suçu yönünden lüzum-u muhakemesine, Ağar‟ın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu‟nun (TCK) 220. 
maddesi gereğince yargılanmasına karar vermiĢti. DanıĢtay Ġdarî ĠĢler Kurulu da DanıĢtay 1. Daire‟nin kararını 
onayarak, dosyayı Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na göndermiĢti. Mehmet Ağar “vali” statüsünde olduğu 
gerekçesiyle dosyası Yargıtay 8. Ceza Dairesi‟nde görüĢülmüĢtü. Ağar‟ın, suç tarihinde “emniyet müdürü” 
statüsünde olduğuna iĢaret eden Daire, “görevsizlik” kararı vererek, dosyayı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi‟ne 
iletilmek üzere Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na göndermiĢti. Dosyanın tevzi edildiği Ankara 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi ise “görevsizlik” kararı vererek, dava dosyasını, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne göndermiĢti. 
 
Mehmet ġerif AvĢar 
Diyarbakır‟da 22 Nisan 1994 tarihinde Mehmet ġerif AvĢar‟ın gözaltına alınarak Diyarbakır Saraykapı Jandarma 
Komutanlığı‟nda sorgulanmasının ardından kafasına tek kurĢun sıkılmıĢ cesedinin 5 Mayıs 1994‟te Lice 
yakınlarında bulunmasıyla ilgili davanın, 20 Mart 2008‟de sonuçlanmasının ardından Diyarbakır 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nin JĠTEM elemanı sanık uzman çavuĢ Gültekin Sütçü hakkında verdiği 30 yıl hapis cezası kararını 
görüĢen Yargıtay Ceza Dairesi, olayı adlî bir cinayet olarak değerlendiren yerel mahkeme kararını Kasım 2010‟da 
onadı. Kararın ardından Gültekin Sütçü hakkında 81 ilde yakalama kararı çıkarıldı. 
 
Yüksekova Çetesi Davası 
Aralarında geçici köy korucularının, rütbeli askerlerin ve itirafçıların bulunduğu; özellikle Hakkâri‟nin Yüksekova 
Ġlçesi‟nde “insan öldürme”, “fidye alma”, “uyuĢturucu ve silah kaçakçılığı” yapmakla suçlanan, kamuoyunda da 
Yüksekova Çetesi olarak bilinen silahlı grup hakkında açılan dava Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 27 Ağustos 
2010‟da “zamanaĢımı” nedeniyle düĢtü. Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde 17 Ocak 1996‟da iĢadamı Abdullah 
Canan‟ın gözaltına alındıktan sonra iĢkenceyle öldürülmesinin ve 21 Eylül 1996‟da iĢadamı Necip Baskın‟ın 
kaçırılmasının ardından ortaya çıkarılan çete hakkında Diyarbakır‟da ve Hakkâri‟de dört ayrı dava açılmıĢtı. 
Yargılanan sanıklardan ise sadece itirafçı Kahraman Bilgiç‟e sekiz yıl hapis cezası verilmiĢti.  
 
Mahmut Ö. 
4 Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran H.Ö., Ģoförlük yapan eĢi Mahmut Ö.‟nün 09.11.1996 tarihinde 
bulunduğu durağa gelen Renault Toros model bir arabanın içindekiler tarafından gözaltına alındığını, tanıkların 
durumu kendilerine iletmesi üzerine karakollara ve emniyete baĢvurduklarını ancak bir haber alamadıklarını, 28 
gün sonra Saraykapı‟daki Emniyet Müdürlüğünün kapısında ölü olarak bulunduğunu, fotoğrafta eli arkadan bağlı, 
gözleri bandajlı, ağzı bantlı ve çıplak Ģekilde olduğunu, emniyetin kendilerine “gidin Adıyaman‟a 10 km kala baĢka 
bir cesetle birlikte toprağa gömülü durumdadır” dediğini, eĢinin cenazesinin Yaprak köyünde defnettiklerini, 
korktukları için bu zaman kadar suç duyurusunda bulunmadıklarını belirterek, eĢinin kaybolmadan önce birkaç yıl 
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içinde üç defa gözaltına alındığını ve iĢkence gördüğünü belirterek, eĢinin faillerinin bulunması için hukuki yardım 
talep etti. 
 
Ahmet Özgel 
23 Kasım günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran ġehmus Özgel, oğlu Ahmet Özgel‟in 1990 yılında Konur Köyü 
ile Kızıltepe arasında minibüsüyle yolcu taĢımacılığı yaparken, Konur köyü okuluna yerleĢen bir askeri birliğin 
komutanı olan astsubay Teoman B. tarafından kendilerini “Derik ilçesine götürmesi” isteğini reddettiği için 
öldürüldüğünü, oğlunun cenazesini özel arabasıyla Mazıdağı‟na götürdüğünü ve burada otopsi yaptırdığını 
belirterek hukuki yardım talep etti. 

V. RESMİ HATA ve İHMAL 
 

Resmi Hata ve Ġhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar 
 
8 Ocak günü Ağrı'nın Doğubeyazıt Ġlçesi'nde, Sorkaya (Zorava) Köyü Ġlk Öğretim Okulun öğrencisi Meryem 
Sökmen (12) adlı kız çocuğunun intihar ettiği iddia edildi. Ġddialara göre, ilköğretim öğrencisi Meryem sınıfta olduğu 
sırada, bir not yazarak arkadaĢına verdi. Üzerinde “seni seviyorum” yazılan nota öğretmen el koydu. Öğretmenin 
notu okul müdürüne vermesi üzerine, Meryem'in köy korucusu olan babası okula çağrıldı ve durum bildirildi.  Öğle 
saatlerinde yaĢanan olaydan sonra eve gönderilen M. S.'nin intihar ettiği iddia edildi. Çenesinin altından giren tek 
kurĢunla yaĢamını yitiren M. S.'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Geçici köy korucusu 
olan M. S.'nin babası ise gözaltına alındı. Meryem Sökmen'in ölümüne neden olan korucu babası Muzaffer 
Sökmen'e ait silahın da askeri yetkililer tarafından değiĢtirildiği iddia edildi. Ġsminin açıklanmasını istemeyen ve 
yapılan konuĢmalara tanıklık eden bir köylü Ģu beyanda bulundu: “Rütbesini bilmiyorum, ama yetkili bir asker 
olduğu kesindi. Sabah köye geldi. Köylülerin toplandığı yerde korucubaĢı Muzaffer'e 'Senin silahı değiĢtireceğiz, 
sana yeni ve hiç kullanılmamıĢ bir silah vereceğiz' dedi. Bu olayı korucu silahı ile yapılmamıĢ diye göstermek için 
yapmıĢ olabilirler.” Bu arada Meryem Sökmen'in ablası Necla Sökmen'in de 14 ay önce bilinmeyen bir nedenle 
kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi.  
 
ġanlıurfa merkeze bağlı Kolluca Köyü'nde 40 gün önce evlerinin önünde oyun oynarken baĢıboĢ bir  köpek 
tarafından elinden ısırılan Hüseyin Erçal (8) isimli çocuk 20 Ocak günü öldü. TaĢımalı sistemle ġenocak Ġlköğretim 
Okulu birinci sınıf öğrencisi olan Erçal, babasının tarım iĢçisi olarak Mersin‟de bulunmasından dolayı Hastane'ye 
götürülmedi.  
 
Aydın'ın Ortaklar Beldesi'nde 23 ġubat günü, Halk Bankası'na ait olan trafonun içine giren ve yüksek gerilim hattına 
kapılan Mehmet Nuri Özdemir (17) isimli çocuk, ağır yaralanarak önce Aydın Devlet Hastanesi'ne ardından da Ġzmir 
Bozyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M. Nuri Özdemir'in kollarında, omuzunda, baĢında ve ayaklarında elektrik 
akımına bağlı yanıklar oluĢtu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdemir'in sinirleri tamamen tahrip olan iki kolu 
kurtarılamadı. Özdemir'in 1 Mart 2010 tarihinde iki kolu omuz hizasından kesildi. Halk Bankası'na ait olan trafoda, 
yeteri kadar güvenlik önlemi alınmaması nedeniyle banka ve ihmali bulunan TEDAġ yetkilileri hakkında dava 
açmaya hazırlanan Özdemir ailesi, sorumlular cezalandırılıncaya kadar hukuksal giriĢimlerini sürdüreceklerini 
belirtti. Trafonun güvenliğinden sorumlu bekçinin yaklaĢık 1 hafta önce iĢten çıkartıldığı öğrenildi.  
 
31 Mart günü, Antep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı içerisindeki eğitim sırasında elinde el bombası patlayan Uzman 
ÇavuĢ Halil Tuğ (39) ile yanındaki Astsubay Erhan Demir (28) yaralandı. Hastane'ye kaldırılan Tuğ hayatını 
kaybetti. Çenesinden yaralanan Astsubay Erhan Demir'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.  
 
Nisan ayı baĢında Ardahan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ishal Ģikâyetiyle kaldırılan Zilan Aleyna Gökçe (3), 
uzman doktor ve hastanede jilet bulunamayınca yaĢamını yitirdi. Ardahan'da ikamet eden Kenan Gökçe adlı 
vatandaĢ akĢam saatlerinde kızı Zilan fenalaĢınca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede çocuğu muayene 
etmeyen uzman doktor Sadık Topuzoğlu ilaç yazarak Zilan'ı evine gönderdi. Ancak aradan bir kaç saat geçtikten 
sonra Zilan tekrar fenalaĢınca baba Gökçe kızını tekrar Acil Servis'e götürür. Burada daha önce Zilan'ı muayene 
eden ve hastanenin tek Çocuk Hastalıkları konusundaki Uzman Doktor'u Topuzoğlu hastanede olmadığı için 
pratisyen hekimler müdahalede bulundu. Pratisyen doktorlar çocuğa damardan iğne yapmak istedi ancak çocuğun 
vücudunda görülebilen damar bulunamayınca durum uzman doktora haber verildi. Uzman Doktor Topuzoğlu ise 
hastaneye bu saatten sonra gelmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine pratisyen doktorlar Zilan'ın saçını kazımak ve 
oradan bir damar yolu bulabilmek için jilet aradılar. Ancak bu defa hastahane de jilet bulunmadığı anlaĢıldı. Bunun 
üzerine baba Gökçe, gece 02.00 sularında jilet bulması için Ģehir merkezine gönderildi. ġehir merkezinde açık yer 
bulamayan baba Gökçe kente 10 kilometre uzaklıkta bulunan evine giderek jileti getirdi. Ancak baba Gökçe jileti 
getirdiğinde çocuğu yaĢamını yitirmiĢti.  
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Mardin'in Kızıltepe Ġlçesi'ne bağlı Altıntoprak (GırêbeĢkê) Köyü'nde 20 Nisan günü, sabah saatlerinde okulun 
bahçesinde 23 Nisan provası yaptıktan sonra susayan Tuna (10), Hilal (5) ve Ahmet Yıldız kardeĢler, Sema (10) ve 
Rumeysa GüneĢ (6) kardeĢler ile Fatma Atamak (10) ve Muhamet Ergün (6) adlı ilköğretim öğrencileri depodaki 
tuzruhu dolu ĢiĢeyi su sanarak içti. 7 öğrenci önce Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, ardından da Mardin Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Zehirlenme olayıyla ilgili soruĢturma baĢlatıldığı belirtildi.  
 
Batman Garnizon Bölge Komutanlığı'nda görev yapan Sezer ġahin (23) adlı Uzman ÇavuĢ 21 Nisan günü beylik 
tabancasından çıkan kurĢunla sol bacağından yaralandı. ġahin'in intihar etmek istediği iddia edilirken, askeri 
yetkililer yaptığı açıklamada ġahin'nin tabancasını temizlerken silahının ateĢ alması ile yaralanmanın 
gerçekleĢtiğini öne sürdü.  
 
23 Nisan günü Mersin‟de, polis ekiplerinin Korukent mahallesindeki boĢ arazide gaz bombası kullanarak yaptığı 
tatbikat sırasında Hüseyin Güvercin Ġlköğretim Okulu öğrencileri gazdan etkilendiler. Okul bahçesinde 
öğretmenlerinin verdiği komutları takip eden öğrenciler, bir anda bahçeye dolan biber gazının etkisiyle fenalık 
geçirdi. Baygınlık geçiren 15 öğrenci olay yerine çağırılan 112 ambulansları ile Mersin Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 
23 Nisan günü Tunceli‟de, Hozat ilçesi stadında yapılan 23 Nisan kutlamaları sırasında freni patlamıĢ bir panzer 
aniden hareket edince panzer altında kalan polis memuru Mehmet Göktürk ve eĢi Songül Göktürk ağır yaralandı. 
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Songül Göktürk yaĢamını yitirdi.  
 
31 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Mehmet Satık, Diyarbakır‟ın Çınar Ġlçesi Yuvacık köyünde 
bulunan Yuvacık Anaokuluna kayıtlı oğlu Enes Satık‟ın masrafları için öğretmenlerin 20 TL istediğini, eĢinin 
parasının olmadığını belirtmesi üzerine okulun halılarının eve götürülüp yıkanmasını istediklerini, eĢinin halıları eve 
getirip yıkadıktan sonra rken damda kurutmak için çevirirken aĢağı düĢtüğünü ve belinde kırıklar meydana 
geldiğini, tedavisini yapamadıklarını, muhtar Aziz Çakmak ve okul müdürü Veysel Gül‟ün Ģikâyetçi olmamalarını 
istediğini ve ambulans geldiği sırada Ģikâyetçi olmamamız için eĢine imza attırdıklarını belirtti. 
 
Tekirdağ'ın Çerkezköy Ġlçesi'ndeki 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli 75 asker, 5 Temmuz günü akĢam 
yemeğinde yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelere kaldırıldı. Askerlerden 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini 
koruduğu bildirildi.  
 
15 Temmuz günü Bitlis'te, Hizan Ġlçesi'ne bağlı SüttaĢı (Gultik) Köyü'nde oturan Süphan Çetin (65) kalp krizi 
geçirdiği gerekçesiyle sabah saatlerinde Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirilen Çetin'in YeĢil Kart 
vizesi bittiği için iĢlemleri yapılmadı. Hastane yetkilileri aileden paralı giriĢ yapmalarını istedi. Ailenin üzerinde para 
olmadığı için Çetin'e müdahale edilmedi. 2 saat hastane koridorunda bekletilen Çetin, yaĢamını yitirdi. Çetin'in 
ailesi olay sonrası Hizan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.  
 
16 Temmuz günü Diyarbakır'ın Ergani Ġlçesi'nde, Ergani Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarma 
komanda er Rıdvan Süren adlı askerin öldürüldüğü iddia edildi. Süren‟in Üstün Acar isimli er tarafından sabah 
eğitimi yaparlarken aralarında çıkan tartıĢma sırasında Acar tarafından G3 piyade tüfeği ile vurularak öldürüldüğü 
belirtildi.  
 
31 Temmuz günü ġırnak'ta, Maden Jandarma Karakolu askerleri tarafından açılan ateĢ sonucu Serê Dehlê Köyü 
kırsal alanında yangın çıktığı iddia edildi. Yangına kendi imkânlarıyla müdahale etmek isteyen köylülerden Cangir 
Üstün‟ün (69) alevlerin ortasında kalarak yaĢamını yitirdi,  Feyzi Üstün (55) ve Ömer Kaydı (55) adlı köylüler 
yaralandı.  
 
ġanlıurfa Urfa'nın Bozova (Hewag) Ġlçesi'ne bağlı Haciler (Hecîler) köyünde oturan 12 çocuk annesi Raife Özgül 
(40), 13 Eylül günü kanama Ģikayetiyle kaldırıldığı Urfa Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde yaĢamını yitirdi. 
Hastanenin acil servisine getirilen kadına, burada serum bağlanarak ilk müdahale yapıldı. Daha sonra "kanaması 
durdu" denilerek Ġntaniye (BulaĢıcı hastalık) servisine yatırılan Özgül, 13 saat sonra solunumunun durması ile acil 
servise geri getirildi. Acil serviste yapılan kalp masajı ile kalbi çalıĢtırılan kadın, yoğun bakım ünitesine alındı. 
Yoğun bakım ünitesinde ameliyata alınacağı söylenen kadın, ameliyata alınamadan yaĢamını yitirdi. EĢinin 
savcılığa "EĢimi hastane doktorlarının ihmali öldürdü" Ģikayeti üzerine, otopsisi yapılan kadının cenazesi kesin ölüm 
nedenin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  
 
20 Eylül günü ġanlıurfa‟da, yüksek ateĢ sonucu 13 aylık çocuğu Kadir Al'ı Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getiren 
baba Mustafa Al, doktorlar tarafından sadece iğne yapılarak, tekrar eve gönderildi. 21 Eylül günü yine 
rahatsızlanan Kadir Al ambulansla hastaneye kaldırılmak isterken yolda hayatını kaybetti. Baba Mustafa Al, 
çocuğunun doktorların ihmali sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek, "Dün çocuğumu doktora getirdim ama 
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doktorlar çocuğumla ilgilenmediler. Bizi acil servisten kovdular. Acil serviste bulunan güvenlik bizi dövmeye kalktı. 
Bu olan olaylardan Ģikayetçiyim" dedi.  
 
9 Ekim günü ġırnak‟ın Silopi Ġlçesi‟nde, protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz 
bombasından kaçmaya çalıĢan Umut Furkan Akçil (7), yoldan geçen bir aracın altında kaldı. Ağır yaralanan ve 
Silopi Devlet Hastanesi‟ne kaldırılan Umut Furkan Akçil, hastanede yaĢamını yitirdi. 
 
29 Ekim günü ġanlıurfa'da, trafik kazası geçiren hamile Fatma Tumbul (26) isimli kadının hastane hastane 
dolaĢtırılırken çocuğu ile birlikte hayatını kaybettiği iddia edildi. Tumbul, kullandığı otomobilin direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi üzerine Ģarampole yuvarlanarak, yaralandı. Tumbul, olay yerine çağırılan ambulansla 
hemen Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Tumbul'un burada doğum uzmanının olmadığı söylenerek 
ġanlıurfa Özel ġammed Hastanesi'ne gönderildi. Burada da hastane yetkilileri hamile kadına bakamayacaklarını 
söyledi. Bunun üzerine Tumbul, ambulansla Kadın Hastalıkları ve Doğumevi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğumevi 
Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada 8 aylık bebeğin anne karnında hayatını kaybettiği kaydedilirken, Kadın Hastalıkları 
ve Doğumevi Hastanesi'ne gelen Tumbul, tomografi cihazının olmadığı söylenerek tekrar Balıklıgöl Devlet 
Hastanesi'ne gönderildi. Tumbul, bu sırada hamile kadının dalağının patlaması ve iç kanamasının olması üzerine 
ameliyata alındı fakat kurtarılamadı.  
 
3 Kasım günü Mardin Ġl Özel Ġdaresi tarafından Midyat'a bağlı Sihlê (BarıĢtepe) Köyü‟ne köy kanalizasyonunun 
Ģebekesini sağlayabilmek için açılan 120 metre kare geniĢliğinde 7 metre derinliğindeki çukura kazı çalıĢmalarının 
ardından  tandır yapımında kullanılan kırmızı toprağı temin edebilmek için köylüler toprak kayması sonucu göçük 
altında kaldı. Göçük sonucu Azize Topmaz (31) ile kız çocuğu Zelal Topmaz (4), ġevkiye Altunkaya (23), Zahide 
GüneĢ (32), Naciye GüneĢ (31) ve Mahsum Cankaya (12) ve Aziz Batı (11) yaĢamını yitirdi. Mükrime Batı (49), 
Leyla Ural (18) ve Cemile Cankaya yaralandı.  
 
9 Kasım günü ġanlıurfa‟da, merkeze bağlı Konuklu Beldesi'nde bulunan ilköğretim okulunda öğrenim gören Fehime 
Ay (12), okul sonrası evine giderken önüne çıkan bir attan korkup mısır tarlasına doğru koĢtu. Ay, bu sırada tarlada 
logar kapağı açık unutulan bir metre geniĢliğindeki kuyuya düĢtükten sonra akıntıya kapıldı. Ay, yaklaĢık 3 saat 
sonra, düĢtüğü yerden yaklaĢık 15 kilometre uzaklıkta Hancağız Köyü yakınlarında bulundu. Baygın halde sudan 
çıkarılan ve nabzının attığı belirlenen Ay, hastanede yaĢamını yitirdi.  
 
10 Kasım günü Diyarbakır'da, 1997 yılında özel bir Ģirket tarafından taĢ ocağı için kullanılmak üzere açılan ve daha 
sonra TOKĠ idaresinin yaptığı konutlarda kullanılan kumu yıkamak için kullanılan Diyarbakır-Elazığ karayolunun 
Üçkuyular mevkisindeki bir çukura giren 4 çocuk boğulma tehlikesi yaĢadı. Çukurdan ikisi kendi çabalarıyla 
kurtulurken, kuzen oldukları bildirilen Ahmet EĢmen (5) ile Furkan EĢmen (7) yaĢamını yitirdi.  
 
13 Aralık günü Mardin'in Derik Ġlçesi'nde, kalp krizi geçirmesi üzerine yakınları tarafından Derik Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Mehmet Esen (76), hastanede müdahale edecek doktorun bulunmaması nedeniyle bir buçuk saat 
bekledikten sonra yaĢamını yitirdi. Olayı duyan Derik Kaymakamı, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak hastanede 
doktor olmadığına dair tutanak tutulmasını istedi. Hastaneye gelen polis hastanede kamera çekimi yaparak, 
tutanak tuttu.  
 

Polis ve Asker Ġntiharları / Ġntihar TeĢebbüsleri 
 
Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ġube Müdürlüğü‟nde görevli polis memuru Hasan Demir (36), 8 Ocak 
günü beylik tabancasıyla kalbine bir el ateĢ ederek intihara teĢebbüs etti.  
 
ġanlıurfa'nın Ceylanpınar Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mahmut AktaĢ, 9 Ocak günü beylik 
tabancasıyla baĢına ateĢ ederek intihar etti.  
 
22 Ocak günü Bolu'da, kentteki bir otelde kalan ve Lüleburgaz'da görev yapan astsubay A.Z. (28)  oteldeki 
odasında beylik tabancasıyla intihar etti.  
 
23 Ocak günü, Bingöl'ün Solhan Ġlçesine bağlı Asmakaya (Kerxo) Köyü Jandarma Karakolu'nda askerlik görevini 
yapan Adana nüfusuna kayıtlı er Ramazan AĢsız'ın kendi silahıyla intihara teĢebbüs ettiği iddia edildi. Göğsündün 
yaralanan AĢsız, askeri yetkililer tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  
 
Ġzmir Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli Deniz Kurmay Albay Berk Erden, 8 ġubat günü kaldığı lojmanda 
beylik tabancasıyla intihar etti. 
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Aydın Otogarı‟ndaki polis noktasında görevli, evli ve 3 çocuk babası polis memuru Ahmet KamıĢlı, 11 ġubat günü 
Otogar Polis Noktası‟nda beylik tabancası ile intihar etti.  
 
11 ġubat günü Ġzmir'in ÖdemiĢ Ġlçesi'nde, ÖdemiĢ Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yusuf Turan 
(42), görev otosu ile gittiği ÖdemiĢ Moto Drag pistinde beylik tabancasıyla baĢına bir el ateĢ ederek intihar etti. 
 
Tekirdağ'ın Malkara Ġlçesi 95‟nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Kemalettin Eken KıĢlası'nda görev yapan Asteğmen 
Alpih Tekin (30), 29 ġubat günü makamında ilaç içerek yaĢamına son verdi.  
 
1 Mart günü Ankara‟da, GATA‟da çalıĢan Tabip Üsteğmen Sema Koç (28) askeri lojmanda beylik silahıyla baĢına 
ateĢ ederek hayatına son verdi.

5
 

 
12 Mart günü Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Topçu ve Füze Okulu'nda görevli üsteğmen Ünal Sarıoğlu, ġiritepe 
Mahallesi'ndeki evinde tabancasıyla baĢına ateĢ ederek intihar etti.  
 
Karabük'ün Safranbolu Ġlçesi'nde 15 Mart günü, eĢiyle arasındaki sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen 
uzman çavuĢ Erdem Acar (30), beylik tabancası ile intihar etti. 
 
ġırnak'ın Cizre Ġlçesi Askerlik ġube BaĢkanlığı'nda görevli Astsubay Atakan Timuroğlu (34), 23 Mart günü oturduğu 
lojmanda beylik tabancasıyla intihar etti. Kars nüfusuna kayıtlı olan Timuroğlu'nun bir süredir psikolojik tedavi 
gördüğü bildirildi. 
 
Ankara'da er olarak askerlik yapan Aydın Alparslan, 15 günlük izne geldiği memleketi Tunceli‟de 29 Mart günü 
intihar etti. Bir ay askerliği kalan ve bundan bir süre önce disiplin cezası aldığı öğrenilen Alparslan'ın askerde 
psikolojisinin bozulduğu öğrenildi. 
 
Gaziantep Ġl Jandarma Komutanlığı`nda askerliğini yapan ve izinden yeni döndüğü öğrenilen Jandarma Piyade Er 
Hasan Çakır (21), 27 Mart günü nöbet tuttuğu kulübede silahıyla bir kez kafasına ateĢ ederek intihar etti.  
 
30 Mart günü Tekirdağ'da, borçları nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu belirtilen Emniyet Müdürlüğü Koruma 
ġube'de görevli polis memuru Gürkan Dümen, kaldığı lojmanda tartıĢtığı eĢi Lütfiye Dümen'i tabancayla 
öldürdükten sonra intihar etti.

6
  

 
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan YeĢildere Harp Karargahı Komutanlığı'nda 2 Nisan günü bir askerin nöbet 
tuttuğu sırada yanındaki silahla intihar ettiği öne sürüldü. Ailesinin Ġzmir'de yaĢadığı öğrenilen Van doğumlu askerin 
ismi açıklanmadı.  
 
3 Nisan günü Ankara‟da, Etimesgut Hava Lojistik Tugay'nda askerlik yapan Batmanlı ismi öğrenilemeyen bir asker 
nöbet sırasında intihar ettiği öne sürüldü. Asker Ġstanbul Zeytinburnu'nda ailesi tarafından defnedildi.  
 
LefkoĢe 4. Zırhlı Top Tabur Komutanlığı'nda askerlik yapan Yılmaz Demiray'ın 3 Nisan günü görev yaptığı 
komutanlık binasının alt katında bulunan kazan dairesinde çarĢafla kendini tavana astığı iddia edildi.  
 
Düzce Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mümin Demir (22) 25 Nisan günü evinde ölü bulundu. Demir‟in 
cesedi 2 gün üst üste iĢe gelmemesi üzerine eve giden mesai arkadaĢları tarafından bulunurken, Demir‟in sağ 
Ģakağına dayadığı beylik tabancasını ateĢleyerek intihar ettiği belirlendi.  
 
Ġzmir'in Hatay semtinde bulunan Asker Hastanesi'nde askerlik yapan Er Hayrettin Gençarslan'ın (20) 25 Nisan 
günü kendi tüfeği ile intihar ettiği öne sürüldü. Askeri yetkililerin yaptığı açıklamada Kilis nüfusuna kayıtlı Er 
Gençarslan piyade tüfeğiyle çene altından kendini vurarak yaĢamını yitirdiği belirtildi.  
 
26 Nisan günü Konya‟da, 2 çocuk babası polis memuru Halit Konuk (47) , Meram Ġlçesi Alaaddin Caddesi‟ndeki 
Ġplikci Camisi‟nin tuvaletinde bilinmeyen bir nedenle beylik tabancasıyla baĢına ateĢ ederek intihar etti. 
 
2 Mayıs günü Sivas'ta, Sivas Temeltepe KıĢlası'nda askerlik görevini yapan T.K (22) bulunduğu ceza koğuĢunda 
kendini asarak intihar etti. T.K'nın bunalımda olduğu ve bir süre önce bir suçtan dolayı ceza aldığı iddia edildi.  
 

                                                      
5
 Bu vaka raporun “Ev Ġçi ġiddet, Taciz ve Tecavüz” bölümünde de yer almaktadır. 

6
 Bu vaka raporun “Kadın Ġntiharları” bölümünde de yer almaktadır. 
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19 Haziran günü Kocaeli'nde, Gölcük Donanma Komutanlığı`nda görev yapan Manisalı er Atilla Nomak'ın (21) 
nöbet tuttuğu sırada silahı baĢına dayayarak intihar ettiği iddia edildi.   
 
12 Temmuz günü Adana'nın Kozan Ġlçesi‟nde, askerden hava değiĢimi iznine gelen Zafer Konur (20), av tüfeği ile 
intihar etti.  
 
14 Temmuz günü ġırnak‟ın Cizre ilçesinde askerliğini yapan Gaziantep doğumlu Can Altunbuken‟in intihar ettiği 
iddia edildi.  
 
EskiĢehir 1'inci Hava Ġkmal Bakım Merkezi‟nde görevli Hava Albay Çetin KöĢker (51), 26 Temmuz günü makam 
odasında tabancasıyla intihar etti.  
 
27 Temmuz günü KahramanmaraĢ‟ın Andırın Ġlçesi‟nde, jandarma er Arda Çolak (22), saat 15.15 sıralarında 
nöbette bulunduğu sırada piyade tüfeğiyle yaĢamına son verdi. 
 
2 Ağustos günü Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Surgun Askeri KıĢlası'nda görev yapan uzman çavuĢ Fuat Özdemir (40), 
Tatvan Sahil Mahallesi'ndeki 3 Nolu Sağlık Ocağı yanında bulunan arazide tabancasıyla baĢına ateĢ ederek intihar 
etti. 
 
ġırnak'ın Uludere (Qlaban) Ġlçesi'ne bağlı Uzungeçit Beldesi'nde bulunan Uzungeçit Merkez Komando Bölüğü'nde 
görev yapan ve soyadı öğrenilemeyen Samsunlu Ġzzet isimli askerin, 6 Ağustos günü içtimada komutanının 
kendisine küfür etmesi sonucu silahla kendini vurarak intihar ettiği ileri sürüldü.  
 
16 Ağustos günü Marmaris‟de, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı‟na bağlı subay dinlenme evlerinde eĢi ile tatil yapan 
Ġstanbul Beylerbeyi Deniz Eğitim Komutanlığı Personel Daire BaĢkanı Deniz Kıdemli Albay Cihat Kalfa (48), beylik 
tabancasıyla intihar etti.  
 
19 Ağustos günü Ġzmir‟de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ġube Müdürlüğünde görevli evli ve 1 çocuk 
babası polis memuru G.Ç. (44) evinde tabancayla intihar etti.  
 
26 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Erkan Öztürk, kuzeni Mithat Özer‟in 26 Mayıs 2010 tarihinde 
Gelibolu‟da askerde iken intihar ettiğini öğrendiklerini, Savcılıktan dosyanın fotokopisini aldıklarını belirterek hukuki 
yardım talep etti. 
 
Erzincan‟ın Refahiye ilçesine bağlı GümüĢakar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda askerliğine yapan Van'ın ErciĢ 
ilçesi nüfusuna kayıtlı Mehmet Sefa Gölgü, 4 Eylül günü kendi silahından çıkan kurĢunla yaĢamını yitirdi. Ġntihar 
ettiği öne sürülen Gölgü'nün ölümüyle ilgili 3‟ncü Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı ve Refahiye Cumhuriyet 
Savcılığınca soruĢturma baĢlattı.  
 
ġanlıurfa'nın ViranĢehir Ġlçesi Sergırti (Demirci) Köyü Jandarma Karakolu‟nda askerlik yapan Semih Tekke adlı 
askerin 5 Eylül günü nöbet tuttuğu esnada G-3 piyade tüfeği ile kafasına ateĢ ederek intihar ettiği iddia edildi.  
 
6 Eylül günü Ġzmir'in Bornova Ġlçesi'nde, Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı'nda görevli Astsubay Ali Ekiz (20), 
telefonda görüĢtüğü kız arkadaĢı tarafından terkedilince beylik tabancasıyla intihar etti.  
 
7 Eylül günü Ġzmir Gaziemir'de, UlaĢtırma Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı'nda görevli astsubay Erkan Özdemir 
(29), evinde beylik tabancasıyla baĢına ateĢ ederek yaĢamına son verdi.  
 
20 Eylül günü Mardin‟in Midyat Ġlçesi‟nde, Kutlubey Karakolu‟na operasyon için gelen Ġhsan EĢkin adlı askerin G-3 
silahıyla nöbette intihar ettiği iddia edildi. Trabzon nüfusuna kayıtlı EĢkin‟in intiharından önce bıraktığı notta, 
“Aileme intihar ettiğimi söylemeyin” dediği ileri sürüldü.  
 
20 Eylül günü Ġzmir'in KarĢıyaka Ġlçesi'nde, 44‟üncü Bakım Merkezi Komutanlığı'nda görevli Astsubay Suat Günen 
(38), aynı yerde sivil memur olarak çalıĢan kadın arkadaĢı 37 yaĢındaki A.Ü. ile aralarında yaĢanan tartıĢma 
sonrası baĢına bir el ateĢ edip intihar etti. 
 
Bitlis‟in Adilcevaz ilçesinde askerlik yapan ve Diyarbakır‟ın Bismil ilçesi nüfusuna kayıtlı  Hasan Abri (1989) isimli bir 
asker 22 Eylül günü intihar giriĢiminde bulunduğu iddia edildi.  
 
22 Eylül günü Ġstanbul Heybeliada‟da, Heybeliada Deniz Lisesi'nde görevli öğretmen YüzbaĢı Doğan Ġlhan 
lojmanında tabancasıyla baĢına ateĢ ederek intihar etti. 
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27 Eylül günü Ġstanbul Maltepe'de, AsayiĢ ġube Müdürlüğüne bağlı Güven Timlerinde görev yapan polis memuru 
Hasan Birol A. (27) tartıĢtığı kız arkadaĢı Bahar N.‟yi (23)  tabancayla bacağından yaraladıktan sonra kendisini 
vurarak intihar etti.

7
 

 
Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'ne bağlı Tekeli (Garê) Taburu'nda görev yapan er Gazi Yıldırım (21), 30 Eylül günü 
silahla intihar giriĢiminde bulundu. Kolundan yaralanan Yıldırım ambulansla ġemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Burada yapılan ilk müdahaleden sonra Yıldırım helikopterle Hakkari Asker Hastanesi'ne sevk edildi. 
 
1 Ekim günü Ġzmir‟de, Foça Bağarası 7‟nci Jandarma Er Eğitim Tugayı‟nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli 
ÇavuĢ Özgür Bozkurt, Aliağa‟daki evinde beylik tabancası ile intihar etti. 
 
3 Ekim günü Tunceli‟de, Tunceli Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Hakan Tepek (1986) adlı polis memuru, 
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan polis lojmanlarında bulunan evinde beylik tabancasıyla intihar etti.  
 
Ġzmir'de Yunuslar olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde Ekim ayında göreve baĢlayan 4 yıllık polis 
memuru Süleyman Sinan Özkılınç, Çınarlı semtindeki Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde 5 Ekim günü beylik 
tabancasıyla intihar etti.  
 
Ekim ayı baĢında Silivri Cezaevi'nden Maltepe Cezaevi'ne geçici olarak görevlendirilen Jandarma Teğmen Mustafa 
Can (25) 9 Ekim günü beylik tabancasıyla intihar etti.  
 
10 Ekim günü Aydın'ın Ġncirliova ilçesinde, polis memuru Sezai lol, sevgilisi olduğu öne sürülen Pınar Kartal (26) 
isimli kadını vurduktan sonra intihar etti.
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4 Ekim günü Kocaeli‟nin Gölcük Ġlçesi‟nde, silahını temizlerken kaza ile 2 aylık hamile eĢi Cevriye Yerlikaya'yı 
vuran Donanma Komutanlığı‟da görevli Astsubay BaĢçavuĢ Suat Yerlikaya (31) eĢinin öldüğünü sanarak aynı 
tabancayla intihar etti. Cevriye Yerlikaya 8 gün sonra yoğun bakım ünitesinde kendine geldi ve yazılı alınan 
ifadesinde eĢinin silahının kaza ile ateĢ aldığını belirtti.  
 
17 Kasım günü Sivas'ın Gemerek ilçesinde, Yeniçubuk beldesinde bulunan Kabasakal Polis Merkezi'nde görevli 
polis memuru Zafer B. (35), karakolda 3 kiĢi tarafından darp edilen polis tedavi için kaldırıldığı hastanede intihar 
etti. Zafer B., bir süre telefonla görüĢtüğü E.H. isimli bir kadının eĢi ile akraba olduğu öne sürülen 3 kiĢi tarafından  
polis merkezinde yalnız görüĢtükleri odada darp edildi. Çıkan kavga diğer polislerin araya girmesiyle sona ererken 
darp edilen polis memuru, meslektaĢları tarafından Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 gün müĢahede 
altında tutulması kararlaĢtırılan Zafer B., sabaha karĢı kaldığı hastanede tabancayla intihar etti.  
 
28 Kasım günü Ağrı'da, askerlik yapan M.H. adlı asker, Erzurum Caddesi'nde bulunan bir inĢaatın en üst katına 
çıkarak intihara teĢebbüs etti. Komutanlarının binaya gelmesini isteyen asker M.H., yapılan konuĢmalardan sonra 
intihardan vazgeçti. 
 
MuĢ ili Malazgirt Ġlçesi Aktuzla Jandarma Karakolu'nda askerlik yapan Ağrı'nın Doğubayazıt nüfusuna kayıtlı Erkan 
Can‟ın, 7 Aralık günü banyoda silahıyla intihar ettiği iddia edildi.  
 
25 Aralık günü ġırnak‟ın Silopi Ġlçesi‟nde, Cudi Dağı eteklerinde bulunan Gürümlü köyündeki askeri taburda görevli 
Kastamonu nüfusuna kayıtlı jandarma Er Ömer Eyberci‟nin nöbet tuttuğu sırada intihar ettiği iddia edildi.  
 

Resmi Hata ve Ġhmal Davaları 
 
DavutpaĢa Davası 
Ġstanbul'un Zeytinburnu Ġlçesi DavutpaĢa semtinde 31 Ocak 2008 tarihinde, havai fiĢek üretimi yapılan atölyede 
meydana gelen, 21 kiĢinin hayatını kaybettiği ve 117 kiĢinin yaralandığı patlama ile ilgili davanın ilk duruĢması 18 
ġubat 2010 tarihinde görüldü. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen ilk duruĢmada 6 sanık hazır bulundu. 
DuruĢmada mahkeme salonununun küçük olması nedeniyle sanık ve mağdurlar zor anlar yaĢadı. Mahkeme heyeti 
duruĢmayı 29 Nisan 2010 tarihine erteledi.  29 Nisan 2010 tarihinde görülen ikinci duruĢmada iĢyeri sahibi Resul 
Koçyiğit'in kardeĢi ve aynı zamanda ortağı olan Remzi Koçyiğit sanık olarak dinlendi.Bakırköy 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görülen davada, ifadesi alınan Koçyiğit, "Makinelerin çalıĢtığı sırada binanın beĢik gibi sallandığı" 
iddialarına "Ġskan almadık. Belediye de istemedi. Zaten o dönem Ġstanbul'un bütün inĢaatları deniz kumuyla 
yapılıyordu. Binanın temelleri sağlamdı. Ama makineler çalıĢınca hafif bir sarsıntının olması normaldir" yanıtını 

                                                      
7
 Bu vaka raporun “Toplumsal Alanda Kadına Yönelik ġiddet ve Tecavüz” bölümünde de yer almaktadır. 

8
 Bu vaka raporun “Toplumsal Alanda Kadına Yönelik ġiddet ve Tecavüz” bölümünde de yer almaktadır. 
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verdi. Mahkeme heyeti, 1 Ocak 2007 ve 31 Ocak 2008 tarihleri arasında patlamanın meydana geldiği binada ve 
çevresinde denetim yapan belediye zabıtaları ve belediye görevlileri ile ilgili bilgi istenmesine karar verdi.   

VI. SALDIRIYA UĞRAYANLAR 
 
Edirne‟de “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 16 Aralık 2009‟da tutuklanan arkadaĢlarının serbest 
bırakılması için 27 Aralık 2009‟da Ģehir merkezinde imza kampanyası düzenleyen Edirne Gençlik Derneği üyesi 
sekiz kiĢinin çevrede bulunanların saldırısına uğramasını 3 Ocak günü protesto etmek için Edirne‟ye gelen Halk 
Cephesi üyeleri de otoyolda aĢırı sağcı bir grubun linç giriĢimine maruz kaldı.  
 
3 Ocak günü Erzincan'da, Erzincan Gençlik Derneği'ne mensup olduklarını söyleyen 11 üniversite öğrencisi, saat 
14.00 sıralarında ellerinde döviz ve pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na gelerek basın açıklaması yapmak istedi. 
Basın açıklaması sırasında çevrede sağ görüĢlü bir grubun toplandığını gören polisler, basın açıklaması yapan 
grubun dağılmasını istedi. Alandan ayrılmayan grup, polis tarafından gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirildi. 
Saldırgan gruptakiler polis minibüsünü tekmeledi. Erzincan Gençlik Derneği üyesi 18 kiĢinin yaralandığı olay 
sonrası, saldırganlar açılan döviz ve pankartları yaktı.  
 
5 Ocak günü Manisa‟nın Selendi Ġlçesi‟nde, sigara içme meselesinden baĢlayan bir kavga etnik kavgaya dönüĢtü. 
Ġlçede toplanan 1000 kiĢi Romanların evlerini, iĢyerlerini taĢladı, otomobillerini devirdi. 24 Aralık 2009‟da Burhan 
Uçkun (32) adlı Roman, gittiği kahvehaneden Roman olduğu için kovulmasının ardından 31 Aralık 2009‟da 
kahvehaneye tekrar gelerek sigara yakmak istedi. Bunun üzerine Burhan Uçkun, kahvehanede bulunanlar 
tarafından dövüldü. Olayı öğrenen Burhan Uçkun‟un yakınları kahvehaneyi tahrip etti. Bunun üzerine kahvehanede 
toplanan iki bin kiĢilik grup Romanların evlerini taĢlayıp otomobillerini ateĢe verdi. 5 Ocak 2010‟da kahvehanenin 
tekrar tahrip edildiği söylentilerinin yayılmasının ardından Romanların yaĢadığı mahalleler ırkçı grup tarafından 
“Romanları istemiyoruz” Ģeklindeki sloganlarla tekrar basıldı. Polis ekiplerinin olayları önlemede yetersiz kalması 
üzerine ilçeye jandarma ekipleri geldi. Çıkan olayları yatıĢtırmak için Selendi‟ye gelen Manisa Valisi Celalettin 
Güvenç ve Ġl Emniyet Müdürü Adem Aydemir ile Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mürsel ġahin, Romanlarla 
görüĢerek ilçeyi terk etmelerini istedi. Manisa Valisi Celalettin Güvenç‟in “buradan kendi isteğimizle ayrılıyoruz” 
yazılı kâğıtları Romanlara imzalatmasının ardından Selendi‟den çıkarılan 15‟i çocuk 74 kiĢi Kula, Salihli ve Gördes 
Ġlçelerine yerleĢtirildi. Olaya iliĢkin olarak ĠHD ve ÇHD ortak bir heyet oluĢturarak incelemelerde bulundu ve özel bir 
rapor hazırladı. Heyet yapmıĢ olduğu görüĢmelerde Selendi‟de bulunan yetkili makamların, olaylar baĢlamadan 
önce ilçedeki gergin ortamı gördükleri halde yeterli önlemleri alamadığını, Savcılığa, Roman vatandaĢların Selendi 
halkından bazı kiĢilerin kendilerini rahatsız ettiğini bildirmesine rağmen Savcılığın soruĢturmaya bile gerek 
görmediğini, Ġlçe Kaymakamı‟nın görüĢmelerde heyet üyelerine Roman vatandaĢların adli durum kayıtlarını 
göstermesinin toptan bir suçlamayla yanaĢtığını göstermediğini, ki bu kayıtlar sadece açılan soruĢturmaları 
içeriyordu, ilçede yeterli güvenlik önlemi alınmadığını ve yeterli sayıda güvenlik gücü sevk edilmediğini, yetkililerin 
sorunu yerinde çözmek yerine vatandaĢlara ilçeyi terk etmeleri konusunda telkinde bulunduğunu, Romanlar 
hakkında görüĢülen tüm kiĢilerin “hırsız, tefecilik yapıyor, hurdacı” gibi tanımlamalara gittiğini, dolayısıyla da 
mevcut bir önyargı bulunduğunu, yetkili makamların bile "onlar, biz" diye tanımlamalar yaptığını, heyet üyelerinin 
yaĢanan olayların ırkçı bir yaklaĢım olduğunu ifade etmesinin yetkili makamları tedirgin ettiğini, ırkçı söylemini 
kullanmaması konusunda uyarıldıklarını belirtti.

9
  

 

Akın Birdal, Romanlara Yapılan Saldırıyı Meclis'e TaĢıdı 
BDP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, Manisan'ın Selendi Ġlçesi'nde Roman vatandaĢlara yapılan linç giriĢimine 
iliĢkin, Ocak ayında ĠçiĢleri Bakanı BeĢir Atalay'ın cevaplaması talebiyle yazılı soru önergesi verdi. Birdal verdiği 
önergede, Selendi'de belediyeye ait iĢ makineleri tarafından, Roman vatandaĢların evlerinin yıkıldığı ve araçlarının 
tahrip edildiğine dikkat çekerek, Romanların linçe maruz kaldığını kaydetti. Birdal, Roman vatandaĢların, olay 
sonrasında valiliğin isteğiyle Manisa'nın Gördes ve daha sonra da Salihli ilçelerine göç ettirildiğini belirtti. Birdal, 
Bakan BeĢir Atalay'a Ģu soruları yöneltti: 
* Roman vatandaĢlarımıza ellerinde sopalarla saldıranlardan herhangi birisi gözaltına alınmıĢ ya da hakkında adli 
iĢlem yapılmıĢ mıdır? 
* Tutumu ile olaylara neden olduğu söylenen Belediye BaĢkanı ve belediye görevlileri hakkında herhangi bir 
soruĢturma baĢlatılmıĢ mıdır? 
* Valilik Roman vatandaĢlara baĢka bir ilçeye yerleĢtirilmesini hangi yasal dayanakla istemiĢtir? 
* Olayları önlemekle yükümlü olan Valinin olayları önleme yerine mağdurları göç ettirmeye çalıĢması doğru mudur? 

 
Mersin‟in Akdeniz Ġlçesi‟nde bulunan Kazanlı Lisesi‟nde 5 Ocak 2010‟da iki öğrenci arasında çıkan kavganın “Kürt 
çocuklar Türk çocukları dövüyor” diye duyurulması üzerine çevrede bulunan aileler Kazanlı Lisesi öğrencisi Kürt 

                                                      
9
 Selendi‟de yaĢanan olaylara iliĢkin hazırlanan özel rapora ĠHD‟nin web sitesinden ulaĢabilirsiniz. 
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çocuklarına linç giriĢiminde bulundu. “Kahrolsun PKK”, “Kürtler dıĢarı” gibi sloganlar atan aĢırı sağcı 200 kiĢilik 
grubun saldırısı sonucu 6 kiĢi yaralandı, 15 kiĢi ise gözaltına alındı.  
 
Aksaray Üniversitesi ĠnĢaat Mühendisliği bölümünde öğrenim gören Emin Ekinci ve soy isimleri öğrenilemeyen 
Hekim ve Sinan isimli Kürt öğrenciler 6 Ocak günü akĢam saatlerinde Ģehir merkezinde bulunan bir alıĢveriĢ 
merkezinin önünde 50 kiĢilik bir grubun saldırısına uğradı. 1'i ağır 3 öğrencinin yaralandığı olayda polisin bir saat 
boyunca öğrencilere saldıran gruba müdahale etmediği iddia edildi.  
 
Edirne‟de “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 16 Aralık 2009‟da tutuklanan arkadaĢlarının serbest 
bırakılması için 27 Aralık 2009‟da Ģehir merkezinde imza kampanyası düzenleyen Edirne Gençlik Derneği üyesi 
sekiz kiĢinin çevrede bulunanların saldırısına uğramasını 9 Ocak günü protesto etmek için Edirne‟ye gelen Halk 
Cephesi üyeleri Ģehir merkezinde bulunan aĢırı sağcı kalabalığın linç giriĢimine maruz kaldı. Saldırıda bir kiĢi 
yaralandı.  
 
Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi ve YeniĢehir Belediyesi zabıta ekipleri 11 Ocak günü YeniĢehir Belediyesi 
sınırlarındaki Ġplik Mahallesi'ndeki kaçak yapıyı yıkmak isterken saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda ikisi ağır 5 kiĢi 
yaralandı. Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan YeniĢehir Belediyesi Zabıta Amiri Mehmet Çetin ve 
BüyükĢehir Belediyesi Zabıta Komiseri Atilla Boz'un hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. 
 
BeytüĢĢebap Belediye BaĢkanı Yusuf Temel'in evine, 13 Ocak günü kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢiler tarafından taĢlı 
saldırı düzenlendi. Saldırıda evin çamları kırılırken, kimse yaralanmadı.  
 
16 Ocak günü Malatya‟da, Battalgazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda ülkücü ve Kürt öğrenciler arasında yaĢanan 
kavgada ülkücü oldukları belirtilen 3 öğrenci yaralandı. 
 
18 Ocak günü Artvin'in Arhavi Ġlçesi'nde, Artvin Çoruh Üniversitesi'ne bağlı Arhavi Meslek Yüksek Okulu'nda 
okuyan 6 öğrenci, kaldıkları evde, ülkücü oldukları belirtilen bir grubun saldırısına uğradı. Sopa ve bıçaklarla 
yapılan saldırıda bıçak darbesiyle yaralanan bir öğrenci hastaneye kaldırıldı. Ġlçeden çıkmaları yönünde tehdit 
edilen öğrencilerin, okula gidemediği ve ilçeyi terk etmeye hazırlandıkları belirtildi.  
 
Elazığ'da 22 Ocak günü, Fırat Üniversitesi öğrencisi Ramazan Budak sağ görüĢlü bir grubun saldırısına uğradı. 
Budak, sürekli ölüm tehdidi aldığını ve can güvenliği olmadığını belirterek 26 Ocak günü Elazığ Cumhuriyet 
Savcılığı'na kendisine saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundu. 
 
Eğitim Sen Bitlis ġube BaĢkanı Kemal Gültekin, 8 ġubat günü iki kiĢinin saldırısına uğradı. Bir otobüs iĢletmesinin 
Ģoförünün trafikteki bir hatasını kurumuna bildirmek için iĢletmeye gitmesi üzerine kendisinin Eğitim Sen Bitlis ġube 
BaĢkanı olduğunu anlayan C. adlı kiĢinin üzerine saldırdığını dile getiren Gültekin, “Daha evvelde sendikacı 
kimliğim dolayısıyla kendisiyle tartıĢmam olmuĢtu. Bundan dolayı benim olduğumu görmesi üzerine, kardeĢiyle 
beraber bana saldırdılar” dedi. Saldırının ardından 155 Polis Ġhbar Hattı‟nı arayarak yardım isteyen Gültekin, “Polisi 
arayarak saldırıya uğradığımı söyledim. Bana „Adresi ver hemen geliyoruz‟ dediler. Kimlik bilgilerimi de verdikten 
sonra beklemeye baĢladım. Uzun süre bekledikten sonra tekrar polisi aradım. Neden gelmediklerini sordum, bana 
karakola gidip Ģikayet etmemi söylediler. Ben o sürede tekrar saldırıya uğrayabilir, belki de öldürülebilirdim. Polis 
duyarsız davrandı” dedi. Gültekin, hastanedeki tedavisinin ardından bir günlük iĢ göremez raporu aldı. 
 
10 ġubat akĢamı Mersin Üniversitesi YeniĢehir Kampüsü'nden evlerine giden Kürt öğrencilerden A.S. ve N. S. 40 
kiĢilik bir gurubun saldırısı sonucu yaralanarak Mersin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede 
tedavileri yapılan A.S. ve N.S. 11 ġubat günü taburcu oldu. Olayda yaralanan A.S., “Ben N.S. birlikte 
arkadaĢlardan eve gitmek için ayrıldık. Polisevi'nin önüne geldiğimizde arkamızdan gelen 40 kiĢilik bir grup, taĢlarla 
ve sopalarla saldırdı. Bizi yakaladıktan sonra sopayla kafamıza ve vücudumuza vurmaya baĢladılar. O sırada 
bıçaklandım. Elerinde silah da vardı. Bir iki el ateĢ açtılar, yanlız nereye ateĢ açtıklarını göremedik” dedi. N.S. ise, 
kendilerine saldıran gruptan kimsenin gözaltına alınmadığını belirtti.  
 
22 ġubat günü ErciĢ Ġlçesi'ne bağlı Çelebibağ Belde Belediyesi binasına giren Fesih Alber, Vefa Alber, YaĢar Sakur 
ve soyadı öğrenilmeyen bir kiĢi, Enver Deniz ve Berhem Yıldız adlı görevlilere saldırdı. Saldırıda iki belediye 
personeli baĢlarına aldıkları darbelerle yaralanırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan 
belediye personelleri ve Belediye BaĢkanı Veysel Keser, suç duyurusunda bulundu. 
 
28 ġubat günü Ġstanbul‟da, sabah saatlerinde gazeteye gitmek üzere evinden çıkan Günlük Gazetesi Haber 
Müdürü Ramazan Pekgöz'ü takip eden bir kiĢi yolda önünü keserek, “Hrant Dink'in sonunu gördük. Seni de 
götüreceğiz” diyerek tehdit etti. A.S. isimli Ģüpheli gözaltına alındı. Bir süre takip eĢliğinde yürüyen Pekgöz, 
ardından yakında bulunan Taksim Polis Merkezi'ne giderek, Ģüpheli kiĢi hakkında Ģikayetçi oldu. Pekgöz'ün 
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Ģikayeti üzerine A.S. gözaltına alınırken, Terörle Mücadele, Güvenlik ġube ve Ġstihbarat ġube polisleri tarafından 
konuyla ilgili inceleme baĢlatıldığı bildirildi. 
 
29 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine bir grup arkadaĢı adına baĢvuran Ömer Gündüz, Sinop Boyabat Yüksek 
Meslek Okulu‟nda öğrenim gördüklerini, yüksekokulda sağ görüĢlü öğrencilerin Kürt kökenli oldukları için sürekli 
hakaret, küfür, dayak, tacizine maruz kaldığını, bu konuda yörenin emniyete ve Kaymakamlığına defalarca kez 
baĢvuru yapmalarına rağmen bir çözüm getirilmediğini, en son kendisine tehdit ve küfür içeren mesaj ve e-postalar 
atıldığını belirtti. 
 
Ġstanbul'un Bahçelievler Ġlçesi'nde ġubat ayı sonunda, Mahmutbey semtinde bir konfeksiyon atölyesinde çalıĢan 
Orhan (24) ve Mehmet (27) Dumrul kardeĢlerle bir grup arasında sözlü sataĢmadan kaynaklı baĢlayan tartıĢma, 
Dumrul kardeĢlerin Kürt oldukları anlaĢılınca linçe dönüĢtü. TartıĢma yatıĢmak üzereyken içlerinde birinin 'bunlar 
Kürt' demesi üzerine tartıĢma yeniden alevlendi ve kavgaya dönüĢtü. Çevrede birikenlerin de saldırmasıyla linç 
edilmeye çalıĢan Dumrul kardeĢler, saldırganların elinden kurtulmaya çalıĢırken içlerinde biri tarafından bıçaklandı. 
Sağ elinden, belinden ve sağ bacağından aldığı darbelerle Orhan Dumrul ağır yaralanırken, Mehmet Dumrul ise 
kolundan yaralandı. Yaralı halde Mehmet Dumrul kardeĢini Bakırköy Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 
4 Mart günü Nizip Ġlçesi'nde, Nizip Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan ve okula gitmek için bindiği otobüste Devrimci 
Demokrasi gazetesi okuyan Zeynep Z. otobüsten indikten sonra bir grup ülkücünün saldırısına uğradı. Otobüsten 
indikten bir süre sonra yolu bir grup ülkücü tarafından çevrilen Zeynep Z., bıçaklı saldırıya uğradı. Hafif yaralanan 
Zeynep Z., olay yerine gelen polisler tarafından, saldırganlarla birlikte gözaltına alınarak Nizip Ġlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü. Zeynep Z. ve saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.  
 
5 Mart günü Muğla'da, Kötekli Mahallesi'nde bulunan ve Nusaybinlilerin iĢlettiği MeĢem ÇamaĢırhanesi'ne sağ 
görüĢlü bir grup akĢam saatlerinde saldırı düzenledi. ÇamaĢırhanede bulunan Ali Adıgüzel ve ismi öğrenilemeyen 
kardeĢi ağır yaralanarak, Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıları hastanede ziyaret etmek isteyen Muğla 
Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrenci de saldırıya uğradı.  
 
BDP Midyat Ġlçe Örgütü yöneticisi Alaatin Akay, 6 Mart günü sabah saatlerinde evinden çıkarken kimliği belirsiz 6 
kiĢinin saldırısına uğradı. Yaralanan Akay, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeĢitli yerlerinde darp 
izleri oluĢan Akay, hastaneden darp edildiğine dair rapor aldı.  
 
7 Mart günü Malatya Ġnönü Üniversitesi'nde Kürt öğrencilerle, ülkücüler arasında baĢlayan gerginliğin kavgaya 
dönüĢmesi üzerine jandarma ve özel güvenlik duruma müdahale etti. Çıkan kavgada 4 ülkücü öğrenci ve bir özel 
güvenlik personeli yaralandı.  
 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde okuyan Kürt kökenli öğrenciler, 7 Mart günü kaldıkları yurdun banyosunda 
çamaĢırlarını yıkadığı esnada sağ görüĢlü bir grubun saldırısına maruz kaldı. Çıkan kavganın ardından çeĢitli 
yerlerinden yaralanan Kürt öğrenciler, kavganın duyulmasının ardından yurda gelen polis ekipleri tarafından 
emniyet müdürlüğüne götürülürken, ifadeleri alınan öğrenciler bir süre sonra serbest bırakıldı. Saldırıya uğrayan 
Kürt öğrenciler ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldığı sıralarda 3 Kürt öğrenci daha yurtta ülkücü 
öğrencilerin saldırına maruz kaldı. Saldırıya uğrayan öğrenciler arasında bulunan Ġ.F. kafasına aldığı taĢ darbesiyle 
ağır yaralanarak saldırı sonrası Kütahya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 
11 Mart günü Elazığ‟da, AA Elazığ Bürosu yurt muhabirlerinden Emrah Gökmen ve Malatya Bürosu yurt muhabiri 
Ensar Özdemir, Fırat Üniversitesi yerleĢkesinde sağ görüĢlü  öğrencilerin bir grup öğrenciye saldırısı üzerine çıkan 
olayı izlemeye çalıĢırken 30 kiĢilik sağ görüĢlü grubunun saldırısına uğradı. BaĢından ve yüzünden sopayla darp 
edilerek tekmelenen Özdemir, sivil polisler tarafından saldırgan grubun elinden kurtarılarak ambulansla Elazığ 
Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi`ne kaldırıldı. Öte yandan yerleĢkede devam eden olaylar sırasında sağ görüĢlü 
öğrenciler, gazetecilere bıçak çekerek, görüntü almamaları için tehdit edildi.  
 
13 Mart günü Fırat Üniversitesi'nde, Ġsmet Bilmez adlı Kürt öğrenci sağ görüĢlü bir grubun satır ve sopalı  
saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Bilmez hastaneye kaldırıldı.  
 
Giresun Üniversitesi Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan 3 Kürt öğrenciye 17 Mart günü 
yaklaĢık 100 kiĢilik sağc bir grup satır ve sopalarla saldırdı. Saldırı sonucu 1 öğrencinin kaĢı patlarken, 2 öğrenci 
hafif yaralandı. KaĢı patlayan Kürt öğrenci Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 
21 Mart günü Sakarya'da, iki iĢçinin yüksek gerilim hattındaki intihar giriĢimini takip eden iki gazeteci, çok sayıda 
polis ve zabıtanın gözü önünde darp edildi. Ġntihara kalkıĢan iĢçilerle aynı fabrikada ustabaĢı olarak çalıĢtığı 
öğrenilen Suat Yıldız arkadaĢlarına tepki gösterdi. "Ġnin aĢağıya döverim sizi" diye bağıran Yıldız bu kez 
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gazetecileri hedef aldı. Gazetecilerin çekim yapmasına sinirlenen Yıldız, önce Ġhlas Haber Ajansı Muhabiri Recai 
Yüksel'e vurmak istedi, ancak baĢarılı olamadı. Kısa süre Yüksel'i kovalayan saldırgan, daha sonra aniden dönerek 
Cihan Haber Ajansı muhabiri Duran SavaĢ'ın çenesine yumruk savurdu. Hızını alamayan saldırgan bu kez fotoğraf 
çekmeye çalıĢan Ġhlas Haber Ajansı muhabiri Metin Demir'in kulağına yumruk attı. Polis, saldırgan Suat Yıldız'a 
ancak gazetecilerin tepkisi üzerine müdahale etti. Kulağından ağır darbe alan Ġhlas Haber Ajansı muhabiri Metin 
Demir'in Ģikâyeti üzerine saldırgan gözaltına alındı. Demir, darp raporu alarak saldırgandan davacı oldu.  
 
24 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Ümit Sürer, kendisi gibi yaklaĢık 20 dolayında arkadaĢının 
Hakkari‟de öğrenim gördüğünü, okulda bulunan Hakkarili öğrencilerin üç kez kendilerine saldırdığını, son saldırının 
23 Mart günü gerçekleĢtiğini, bu saldırı sonrası 6 arkadaĢının Hakkari Devlet Hastanesi‟ne kaldırıldığını, 
öğrencilerin aĢiret iliĢkilerini ön plana çıkararak baskı uyguladığını, örneğin kantinde bir masaya oturduklarında 
birisinin gelip “bu masa benimdir kalkın” diyebildiğini, durumu BDP il teĢkilatına aktardıklarını ancak bir sonuç 
alamadıklarını belirtti. 
 
26 Mart günü, UĢak Üniversitesi'nde (UÜ) okuyan S.B., Y.U., M.ġ., F.B., D.A. ve R.E. adlı Kürt öğrenciler saat 
24.00 civarında sağ görüĢlü bir grubun taĢlı, sopalı ve bıçaklı saldırısına uğradı.  
 
26 Mart günü Diyarbakır‟da, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu BaĢkanı Celalettin Arslan, mesai çıkıĢında 
baĢında bere giyen ve güneĢ gözlüğü takan bir kiĢinin saldırısına maruz kaldı.  Kafasında bere bulunan ve güneĢ 
gözlüğü takan Ģahıs, bu sırada kaçarak izini kaybettirdi. Polis olayla ilgili geniĢ çaplı soruĢturma baĢlattı.Görgü 
Ģahitleri ise saldırganın öğlen saatlerinden itibaren dairenin bahçesinde oturduğunu anlattı.  
 
29 Mart günü Hakkari'de, daha önce aralarında tartıĢma çıkan üniversite öğrencilerinden iki grup KarĢıyaka 
Mahallesi Katremas Köprüsü üzerinde karĢı karĢıya geldiler. Burada yaĢanan tartıĢmanın kavgaya dönüĢmesi 
üzerine sopalarla ve taĢlarla birbirine saldıran öğrencilerden 7'si yaralandı.  
 
6 Nisan günü Ġstanbul Üniversitesi (ĠÜ) ĠletiĢim Fakültesinin bahçesine gelen maskeli gruptan bir kiĢi, bahçede 
oturan bir öğrenciyi bıçakla yaraladı. Ellerinde bıçak ve satır bulunan yüzleri maskeli gruptakiler, 'tekbir' getirerek 
ĠletiĢim Fakültesinin bahçesine girdi. Gruptakiler, bahçede yanındaki arkadaĢlarıyla oturan Gazetecilik Bölümü 3. 
sınıf öğrencisi F.ġ'ye (22) saldırdı. Vücudunun çeĢitli yerlerinden bıçaklanan F.ġ, arkadaĢları tarafından ĠÜ Mediko 
Sosyal Merkezine götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından ĠÜ CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Hastanesine 
kaldırılan F.ġ'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  
 
7 Nisan günü Marmara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi'nde karĢıt görüĢlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 2 
öğrenci yaralandı.  
 
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bir grup 7 Nisan günü yaptığı açıklamada,  Boğaziçi Üniversitesi ĠĢletme ve 
Ekonomi Kulübü tarafından 6 Nisan günü düzenlenen Ekonomi Zirvesi sırasında dıĢarıda zirveyi müzik ve afiĢlerle 
protesto eden öğrencilere aralarında ekonomi yazarlarında Deniz Gökçe'nin de bulunduğu bir grup tarafından 
saldırıda bulunulduğunu belirtti.  
 
9 Nisan günü Hatay‟da, Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencisi ve Öğrenci Derneği (ÖĞDER) üyesi H.H.E ve U.T.G. 
Eğitim Fakültesi önünde 15 kiĢinin zincirli ve sopalı saldırısına uğradı. Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 
öğrencilere 10'ar gün rapor verildi. H.H.E'nin kafatasının çatladığı öğrenildi.  
 
12 Nisan günü Samsun‟da, MuĢ'un Bulanık ilçesinde çıkan olaylarda 2 kiĢinin ölümüyle ilgili davanın Samsun'daki 
duruĢmasını izleyen Ahmet Türk, adliye çıkıĢında yumruklu saldırıya uğradı. Türk'ün burnu ve iki diĢi kırıldı. Ahmet 
Türk'e yumruk attığı belirlenen Ġsmail Çelik (27) ve pet ĢiĢeyi atan Uğur Keskinoğlu gözaltına alındı. Ġsmail Çelik 
'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, Keskinoğlu Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında serbest bırakıldı. 
Samsun cumhuriyet savcılığı,  Uğur Keskinoğlu'nun Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında serbest bırakılmasına 
itiraz ederek tutuklanmasını talep etti. Ancak 3. Sulh Ceza Mahkemesi, savcılığın tutuklama talebini reddederek, 
Keskinoğlu'nun denetimli serbestliğinin devamına karar verdi.  
 
13 Nisan günü, BDP Denizli Ġl Örgütünün kapatılan DTP'nin siyasi yasaklı EĢbaĢkanı Ahmet Türk'e Samsun'da 
yapılan saldırıyı protesto açıklamasına sağcı bir grup polisin gözü önünde taĢlarla saldırdı. Saldırıda Ziya IĢık adlı 
kiĢi vücuduna taĢ isabet etmesi sonucu bayıldı. Yine saldırı sırasında yaĢanan arbedede soyadı öğrenilemeyen 
Gülistan adlı kadın da baygınlık geçirdi.  
 
16 Nisan günü Ġzmir'de, Tarihi Kemeraltı ÇarĢısı'nda seyyar satıcılara yönelik çalıĢma yürüten Konak Belediyesi 
zabıta memurları Musa Öztürk, Kazım Karaçolak ve Arif Yıldırım uğradıkları demir çubuklu saldırıda yaralandı.  
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Giresun'un Doğankent Ġlçesi YaĢmaklı Yaylası mevkiinde Kolin A.ġ. YaĢmaklı Baraj inĢaatında çalıĢan 100'ün 
üzerindeki Kürt iĢçiye 17 Nisan günü  Giresun ve Doğankent Ġlçesi'nde toplanan 400'ü aĢkın kiĢinin baraj inĢaatına 
gelerek saldırıda bulunulduğu iddia edildi.  Büyük bölümü silahlı ve sopalı olduğu öğrenilen grubun, inĢaatta 
Giresunlular dıĢında kimsenin çalıĢmasına izin vermeyeceklerini söylediği, inĢaatta çalıĢan Kürt iĢçilere de silahla 
ve sopa ile saldırdığı, saldırı sonucu çok sayıda kiĢinin yaralandığı kaydedildi. YaklaĢık bir gün inĢaatta rehin kalan 
iĢçilerden büyük bölümü kendi imkanları ile ormanlık alan üzerinden olay yerinden kaçarken, 20-25 kiĢilik bir 
grubun hala inĢaatta rehin kaldı.  
 
19 Nisan günü Kayseri‟de, YüzbaĢı Levent Çetinkaya'nın Garnizon ġehitliği'ndeki cenaze töreni sırasında Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a beden eğitimi öğretmeni ġahin ġimĢek (37) tarafından yumruklu saldırıda 
bulunuldu. ġimĢek, 20 Nisan günü Nöbetçi Savcı Erdal Urfalı tarafından TCK'nın 86/1 ve 3'üncü maddeleri ve 87/1 
ve 3'üncü maddeleri uyarınca, kasten adam yaralama suçundan bu eylemi, bir kamu görevlisine ve Bakanın 
burnunda iz kalacak Ģekilde yapmak suçlarından nöbetçi mahkemeye gönderildi. Nöbetçi Mahkeme bu 
maddelerden zanlıyı tutukladı.  
 
AK Parti Diyarbakır il BaĢkanı Baki Aksoy, 20 Nisan günü parti binasına gelen Yılmaz Uçar isimli Ģahsın saldırısına 
uğradı. Yumruk ve tekmeyle etrafa saldıran Ģahıs, partililerin araya girmesi sayesinde il baĢkanı Aksoy'a vuramadı. 
Etkisiz hale getirilen Uçar, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak Huzurevleri Karakolu'na götürüldü. AK 
Parti Ġl BaĢkanı Aksoy da karakola gelerek saldırgandan Ģikayetçi oldu.  
 
AK Partili Çankırı Belediye BaĢkanı Ġrfan Dinç, 20 Nisan günü Çankırı'da bir restoranda yemek yerken S.Y. isimli bir 
Ģahsın yumruklu saldırısına uğradı. Dinç hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleĢtiren Ģahıs gözaltına alındı. 
Dinç darbedilmesiyle ilgili olarak, ''Kamu yararına yönelik bir çalıĢmam dolayısıyla Ģahsıma saldırı gerçekleĢtirildi'' 
dedi.  
 
23 Nisan günü Hatay'ın Kırıkhan Ġlçesi'nde, Mustafa Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda okuyan 
öğrencilere dün akĢam sağ görüĢlü olduğu öğrenilen bir grup saldırdı. Saldırı sonucunda 4 öğrenci çeĢitli 
yerlerinden yaralanarak Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 
ĠHD Ġstanbul ġubesi'nin 24 Nisan 1915'te birçoğu tehcirde yaĢamını yitiren 220 Ermeni aydın için HaydarpaĢa'da 
yaptığı anmanın ardından Ģubeye tehdit ve hakaretler içeren mesajlar gönderildi. ĠHD Ġstanbul Ģubesi yönetimi 27 
Nisan günü gerekli tahkikatın yapılarak, sorumluların yargı önüne çıkarılması talebiyle Beyoğlu Cumhuriyet 
Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.  
 
28 Nisan günü Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesi Çevre ĠĢlerinde kamyonla inĢaat malzemesi taĢıma 
iĢinde çalıĢan Kürt kökenli iĢçi Hakim Durdu (35), kimliği belirsiz 4 kiĢi tarafından dövüldü. Burnu kırılan ve 
vücudunun çeĢitli yerlerinden darbe alan Durdu, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan 
Durdu, 10 günlük iĢ göremez raporu aldı.  
 
Sakarya‟nın Erenler Ġlçesi‟nde 28 Nisan günü, Yeni Mahalle'de ikamet eden M.K. (35) isimli kiĢi mahallede yaĢayan 
Roman vatandaĢların evini taĢladığı ve ġ.H. isimli kiĢi tarafından bıçakla yaralandığı iddiasıyla evinin 
penceresinden av tüfeğiyle ateĢ ederek ġener Aylan, ġefik Toksal, YaĢar Gezgin, ġenol Toksal, BarıĢ Tanyel, 
Yıldıray Tonguç ve Ersel Akdemirci isimli Romanları yaraladı. Yaralılar ambulans ve mahalle halkına ait araçlarla 
kaldırıldıkları Sakarya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, gözaltına alınan M.K. 30 Nisan 
günü rutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. YaĢanan olaylardan sonra M.K. ve amcasının oğlu Ö.K., Çevik 
Kuvvet polisinin önlemleri altında evini bir baĢka mahalleye taĢıdı. Bir grup Roman ise 1 Mayıs gecesi boĢaltılan evi 
yakmaya kalkıĢtı. Yangın, Sakarya BüyükĢehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Bu 
esnada evin bulunduğu Küpçüler Mahallesi sakinleri ile Yenimahalle'de yaĢayan Roman vatandaĢlar arasında 
arbede yaĢandı. BaĢına aldığı taĢ darbesiyle yaralanan Necati Çelik (55), hastaneye kaldırıldı.  
 
BDP Kumçatı Belde BaĢkan Yardımcısı Osman Ayan'ın eĢi Huhi Ayan'a, 1 Mayıs günü bombalı tuzak kuruldu. 
Gece saatlerinde Ayan'ın evine gelen kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢiler, Ayan'ın kaldığı evin ahırının kapısının üstüne 
bir el bombası bağlayarak, ipin bir ucu kapı koluna bağladı. Bombayı koyan kiĢi ya da kiĢiler, bombanın patlaması 
durumunda yaralıların hastaneye götürülmemesi için de Ayan'ın evinin önündeki aracın lastiklerini patlattıktan 
sonra olay yerinden uzaklaĢtı. Sabah 05.30 sıralarında, Ayan'ın eĢi Huhi Ayan, inekleri sağmak için ahıra gelerek 
kapıyı açıp içeri girmek istedi. Huhi Ayan'ın kapıyı zorlaması ile bombaya bağlı ip, pimi çekmeden kopması sonucu 
bomba Ģans eseri patlamadı. Olay yerine gelen jandarma ve bomba imha uzmanları olay yerinde inceleme 
yaptıktan sonra, olay yerinden ayrıldı. Huhi Ayan, 'Biz BDP'liyiz diye bizlere bunu yapıyorlar. Bizi yıldırmaya 
çalıĢıyorlar' dedi.  
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4 Mayıs günü Samsun'un Ġlkadım ilçesinde, yaklaĢık 30 kiĢilik bir grup Kürtler tarafından iĢletilen bir lokantaya 
saldırdı. ÇalıĢanların linç edilmek istendiği saldırıda, bölgeye polisin gelmesiyle grup dağıldı.  
 
5 Mayıs gecesi Manisa‟da, Celal Bayar Üniversitesi'nin Demirci Ġlçesi'nde bulunan Eğitim Fakültesi'nde okuyan Kürt 
öğrencilerin kaldığı evlere 50 kiĢilik ülkücü bir grup tarafından baskın yapıldı. Cam ve kapıları kırarak eve giren 
grubun, Cevat Durak ve Hüseyin Özperçin adlı iki öğrenciyi çeĢitli yerlerinden darp ettiği belirtildi. Olayların 
ardından yerel gazetelere açıklama yapan Demirci Kaymakamı Yalçın Sezgin, “ilçe emniyetinin araĢtırması 
neticesinde olayın bir ülkücü saldırısı olmadığını, kız meselesi olduğu anlaĢılmıĢtır” açıklamasında bulundu. 
Saldırıya uğrayan Hasan AktaĢ adlı öğrenci ise, açıklamanın tamamen kamuoyunu yanıltıcı Ģekilde yapıldığını ve 
ortada bir “kız meselesi”nin olmadığını iddia etti.   
 
7 Mayıs günü Gaziantep Nizip‟te, Nizip Ġlçesi Meslek Yüksek Okulu'nda, üzerinde Deniz GezmiĢ'in resminin 
bulunduğu tiĢörtü giyen bir öğrenci sağ görüĢlü bir grup tarafından tartaklandı ve tiĢörtü çıkartması yönünde tehdit 
edildi. Saldırı üzerine okulda yaĢanan gerginlikten sonra sağ görüĢlü bir grubun Nizip Meslek Yüksekokulu'nda sol 
görüĢlü öğrencilere saldırdığı iddia edildi.  
 
11 Mayıs günü Muğla‟da, gece saat 23.00 sıralarında Muğla Üniversitesi'nde okuyan Kürt kökenli öğrencilerden 5'i 
evine giderken bir birahaneden çıkan bir grup kendilerine küfretmeye baĢladı. 2'si kadın 5 öğrenci saldırganlara 
karĢılık vermezken, ülkücü oldukları belirtilen bu grup tarafından sözlü tacize uğradı. Daha sonra ülkücüler 
öğrencileri kovalamaya baĢladı. YaĢananları öğrenen Kürt öğrencilerin birahane önüne gelmesi üzerine burada 
arbede yaĢandı. Polis çevik kuvvet desteğiyle olaya müdahale etti.  
 
ĠHD Onur Kurulu üyesi ve insan hakları savunucusu avukat Eren Keskin, 12 Mayıs günü ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nde 
yaptığı basın toplantısında, kendisine Kartal H Tipi Cezaevi‟nden tehdit mektubu geldiğini açıkladı. Zeki Özhan 
adıyla gönderilen mektupta, cezaevi idaresinin “görülmüĢtür” damgasının da bulunduğunu belirten Eren Keskin, 
daha önce de yine aynı kiĢiden tehdit mektubu aldığını belirtti. Eren Keskin‟e Zeki Özhan imzasıyla gönderilen 
mektupta ise Ģu ifadeler bulunuyor: “Beni hatırladın mı? Ben Zeki, daha önce de sana mektup gönderdim, sana 
ulaĢmıĢtır. Sana ilk gönderdiğim mektubu hatırlıyor musun? „Ağabeylerimi rahat bırak‟ diye yazmıĢtım. Ağabeylerim 
kim biliyor musun? Sanatçı, (Ġsmail Türüt, Ozan Arif). Sen onlardan Ģikâyetçi olmuĢtun hatırlıyor musun? Seni 
televizyonda görüyorum ama Taksim‟de fazla da konuĢma böyle Ģeyleri. Böyle Ģeyler iyi Ģeyler değil. Bir daha 
konuĢma yaparsan, (Ermenilere) destek verirsen, Taksim‟den bir daha çıkamazsın. Sana boĢ konuĢmuyorum, 
haberin olsun, sizin üstünüze gelen kalabalığı senin üstüne gönderirim.” 
 
13 Mayıs günü EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi'nde, Osmangazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Bahar 
ġenlikleri'nin ardından kaldıkları yurda dönen Kürt  kökenli 2 öğrenci ülkücü bir grubun saldırısına uğradı. 
Dumlupınar Öğrenci Yurdu'nda kalan soyadı öğrenilemeyen Nedim ile ismi öğrenilemeyen bir öğrenci odalarına 
çıkarken ülkücü grubun bıçaklı ve sopalı saldırısıyla yaralandı. Olaydan sonra çıkan kavgada ise 3 kiĢi yaralandı.  
 
14 Mayıs günü Siirt'te, merkeze bağlı Maden Köyü'nde bulunan Bakır Madeni ĠĢletmesi'nde örgütlü olan Maden ĠĢ 
Sendikası seçimleri sırasında iĢçiler arasında tartıĢma yaĢandı. Cevher Anık ve Behçet Ant'ın baĢını çektiği 2 listeli 
seçim nedeniyle çıkan tartıĢmanın ardından çıkan ve silahların kullanıldığı kavgada Bedri Adar, Fikri Ant ve 
Mahmut Ant yaralandı.  
 
15 Mayıs günü Ġzmir'in Gümüldür Ġlçesi'nde, ülkücülerin de aralarında bulunduğu kalabalık bir grubun, sopa ve 
zincirlerle aralarında bir Afyonlu Türk olmak üzere 5 Kürt kökenli kiĢiye saldırdığı iddia edildi. 15 Mayıs günü 
Afyonlu bir Türk ile 5 Kürt kökenli kiĢi sahilde otururken, bir kiĢi aracını 6 kiĢinin üzerine sürdü. Grupta bulunan bir 
kiĢi , araç Ģoförüne tokat attı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri gelince durum yatıĢtı. Ancak daha sonra 5-6 
kadar araç ve ile ülkücülerin de aralarında bulunduğu yaklaĢık 25 kiĢi, Kürtlere saldırdı. Saldırıyı yapan gruptan 
birinin yüzünde kar maskesi olduğu, ellerinde ise zincir, sopa ve demirler bulunduğu iddia edildi. Saldırı sonrasında 
Kürtler kafa, kol, sırt gibi vücutlarının çeĢitli yerlerinden darp edildi.  
 
DĠHA muhabiri Pınar Ural, 17 Mayıs günü Ġstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampusu'nda takip ettiği haberin 
ardından bindiği Sarıyer Taksim hattında çalıĢan Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsünde kimliği 
belirsiz kiĢiler tarafından linç giriĢimine maruz kaldı. ġoföre kapıyı açmasını söyleyen saldırganlar, 'Vatan haini' 
diyerek Ural'ı tartaklayarak otobüsten zorla aĢağıya indirdi. Ural, olaya tepki göstermesi üzerine söz konusu 
kiĢilerin küfür ve hakaretlerde bulunduğunu belirtti.  
 
22 Mayıs günü Tokat'ta, Gazi Osman PaĢa Üniversitesi'nde öğrenim gören ve polis tarafından gözaltına alınan, 
arkadaĢlarının durumunu öğrenmek için karakola giden Deniz Aktop ve Can Akyürek isimli öğrenciler  karakoldan 
çıktıktan sonra, karakol yakınlarında toplanan 15 kiĢilik sağcı bir grubun satırlı saldırısına uğradı. Karın bölgesinden 
aldıkları bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Aktop ile Akyürek, olay sırasında oradan geçen arkadaĢları tarafından 
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saldırganların elinden alınarak, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan öğrenciler buradan Gazi 
Osman PaĢa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan ve isimleri 
öğrenilemeyen, ülkücü oldukları belirtilen 5 kiĢiden 2‟si 23 Mayıs günü tutuklandı. 3 kiĢinin de sorgularının devam 
ettiği bildirildi.  
 
23 Mayıs günü Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, gece geç saatlerde evine dönen Yeni Köy (Xırapgurya) muhtarı 
Hüseyin Balyan uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruĢturma kapsamında 
gözaltına alınan 3 zanlı 26 Mayıs günü Silvan Adliyesine çıkarıldı. Ġfadeleri alınan zanlılardan Fatih Meygir serbest 
bırakılırken,  Mehmet Kaymak ve Mahmut Bilmez tutuklandı.  
 
24 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Meral Özakbulak, Ağustos 2009 tarihinden beri Alman 
Hastanesi‟nde çalıĢtığını, ücretlerini hiçbir zaman tam olarak alamadığını, 20 Mayıs günü Alman Hastanesi 
BaĢhekim Vekili Murat Yonguç ile özlük hakları konusunda odasında görüĢürken BaĢhemĢire vekilliğini yapan Elif 
Tekin‟in hakaretine maruz kaldığını, 21 Mayıs günü mesai bitiminden sonra Ġnsan Kaynakları Müdiresi‟nin kendisini 
ve arkadaĢı ebe Sevim Kavak‟ı çağırarak istifa dilekçesi yazmalarını istediğini, itiraz ettiklerini, odadan çıkarken 
doktor Bora Kamalı‟nın kendisine yumruk attığını belirterek hukuki yardım talep etti 
 
29 Mayıs günü Ġstanbul ġiĢli‟de, KurtuluĢ Akağalar Caddesi YiğitbaĢı Sokak‟ta yürüyen travesti Serdar ġ. (31) eski 
sevgilisi olduğu öne sürülen M.N.B. (23) tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.  
 
1 Haziran günü ġanlıurfa‟nın Ceylanpınar ilçesinde, Zabıta Amirliği'ne bağlı zabıta ekipleri, Gazi Caddesi'nde 
kaldırım iĢgali konusunda uyarılarda bulundukları sırada bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda Zabıta memuru 
Ahmet Özgün baĢından aldığı darbeyle yaralanırken, 2 zabıta memuru da hafif yaralandı.  
 
3 Haziran günü KahramanmaraĢ‟ta, Sütçü Ġmam Üniversitesi'nde okuyan ve soyadı öğrenilemeyen Fecri (20) isimli 
öğrenci Ģehir merkezinde bulunan evine giderken sağ görüĢlü bir grubun saldırısına uğradı. Uğradığı bıçaklı ve 
sopalı saldırıdan kurtulmak için bir eve sığındığı belirtilen öğrenci ayağından yaralandı. ArkadaĢları tarafından 
KahramanmaraĢ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenci tedavi altına alındı.. Hastanede polise ifade veren 
öğrencinin, uzun süredir ülkücü bir grup tarafından takip ve tehdit edildiğini belirtirken, polisin ise öğrenciyi, "Bu 
olayın büyümesini istemiyorsan, kız meselesi olduğunu söyle. Bu olayı siyasi bir olay gibi gösterme. Senin için iyi 
olmaz" dediği iddia edildi.  
 
Van‟ın GevaĢ ilçesinde, BDP'li meclis üyesi Nevzat Kaçmaz 4 Haziran günü yapılan belediye meclis toplantısında 
AKP'li GevaĢ Belediye BaĢkanı Nazmi Sezer'in kendisini basına verdiği "yolsuzluk" belgeleri nedeniyle tehdit 
ettiğini ve fiziki saldırıda bulunduğunu iddia etti. 
 
5 Haziran günü Kars‟ta, Kars Öğretmen Evi çay bahçesinde oturan Yavuz U. ve Ġbrahim A.  Adlı öğretmenler 
Öğretmen Evi çalıĢanları tarafından çimlere oturdukları gerekçesiyle dövdüklerini iddia ettiler. Öğretmenlerden 
Ġbrahim A.'ya iki gün çalıĢamaz raporu verildi.  
 
AKP ġanlıurfa Ġl Örgütü teĢkilattan sorumlu il baĢkan yardımcısı ve ġanlıurfa Gazeteciler Birliği BaĢkanı Veysel 
Polat, 14 Haziran günü il binası çıkıĢında 5 kiĢinin saldırısına uğradı. BeĢyüz Yataklı Eğitim ve AraĢtırma 
Hastanesine kaldırılan Polat'ın burun kemiğinde kırık tespit edilirken, vücudunun çeĢitli yerlerinde de darp izlerine 
rastlandı.  
 
BDP Karlıova Ġlçe BaĢkanı ġemsettin Özen, 17 Haziran günü kalabalık bir grubun taĢlı sopalı saldırısına uğradı. 
Saldırı sonucu çeĢitli yerlerinden yaralanan Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ayakta tedavi edildikten sonra 
taburcu edildi.  
 
9 Temmuz günü Sivas‟ta, Milli Eğitim Bakanlığı‟nın “Gönül Köprüsü” adlı gezi programı çerçevesinde Sivas‟ta 
bulunan Diyarbakırlı lise öğrencilerinin kaldığı pansiyona kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢiler tarafından molotofkokteyli 
atıldı. Olay sırasında paniğe kapılan ve baĢını demir parmaklıklara çarpan bir öğrenci yaralandı. Saldırının 
ardından yapılan değerlendirmeler sonucu öğrenciler Sivas‟tan ayrılarak Diyarbakır‟a döndü.  
 
Bursa‟nın Ġnegöl Ġlçesi‟nde 25 Temmuz günü meydana gelen tartıĢmanın kavgaya dönüĢmesi üzerine Ġnegöl‟de 
Kürtlere yönelik saldırılar meydana geldi. Ġnegöl‟de yaĢayan bir kiĢi iddiaya göre Kürt dolmuĢ Ģoförü M.ġ.S.‟den 
borcunu ödemesini istedi. Bu nedenle baĢlayan tartıĢma üzerine M.ġ.S. yanında iki arkadaĢıyla gündüz önün 
kesen kiĢilerin oturduğu kahvehaneye giderek kahvehanede bulunanlarla kavga ettiler. Çıkan kavgada altı kiĢi 
yaralandı, M.ġ.S. ve iki arkadaĢı da gözaltına alındı. Yaralananlardan ikisinin öldüğü söylentisinin yayılması 
üzerine gözaltına alınan 3 kiĢinin tutulduğu Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nün önünde toplanan yaklaĢık iki bin kiĢilik ırkçı 
grup, gözaltına tutuların kendilerini verilmesini isteyerek çevrede bulunan 15 polis aracını ateĢe verdi. Kürtler 
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aleyhinde ırkçı sloganlar atan gruba müdahalede polis ekipleri yeterli olmayınca Bursa‟dan takviye çevik kuvvet 
ekipleri gönderildi. Olaylar ırkçı grubun sabah saatlerinde dağılmasıyla sona ererken 21 polis memurunun ve 9 
kiĢinin de olaylar sırasında yaralandığı öğrenildi. Olaylar esnasında 7 kiĢi gözaltına alındı. Bursa Valisi ġahabettin 
Harput yaptığı açıklamada, olayların çıkıĢ nedeninin alacak-verecek nedeniyle çıktığını fakat olayların geliĢiminde 
“vatansever” insanlar olduğunu ifade etti. ĠçiĢleri Bakanı BeĢir Atalay, yapılanların kabul edilemez olduğunu 
söyleyerek olayları baĢlatanları ortaya çıkaracaklarını ifade etti ve Ġnegöl‟de bu konuyla ilgileneceklerin izinlerinin 
kaldırıldığını açıkladı. Öte yandan 26 Temmuz 2010‟da düzenlenen ev baskınlarında kameraların tespit ettiği 44 
kiĢi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 51 kiĢiden 11‟i çıkarıldıkları mahkeme tarafından 29 Temmuz 2010‟da 
tutuklandı. Kamera kayıtlarının ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda 15 Eylül 2010‟da 44 kiĢi daha gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan 44 kiĢiden 21‟i çıkarıldıkları mahkeme tarafından 17 Eylül 2010‟da tutuklandı. 17 Eylül 
2010‟da tutuklanan 22 kiĢi, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine 11 Kasım 2010‟da tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.  
 
Hatay‟ın Dörtyol Ġlçesi‟nde 26 Temmuz 2010‟da dört polis memurunun ölmesiyle sonuçlanan saldırının ardından 
gözaltına alınan üç kiĢinin Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nde olduğunun öğrenilmesi üzerine Ġlçe Emniyet Müdürlüğü 
önünde toplanan grup gözaltına alınanların kendilerine verilmesini istedi. Kolluk kuvvetlerinin ve ilçeye sevk edilen 
askeri birliğin biber gazı sıkarak ve havaya ateĢ açarak Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nün önünden uzaklaĢtırdığı ırkçı 
grup, daha sonra BarıĢ ve Demokrasi Partisi (BDP) Dörtyol Ġlçe Örgütü binasını ve Kürtlere ait bazı iĢyerlerini ateĢe 
verdi. Saldırılar 27 Temmuz 2010‟da da devam etti. Irkçı grupların silahlanarak Kürtlere yönelik saldırı hazırlığı 
içinde olması üzerine Dörtyol‟da yaĢayan Kürtlerin de silahlandığı ve yaĢadıkları mahallelerin giriĢlerini barikatlar 
kurarak kapattıkları ileri sürüldü. Kürtlere yönelik ilk silahlı saldırı giriĢiminde iki kiĢinin yaralandığı ve Kürtlerin 
yaĢadığı bir mahalleye girmeye çalıĢan 500 kiĢilik ırkçı gruba kolluk kuvvetleri gaz bombasıyla müdahale etti. Hatay 
Valiliği ise akĢam saatlerinde resmi olmamakla birlikte Dörtyol‟da sokağa çıkma yasağı ilan etti ve dört polis 
memurunun öldüğü saldırının ardından kimsenin gözaltına alınmadığını ve saldırının ardından çıkan olayların 
ardından ise 15 kiĢinin gözaltına alındığını açıkladı. BaĢlatılan soruĢturma kapsamında “iĢyerlerini yağma ve tahrip 
etme” ve “halkı kıĢkırtma” suçları nedeniyle 3 Ağustos 2010‟da Dörtyol Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı polis 
ekipleri 10 kiĢiyi gözaltına aldı. Mahkeme çıkarılan 10 kiĢiden beĢi tutuklandı. 4 Ağustos 2010‟da ise polis ekipleri 6 
kiĢiyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan altı kiĢi tutuklandı. Böylece 2 Ağustos 2010‟da ve 3 Ağustos 2010‟da 
tutuklananlarla birlikte Dörtyol‟da meydana gelen olayları kıĢkırttıkları iddiasıyla tutuklananların sayısı 14 oldu.  
 
1 Ağustos günü Gaziantep‟te, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerahi servisinde intör doktor olarak 
staj yapan Engin Duruk adlı Kürt kökenli tıp öğrencisi, "hastamıza bakılmıyor" diyen hasta yakınlarının bıçaklı 
saldırısına uğradı. Yaralanan Duruk, tedavi için hastane servisine alınırken hastanede çalıĢan güvenlik 
görevlilerinin "Neden bu teröristi tedavi ediyorsunuz" diye bağırdığı iddia edildi. ArkadaĢlarının saldırıya uğradığını 
duyan Kürt öğrencilerin hastane önüne gelmesi üzerine hasta yakınları bu seferde Kürt öğrencilere satır ve bıçakla 
saldırdı. Saldırı sonrası Kinyas Akdeniz ve Helin Ekin adlı öğrenciler bıçakla yaralandı.  
 
ġırnak Uludere'de, BDP'li Belediye BaĢkanı ġükran Sincar'ın sosyal paylaĢım sitesi Facebook'taki sayfasına 
Ağustos ayında Erdoğan Babat ismini kullanan bir Ģahıstan 'Hançer Timi' imzalı tehdit mesajları gönderildi. 'Hancer 
Timi'nde görevli olduğunu belirten Ģahıs, Sincar'a ağır hakaretlerle ve küfürlerle dolu öldürüleceğini bildiren iki 
mesaj gönderdi. Sincar tehdit ve hakaret içeren mesajlarla ilgili Uludere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulundu. Sincar'un suç duyurusu esnasında Savcı 'Hançer Timi' diye bir oluĢumun olmadığını ve kayıtlara da 
Erdoğan Babat ismine birinin olmadığını belirtti.  
 
MuĢ'un Bulanık Ġlçesi'ne bağlı Erentepe Beldesi'nin BDP'li Belediye BaĢkanı Mehmet YaĢık, 15 Ağustos günü 
makamında AKP'li olduğu belirtilen bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından bıçaklanan Mehmet YaĢik, 
Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan YaĢik, ambulansla MuĢ Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi. Olayla ilgili 2 kiĢi gözaltına alındı.  
 
Evrensel Gazetesi Muhabiri Özgür Topsakal, 29 Temmuz günü Evrensel Gazetesi‟nde yayımlanan “Sorunun 
Çözümü” baĢlıklı yazısının ardından, kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢiler tarafından içinde Hrant Dink‟in öldürüldükten 
sonra çekilmiĢ bir fotoğrafının da olduğu, altında “Koca reise bebek katili demenin ne demek olduğunun hesabını 
Alperenci gençlik kesinlikle soracaktır. Vatan hainlerinin bu memlekette kaçacak delikleri yoktur” yazılı bir elektronik 
posta gönderildi. Topsakal Elbistan Savcılığı‟na suç duyurusunda bulundu. 
 
AKP Elazığ Ġl BaĢkanı Ali ġerifoğulları ve Elazığ Belediye Meclis Üyesi Murat Ünal 4 Ağustos günü kimliği 
belirlenemeyen kiĢi ya da kiĢiler tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi.  
 
19 Ağustos günü Tunceli‟de, BDP Nazimiye Ġlçe BaĢkanı ġükrü ErtaĢ‟ın Güzelpınar Köyü‟ndeki evinin kapısına 
patlamamıĢ tabanca mermisi bırakıldı. ErtaĢ, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı‟na 
baĢvurdu.  
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3 Eylül günü Taraf Gazetesi Yazarı ve siyasetçi Orhan Miroğlu‟nu cep telefonundan arayan, kimliği belirsiz bir 
kiĢinin Orhan Miroğlu‟nu “her an ölebilirsin” diyerek tehdit etti.  
 
5 Eylül günü Antalya‟nın Belek Beldesi‟nde, referandum çalıĢmaları kapsamında, üzerinde “Anayasa değiĢikliğine 
hayır” yazılı broĢürler dağıtan ĠĢçi Partisi Antalya Ġl Örgütü üyeleri, kimliği belirsiz 30- 40 kiĢinin sopalı, demirli 
saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ĠĢçi Partisi üyesi 9 kiĢi yaralandı.  
 
6 Eylül günü Denizli‟de, emekli öğretmen Ġlhan Piyan (58), AKP‟nin evinin önüne astığı afiĢi indirmek isteyince 2 kiĢi 
tarafından sopayla dövüldü. Denizli Devlet Hastanesi‟ne kaldırılan Ġlhan Piyan‟ın sol kolunun kırıldığı, olayın 
ardından gözaltına alınan iki kiĢinin ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.  
 
7 Eylül günü Mersin‟de, emekli polis memuru Emin Kocaaslan‟ın referandumda “evet” oylarının daha yüksek 
çıkması için Ulu Cami önünde dua etmek istemesine karĢı çıkan bir kiĢi, Emin Kocaaslan‟ı darp etti.  
 
7 Eylül günü Ġstanbul‟da, CHP Bahçelievler Ġlçe Örgütü Kadın Kolları üyesi 3 kiĢi, referandum çalıĢmaları 
kapsamında broĢür dağıtırken kimliği belirsiz bir kiĢinin fizikî saldırısına uğrayarak sopayla darp edildi. Darp raporu 
da alan Gülhan Atılır, Eda Özdemir ve Nuray TaĢan ile birlikte basın açıklaması yapan CHP Ġstanbul Ġl BaĢkanı 
Berhan ġimĢek, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını fakat saldırıyı düzenleyen kiĢinin 75. Yıl Polis 
Karakolu‟nda ifade verdikten sonra serbest bırakıldığını belirtti.  
 
9 Eylül günü Ġzmir‟in Buca Ġlçesi‟nin ġirinyer Semti‟nde, referandum çalıĢmaları kapsamında broĢür dağıtan AKP 
üyesi 3 kiĢinin yanına gelen kimliği belirsiz bir grup 3 kiĢiyi darp etti. Vücutlarında morluklar oluĢan üç kiĢinin 
Ģikâyeti üzerine olayın meydana geldiği yerdeki CHP standında görevli CHP Buca Gençlik Kolları Üyesi S.Y. 
gözaltına alındı. S.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.  
 
10 Eylül günü Bursa‟da, BDP‟nin düzenlediği referandum mitinginde konuĢan Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, 
Marmara Üniversitesi öğrencisi Bilgihan ġimĢek‟in fiziki saldırısına uğradı. Akın Birdal‟a kafa atıp yumruk vuran 
Bilgihan ġimĢek, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi ve kalabalık tarafından linç edilmek istendi. Sol 
elmacık kemiğine darbe alan Akın Birdal‟ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ġimĢek kaldırıldığı ġevket 
Yılmaz Devlet Hastanesi‟nde iç kanaması nedeniyle ameliyat edildi. ġimĢek, ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi‟nde 
tedavisinin tamamlanmasının ardından 17 Eylül günü tutuklandı.  
 
12 Eylül günü ġanlıurfa‟da, Direkli Ġlköğretim Okulu‟na görevli 1088 nolu sandığın baĢkanı Ġ.H.Ö. ile BDP üyeleri 
arasında çıkan tartıĢmanın kavgaya dönüĢmesi sonucu darp edilen Ġ.H.Ö. hastaneye kaldırıldı.  
 
12 Eylül günü Uludere'ye bağlı Hilal Beldesi'nde BDP'li sandık görevlisi Osman Naifoğlu‟nun AKP'li Hilal Belde 
Belediye BaĢkanı Cafer Benek ve adamlarının saldırısına maruz kaldığı iddia edildi.  
 
12 Eylül günü Diyarbakır'ın Çınar Ġlçesi'ne bağlı Boydansoy Köyü'nde, Boydansoy Ġlköğretim Okulu'nda köy 
korucularının toplu oy kullanma talebine karĢı çıkan BDP'li müĢahitler, korucuların saldırısına uğradı. Saldırıya 
uğrayan 2 kiĢi yaralandı. Çınar'ın KaraĢbelik mezrasında da, okulda bulunan sandık baĢkanı Cemil Oktay kimliksiz 
oy kullandırmadığı için dövüldü.  
 
12 Eylül günü Bingöl'ün Sancak Beldesi'ne Bağlı Sudüğünü (Gêlonevas) Köyü'ne giden ve aralarında BDP Bingöl Ġl 
Genel Meclis Üyesi Selahattin Koç'un da bulunduğu heyet, taĢlı saldırıya uğradı.  
 
17 Eylül günü Kars'ın SarıkamıĢ Ġlçesi'ne bağlı BaĢ Köyü'nde, kapatılan HADEP Ġlçe BaĢkanı ve BDP üyesi Fevzi 
Alptekin, Adnan KarabaĢ isimli bir kiĢinin sopalı saldırısına uğrayarak baĢından yaralandı. Kars Devlet 
Hastanesi‟nde tedavi altına alınan Alptekin, kendisine 4 ay önce de saldırı yapıldığını ve konuyla ilgili SarıkamıĢ 
Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu, ancak savcılığın, "kovuĢturmaya yer olmadığı" gerekçesiyle 
soruĢturmaya izin vermediğini, olayla ilgili jandarmanın bilgisi olduğunu ancak söz konusu Ģahsın serbestçe 
dolaĢtığını ve hakkında herhangi bir iĢlem yapılmadığını belirterek, ikinci defa suç duyurusunda bulunacağını 
belirtti.  
 
17 Eylül günü Van‟ın Özalp Ġlçesi‟nde, BDP yöneticileriyle birlikte ilçe merkezinde dolaĢan Belediye BaĢkanı Murat 
Durmaz, ilçe merkezinde ellerinde taĢ ve sopaların bulunduğu eski AKP‟li belediye BaĢkanı Mehmet Emin 
Gözütük‟ün akrabaları ile son seçimde BDP‟den belediye baĢkan adayı olan ġirin Ataç‟ın akrabalarının saldırısına 
uğradı. Saldırıda belediye baĢkanın koruması Cevdet Durmaz ile belediye baĢkanıyla gezen BDP‟li Metin Yalçın 
aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralanan 2 kiĢi hastaneye kaldırılırken, olaya polis havaya ateĢ açarak müdahale 
etti. 
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“Cezaevlerinde tecrit uygulamalarına son verilmesi, haftalık sohbet hakkının uygulanması ve hasta mahkûmların 
serbest bırakılması” talebiyle 18 Eylül 2010‟da Ġstanbul‟dan Ankara‟ya yürüyüĢ baĢlatan TAYAD üyesi 44 kiĢi, 28 
Eylül günü Ankara‟nın Kazan Ġlçesi‟nden geçerken aĢırı sağcı bir grubun taĢlı saldırısına uğradı. Saldırıda 
yaralanan olmadı.  
 
“Cezaevlerinde tecrit uygulamalarına son verilmesi, haftalık sohbet hakkının uygulanması ve hasta mahkûmların 
serbest bırakılması” talebiyle 18 Eylül 2010‟da Ġstanbul‟dan Ankara‟ya yürüyüĢ baĢlatan TAYAD üyesi 44 kiĢi, 25 
Eylül günü, güvenlik önlemleri eĢliğinde Bolu Dağı‟ndan geçiĢ yaparken ırkçı bir grubun taĢlı, sopalı saldırısına 
uğradı. Saldırının sürmesi üzerine polis ekipleri ırkçı gruba biber gazıyla müdahale ederek TAYAD üyelerini polis 
araçlarına alarak olay yerinden uzaklaĢtırdı.  
 
21 Kasım günü Mardin‟in Midyat ilçesinde, akĢam saatlerinde Yeni Mahalle Seyfettin GüneĢtan Caddesi üzerinde 
yürüyen Belediye BaĢkanı ġehmus Nasıroğlu, 30 kiĢilik bir grubun saldırısına uğradı. Uğradığı saldırı sonucu 
yaralanarak hastaneye kaldırılan Nasıroğlu, ayakta tedavi edilerek hastaneden taburcu edildi.  
 
9 Aralık günü MuĢ'un Malazgirt Ġlçesinde, Gazi Mahallesi'nde oturan BDP Ġlçe BaĢkanı Takyettin Özkahraman'ın 
garaj kapısına kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerce "Siz Öldünüz" yazısı yazıldı. Özkahraman, olayla ilgili Cumhuriyet 
Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.  
 
11 Aralık günü Erzurum'un Ġspir Ġlçesi'nde, Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenim gören Veysi Biçer, 
Devlet Hastanesi'nden çıkarken, bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı sırasında yaralanan Biçer, ilçeyi terk 
ederken, 13 Aralık akĢamı bir grup, ilçede okuyan Kürt öğrencilerin evlerine saldırmak istedi. Saldırı sırasında 
yaĢanan kavgada iki saldırgan yaralanırken, linç edilmek istenen 25 Kürt öğrenci Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne alındı. 
Öğrenciler sabah saatlerinde çevik kuvvet ekipleri denetiminde ilçeden çıkarıldı.  
 
18 Aralık günü Diyarbakır'da, merkez Kayapınar Ġlçesi Gaziler Semti Fırat Bulvarı'ndaki Karayıl Sitesi'nde oturan 
BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi üyesi Nezahat Teke'nin evinin kapısını çalan kimliği belirsiz iki kiĢi, bir paket bırakmak 
istedi. Kapıyı açan Teke, baĢlarında siyah bere bulunan, eldivenli iki kiĢinin "marketten bu paketi size getirdik. Sizin 
sipariĢiniz" diyerek paketi bırak istemesi üzerine söz konusu kiĢilerden Ģüphelenerek "Biz sipariĢ vermedik" diyerek 
paketi almadı. Bunun üzerine kimliği belirsiz kiĢiler, evden ayrıldı. Bir süre sonra yeniden kapıyı açan Teke, kapının 
önünde Ģüpheli paket buldu. Paketi bina dıĢına çıkaran Teke, polise haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha 
ekipleri, paketi fünye ile patlattı. Paketten yeni kesilmiĢ bir köpek kafası çıktı. Olayın ardından Teke, ifadesi alınmak 
üzere karakola götürüldü.  
 
25 Aralık günü Erzurum Atatürk Üniversitesinde, sağ görüĢlü bir grubun sınavdan çıkan Kürt öğrencilere, sopa, taĢ 
ve bıçaklarla saldırdı. Olaya iliĢkin bilgi veren ancak can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle isminin açıklanmasını 
istemeyen bir kadın öğrenci, 3 gün önce Hakkarili bir arkadaĢlarının yurtta çalıĢma odasından çıkarılıp 15 dakika 
boyunca dövüldüğünü ve daha sonrasında gerginlik çıktığını, olayların da bugün yeniden baĢ gösterdiğini belirtti.  
 

Saldırı Davaları 
 
ĠHD Ġzmir ġubesi'ne Saldırı Davası 
ĠHD Ġzmir ġubesi'nin 2009 Aralık ayında yapmak istediği “Ġnsan Hakları YürüyüĢü” öncesinde döner bıçağı ile 
dernek binasına giderek tehditlerde bulunan 2 kiĢi hakkında açılan davanın ilk duruĢması 26 Nisan 2010 tarihinde 
Ġzmir 8. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruĢmaya ĠHD Ġzmir ġube BaĢkanı Nezahat PaĢa Bayraktar, dernek 
yöneticilerinden Mehmet Kaanuğur ve Ġslam Albat ile avukatları Av. Canan Uçar, Mustafa Rollas ve Nazan Sakallı 
katılırken, sanıkların ikisi de duruĢmaya katılmadı. DuruĢmada söz alan Av. Uçar, davanın “linç” olarak görülmesini 
isterken, hakim davayı “tehdit” olarak görülmesine karar vererek, duruĢma 14 Eylül'e erteledi.  
 
Hrant Dink Davası (Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi) 
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink‟in 19 Ocak 2007‟de Ġstanbul‟un ġiĢli Ġlçesi‟nde gazetesinin 
önünde Ogün Samast tarafından öldürülmesine iliĢkin 5‟i tutuklu 20 sanık hakkında Ġstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde açılan davanın 12. duruĢması 8 ġubat 2010‟da görüldü. Mahkeme heyeti 12 Ekim 2009‟da 
yapılması beklenen ancak tüm sanıklarla yüzleĢme olanağı bulunmadığı için Hrant Dink‟in ailesinin avukatlarının 
karĢı çıktığı gizli tanık dinleme iĢleminin 8 ġubat 2010‟da görülecek olan 12. duruĢmada 20 sanığın duruĢmada 
salonunda bulunmasının ardından yapılmasına karar verdi.DuruĢmada Hrant Dink‟in Ailesi‟nin avukatları, “Kafes 
Operasyonu Eylem Planı”nda azınlıkların hedef alınmasına dair iddiaları incelenmesini istediler. Mahkeme heyeti 
kararı savcılığa bıraktı. Mahkeme heyeti suikastta ihmalleri olduğu ileri sürülen istihbarat görevlilerinin dinlenmesini 
reddederken 10 Mayıs 2010‟da görülecek 13. duruĢmaya kadar tutuklu beĢ sanığın tutukluluk hallerinin devam 
etmesine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca 19 Ocak 2007 sabahından cinayet sonrasına kadar cinayetin iĢlendiği 
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mahalde yapılan telefon ve kısa mesaj haberleĢmesinin tam listesinin Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığı‟ndan 
(TĠB) yeniden istenmesine karar verdi. DuruĢmada dinlenmesi beklenen bir gizli tanığın ise Ġstanbul Emniyet 
Müdürlüğü tarafından unutulduğu ileri sürüldü. Ses ve görüntüsünün değiĢtirilerek mahkeme salonuna verilecek 
olan gizli tanığın korunması için ifade vereceği odanın kapısına mühür vuruldu. Ancak duruĢmada sıra gizli tanığa 
gelince gizli tanığın evinde polis ekibini beklediği ortaya çıktı. Müdahil avukatların gizli tanığın dinlenip 
dinlenmeyeceğini sorması üzerine Mahkeme BaĢkanı, “bana „gizli tanık geldi‟ diye not geldi ama gelmemiĢ. Gizli 
tanık evde polis bekliyor. Polis burada gizli tanığı bekliyor. Ben ne yapayım?” dedi. Davanın 13. duruĢması 10 
Mayıs 2010‟da görüldü. DuruĢmada okunan ve Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü‟nden mahkemeye cinayete iliĢkin 
gelen yazıda, davanın sanıklarıyla telefon irtibatı olduğu tespit edilen 52 kiĢiden altısının “Ergenekon Davası” 
sanıklarından olduğu ifade edildi. DuruĢmada daha sonra gizli tanık baĢka bir odadan görüntüsü mozaiklenerek ve 
sesi de değiĢtirilerek dinlendi. Gizli tanık ifadesinde, cinayet anında olay yerinde 4-5 kiĢinin bulunduğunu ve 
bunların birbirleriyle konuĢtuğunu söyleyerek olay anını Ģöyle anlattı: “Hrant Dink‟e ilk olarak 40-45 yaĢlarında bir 
Ģahıs yaklaĢtı ve 3-5 saniye Hrant Dink ile konuĢtu. Bu Ģahsın el temasında bulunduğunu gördüm. Aynı anda Hrant 
Dink‟e arkadan ve önden birer Ģahsın yaklaĢtığını, arkadan yaklaĢan Ģahsın yuvarlak yüzlü Ģahıs elindeki silahla 
hatırladığım kadarıyla Hrant Dink‟e iki el ateĢ etti. Önden gelen sonradan televizyonlardan adının Ogün Samast 
olduğunu öğrendiğim Ģahıs da diğeriyle birlikte aynı zamanda iki el ateĢ ederek içinde „Ermeni‟ kelimesi geçen bir 
cümle söyleyerek bağırdı.” DuruĢmada mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ahmet Ġskender ile Ersin Yolcu‟nun 
tahliye edilmesine karar vererek duruĢmayı erteledi. Davanın 14. duruĢması 12 Temmuz 2010‟da görüldü. Bir 
önceki duruĢmada tanık olarak dinlenen Erhan Özen‟in “Ġstanbul Jandarma Merkez Komutanlığı‟ndan para 
alıyorum ve JĠTEM‟e çalıĢıyorum” demesi üzerine Erhan Özen‟in “haber elemanı veya yardımcı eleman olarak 
çalıĢıp çalıĢmadığı”, “Erhan Özen‟e herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığı” ve “varsa Erhan Özen‟in kod 
numarasının bildirilmesi” için Ġstanbul Ġl Jandarma Merkez Komutanlığı‟na yazı yazılmıĢtı. Bu yazıya Jandarma 
Genel Komutanlığı‟nda yanıt geldiğini ifade eden Mahkeme BaĢkanı, “cevapta bu kiĢinin haber elemanı olarak 
çalıĢmadığı, bu kiĢiye herhangi bir ödeme yapılmadığı ve bu kiĢiye herhangi bir kod numarası verilmediği belirtildi” 
dedi. DuruĢmada dinlenen cinayet suçundan tutuklu polis memuru Cavit Kılıç, ġiĢli‟de bulunan ġafak Sokak‟ta 
babasının adına kayıtlı internet kafede, olay günü Ogün Samast‟ın yaklaĢık 2,5 saat, 5–6 arkadaĢıyla internet 
üzerinden görüĢme yaptığını söyledi. Cavit Kılıç, cinayetten sonra da Ogün Samast‟ın internet kafenin bulunduğu 
sokağa girdiğini ve “ben birini vurdum” diyerek kaçtığını anlattı. Ogün Samast‟ın internet kafeden ayrıldıktan 20 
dakika sonra silah sesi duyduğunu söyleyen Cavit Kılıç, Ogün Samast‟ın önünden veya arkasında kaçan baĢka 
birinin olmadığını söyledi. Bir önceki duruĢmada dinlenilmesine karar verilen ancak hazır bulunmayan tanıklar 
Mesut Kadri ile Cemal Yıldırım‟ın zorla getirilmesi için müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıklar Ogün Samast, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel‟in tutukluluk hallerinin de devam etmesini kararlaĢtırarak 
duruĢmayı 25 Ekim 2010‟a erteledi. Hrant Dink‟in öldürülmesinde MĠT mensuplarının ihmali olup olmadığını 
soruĢturmak için istediği izin talebine BaĢbakanlık tarafından olumsuz yanıt verildiği Ağustos 2010‟da öğrenildi. 
Savcılığın soruĢturma talebi BaĢbakanlık tarafından önce MĠT MüsteĢarlığı‟na iletildi ve konuyla ilgili görüĢ soruldu. 
MĠT‟ten verilen yanıtta, “Hrant Dink cinayetiyle ilgili elimizde bilgi ve belge yok” denildi. BaĢbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, savcılığın talebini BaĢbakanlık Hukuk MüĢavirliği‟ne inceletti. Uzmanlardan biri, “soruĢturma izni verilsin” 
derken, diğeri, “verilmesin” yönünde görüĢ belirtti. Yapılan son değerlendirmede, Operasyon BaĢkanı ve daha 
üstündeki MĠT mensuplarına soruĢturma izni verilmedi. Davanın 15. DuruĢması, 25 Ekim 2010‟da görüldü. 
DuruĢmada söz alan Ogün Samast‟ın avukatı Levent Yıldırım, müvekkilinin dosyasının ayrılarak çocuk 
mahkemesine gönderilmesi talebini yineledi. Talep üzerine mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısı Mustafa 
ÇavuĢoğlu‟nun görüĢünü sordu. Savcı Mustafa ÇavuĢoğlu, Ogün Samast‟ın 19 Ocak 2007‟de 18 yaĢından küçük 
olduğunu belirterek, Ogün Samast hakkındaki dava dosyasında görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ġstanbul 
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi‟ne göndermesini istedi. Hrant Dink‟in ailesinin avukatlarından Güray Dağ ise, 
dosyada maddî delillerin ortaya çıkarılması açısından Ogün Samast‟ın diğer sanıklarla birlikte yargılanması 
gerektiğini düĢündüklerini belirtti. GörüĢleri dinleyen mahkeme heyeti, Ogün Samast‟ın dosyasının ayrılarak 
Ġstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi‟ne gönderilmesine ve Ogün Samast‟ın tutukluluk halinin devam etmesine oy 
birliğiyle karar verdi. Kararın ardından Ogün Samast görevli jandarma ekibi tarafından duruĢma salonundan 
çıkarıldı. DuruĢmada, MĠT tarafından mahkemeye gelen yazılar okundu. Yazıda “Hrant Dink‟in Ġstanbul Valiliği‟ne 
çağrılması müsteĢarlığımızın bilgisi dâhilindedir. Kendisine Sabiha Gökçen ile ilgili yazdığı yazının toplumsal infiale 
sebep olabileceği hatırlatılmıĢtır” ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. DuruĢmada söz alan müdahil avukatlarının olay 
yerinde keĢif yapılması talebini mahkeme heyeti keĢfin dosyaya yenilik getirmeyeceği gerekçesiyle reddetti. Tutuklu 
sanıklar Yasin Hayal ve Erhan Tuncel‟in tutukluluk hallerinin devam etmesini de kararlaĢtıran mahkeme heyeti 
duruĢmayı 7 ġubat 2011‟e erteledi. Davanın soruĢturması kapsamında 13 Aralık 2010‟da tanık sıfatıyla ifade veren 
eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, “Emniyet Genel Müdürlüğü‟nde görevli Polis BaĢmüfettiĢi 
Levent Yarımel ve cinayet sırasında Trabzon Emniyet Müdürü olan ReĢat Altay‟ın bilgilerine baĢvurulması halinde 
bu olaya ıĢık tutacak bilgiler elde edileceğine inanıyorum” dedi.  
 
Hrant Dink Davası (Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi) 
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink‟in 19 Ocak 2007‟de, Ġstanbul‟da, Ogün Samast tarafından 
öldürülmesiyle ilgili olarak dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Öz, YüzbaĢı Metin Yıldız, 
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Astsubaylar Gazi Günay ve Hüseyin Yılmaz ile Uzman ÇavuĢlar Hacı Ömer Ünalır ve Önder Araz‟ın “görevi ihmal 
etmek” suçundan Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde Türk Ceza Kanunu‟nun (TCK) 257/2. maddesi uyarınca 
yargılanmalarına 12 ġubat 2010‟da devam edildi. Yayın yasağı getirilmesi nedeniyle kapalı oturumda 
gerçekleĢtirilen Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟ndeki duruĢmada sanıkların savunmasının tamamlanması 
amacıyla bir sonraki duruĢma 16 Nisan 2010‟a ertelendi. 16 Nisan günü görülen duruĢmada, Mahkeme BaĢkanı, 
davanın Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen ana davayla birleĢtirilmesi yönündeki talebi reddederek 
taraf avukatlarının esasa iliĢkin savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruĢmayı 31 Mayıs 2010‟a erteledi. 31 
Mayıs günü yayın yasağı getirilmesi nedeniyle kapalı oturumda gerçekleĢtirilen duruĢmada Hrant Dink‟in ailesinin 
avukatlarının 61 sayfalık yazılı iddialarını incelemek isteyen sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını 
yapmak için istedikleri ek süre talebini kabul eden mahkeme baĢkanı duruĢmayı erteledi. 28 Temmuz günü görülen 
ve yayın yasağı getirilmesi nedeniyle kapalı oturumda gerçekleĢtirilen duruĢmada sanık avukatlarının reddi hâkim 
talebinin incelenmesine karar veren mahkeme baĢkanı duruĢmayı erteledi. 15 Eylül günü görülen duruĢmada, 
sanık avukatlarının reddi hâkim talebini reddeden Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesi‟nin kararına Ali Öz‟ün 
avukatlarının itiraz etmesi nedeniyle duruĢma talebin tekrar incelenmesi 24 Kasım 2010‟a ertelendi.  
 
Hrant Dink Davası (Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi) 
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink‟in ailesinin Avrupa Birliği (AB) Uyum Yasaları çerçevesinde 
yürürlüğe giren yeni yasalar doğrultusunda dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Öz hakkında 
yaptığı yeni Ģikâyeti değerlendiren Adalet Bakanlığı‟nın suç duyurusuyla açılan dava 30 Eylül 2010‟da baĢladı. Ali 
Öz hakkında aynı suçtan açılan davanın Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmasında Ali Öz‟ün 
avukatı Ali Sürmen, müvekkilinin aynı konuyla ilgili Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde yargılanması nedeniyle 
diğer dava sonuçlanana kadar Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi‟ndeki davanın “durması” talebinde bulundu. 
Mahkeme heyeti, Hrant Dink‟in ailesinin iddia ve Ģikâyetlerinin tespiti için Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi‟ne 
yazılan yazının yanıtının beklenmesine; Ali Öz‟ün savunmasının alınması için Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne 
yazılan yazının yanıtının beklenmesine ve Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde devam eden diğer dava 
dosyasının incelenmesine karar vererek duruĢmayı 9 Aralık 2010‟a erteledi. 9 Aralık günü görülen duruĢmada 
Mahkeme Heyeti, Ali Öz hakkında Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde görülen ve bir önceki duruĢmada talep 
edilen dava dosyasının incelenmesi için duruĢmayı 17 ġubat 2011‟e erteledi.  
 
Agos Gazetesi 
Hrant Dink‟in 19 Ocak 2007‟de öldürülmesinin ardından Agos Gazetesi‟ne e-mail göndererek gazetenin 
yöneticilerine ve çalıĢanlarına tehdit ve hakarette bulunan Yasin Yıldız (23) hakkında açılan dava 10 Haziran 
2010‟da ġiĢli 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul eden Yasin Yıldız, 
“tehdit” suçundan üç yıl hapis cezasına mahkûm edildi. “Hakaret” suçundan da üç ay hapis cezasına mahkûm 
edilen Yasin Yıldız‟ın bu cezası daha sonra ertelendi.  
 
Zirve Yayınevi Davası 
Malatya‟da 18 Nisan 2007‟de Hıristiyanlıkla ilgili kitaplar basan ve merkezi Ġstanbul'da bulunan Zirve Yayınevi 
çalıĢanları Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske (46), Necati Aydın (35) ve Uğur Yüksel‟in (32) sandalyeye 
bağlandıktan sonra boğazları kesilerek öldürülmesiyle ilgili davanın  24. DuruĢması Malatya 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde 19 ġubat 2010‟da görüldü. DuruĢmada Savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Ġstanbul 13. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nden gönderilen Poyrazköy Ġddianamesi‟nin de dava dosyasına eklendiği duruĢmada 
mahkeme heyeti kararını açıklamak için duruĢmayı 15 Nisan 2010‟a erteledi. 15 Nisan günü görülen 25. 
duruĢmada, müdahil avukatlar Kafes Eylem Planı‟ndaki ve Balyoz Darbe Planı‟ndaki Zirve Yayınevi Katliamı‟na 
iliĢkin iddialar nedeniyle davaların birleĢtirilmesini istedi. Mahkeme heyeti talebi değerlendirmek üzere duruĢmayı 
14 Mayıs 2010‟a erteledi. 14 Mayıs günü görülen duruĢmada Mahkeme Heyeti, Kafes Eylem Planı‟ndaki ve Balyoz 
Darbe Planı‟ndaki Zirve Yayınevi Katliamı‟na iliĢkin iddialar nedeniyle davaların birleĢtirilmesine iliĢkin talebin, 
Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟nden gelecek delillere göre karar bağlanmasına karar verdi. DuruĢmada tanık 
olarak dinlenen ve baĢka bir suçtan hükümlü bulunan Burak Doğan‟ın savcılığa gönderdiği dilekçede, “yağma” 
suçundan yargılandığı davanın 14 ġubat 2007‟de Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde gerçekleĢtirilen 
oturumunda, “Zirve Yayınevi‟nde cinayet iĢleneceği”ne iliĢkin bilgi verdiğini ancak dikkate alınmadığı bilgisi yer aldı. 
Mahkeme heyeti müdahil avukatlarının talebi üzerine Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde Hrant Dink‟in 
öldürülmesiyle ilgili davada tanık olarak dinlenen Erhan Özel‟in hangi suçtan cezaevinde bulunduğunun ve 
cezaevine giriĢ tarihinin öğrenilmesine karar vererek duruĢmayı erteledi. 25 Haziran günü görülen 27. duruĢmada, 
Mahkeme BaĢkanı Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin gönderdiği Hrant Dink Davası ile ilgili iddianamenin 
mahkeme heyetine ulaĢtığını ifade etti. Tanıklık etmek isteyen iki hükümlünün tanıklıklarının daha sonra 
değerlendirilmesine karar veren mahkeme heyeti, “Kafes Eylem Planı” Davası‟nın dosya eklerinin beklenmesine ve 
tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruĢmayı erteledi. Davanın 20 Ağustos günü 
görülen 28. duruĢmasında, ifade veren eski bir JĠTEM elemanı, Veli Küçük, Levent Ersöz ve Muzaffer Tekin‟in 
Malatya‟da misyonerlik faaliyetlerine yönelik eylemler planladıklarını anlattı. Mahkeme heyeti, Sivas E Tipi 
Cezaevi‟nde bulunan Orhan Kartal ve Amasya E Tipi Cezaevi‟nde bulunan Erhan Özen‟in tanık sıfatı ile dinlenmesi 
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için Malatya Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na yazı yazılmasına, dosyaya gelen Kafes Eylem Planı delil klasörlerinin 
incelenmesinden sonra karara bağlanmasına, sanık Varol Bülent Aral'ın akıl sağlığına iliĢkin varsa tedavi evrakları 
ve raporlarının bulunduğu cezaevi müdürlüğünden istenmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına 
karar vererek duruĢmayı erteledi. 15 Ekim günü görülen 29. duruĢmada, tanık olarak dinlenen Orhan Kartal, Varol 
Bülent Aral‟la 2008 yılında Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde aynı koğuĢta kaldıklarını ve cinayetlerle ilgili Varol 
Bülent Aral‟ın planlayıcı olduğunu kendisine anlattığını söyledi. JĠTEM‟in gayrı resmî elemanı olduğunu ileri süren 
tanık Erhan Özen, Veli Küçük, Levent Ersöz ve Muzaffer Tekin ile 2004 yılında Ġstanbul‟da bir orduevinde 
görüĢtüğünü ve Zirve Yayınevi Katliamı ile Hrant Dink Suikastı‟nın aktif hale getirildiğini iddia etti. Tanıkları dinleyen 
mahkeme heyeti sanık Varol Bülent Aral‟ın tutuklanmasına karar vererek duruĢmayı erteledi. 3 Aralık günü görülen 
30. duruĢmada, söz verilmemesine karĢın savunma yapacağını söyleyip, öldürülenlerin yakınlarına dönüp 
bağırarak hakaret eden, tutuklu sanık Varol Bülent Aral‟ın avukatı Mert Eryılmaz duruĢma salonundan çıkarıldı. 
Tanıkları ifadeleri doğrultusunda mahkemeye ulaĢan bilgileri okuyan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk 
hallerinin devam etmesine karar vererek duruĢmayı 20 Ocak 2011‟e erteledi.  
 
Edirne’deki Linç GiriĢimi Davası 
Edirne‟de 27 Aralık 2009‟da basın açıklaması yapan ve imza kampanyası düzenleyen Gençlik Derneği üyelerinin 
uğradığı linç giriĢimine iliĢkin yapılan suç duyuruları sonucunda soruĢturmayı yürüten Savcı Fahri Mutlu Tosun, linç 
giriĢimine katıldıkları kamera kaydıyla belgeli Tunay F. (44), Aytaç G. (26) ve Varol A., Alp Timuçin K. (25) ile 
Sencercan K. (24) hakkında “Ġnanç, düĢünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek” suçuyla üç yıla 
kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Ġddianamede, eylemcilerin 27 Aralık 2009‟da Saraçlar Caddesi‟nde, 
arkadaĢlarının tutuklanmasını protesto için toplandıkları anımsatılarak, saldırganların „basın açıklaması yapmak ve 
imza toplamak isteyen müĢtekilere tekme ve yumruk vurarak engellediği‟ belirtildi. Polisin de Ģiddet uyguladığı 
iddiasıyla ilgili de polis görevlileri hakkında „nüfuzunu kötüye kullanarak yaralama ve görevi kötüye kullanma‟ 
suçundan bir ayrı soruĢturma açıldı. Ġlk duruĢma, Edirne 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 18 Mart 2010‟da görüldü. 
Dört mağdur ve iki sanık duruĢmaya katıldı. Mağdurlardan Gamze Yıldız “ArkadaĢlarımızın haksız olarak 
tutuklandıklarını anlatıyorduk. Etrafımıza 30- 40 kiĢi toplanıp „Edirne‟de bunları istemiyoruz, Edirne halkı uyuma‟ 
diye slogan atmaya baĢladı. ArkadaĢlarımız polisin yanına gitti. „Biz demokratik hakkımızı kullanıyoruz, bize 
saldıracaklar‟ dediler. Polisler „Onlar da demokratik haklarını kullanıyorlar, bir Ģey yapamayız‟ dedi. Etrafta birçok 
polis vardı. Slogan atanlar polisin çemberi açmasından istifade edip saldırdı” dedi.  Mağdurlardan Hafize Akyıldız 
ise, “Polis etrafımızda kordon yaptı. Fakat daha sonra kordonu açınca insanlar üzerimize saldırdı. Bir süre sonra 
polis müdahale etti ve bizi gözaltına aldı. Önce Saraçlar çıkıĢında bırakacaklarını söylediler, sonra gözaltı iĢlemi 
uyguladılar” dedi. 26 Nisan 2010‟da görülen duruĢmada, bir önceki duruĢmaya katılmayan beĢ sanığın kimlik 
tespitinin yapılmasının ardından davanın bir sonraki duruĢması kamera görüntülerinin incelenmesi için 15 Haziran 
2010‟a ertelendi. 15 Haziran 2010‟da görülen duruĢmaya katılan Ģikayetçilerin ifadelerini alan mahkeme heyeti 
Tekirdağ F Tipi Cezaevi‟nde tutuklu bulunan Ģikâyetçilerden Ferhat Tüzer‟in bir sonraki duruĢmaya getirilmesine 
karar vererek duruĢmayı erteledi. 19 Ekim 2010‟da görülen duruĢmada ise, duruĢmaya katılan Ģikâyetçilerin 
ifadelerini alan mahkeme baĢkanı, linç giriĢimine katılan fakat sanık olmayanların tespit edilmesi için Edirne 
Emniyet Müdürlüğü‟ne yazı göndererek duruĢmayı erteledi.  
 
Nurettin Banlı 
20 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran AyĢe Banlı, Kürt kökenli eĢi Nurettin Banlı‟nın EskiĢehir‟de 
esnaflık yaparken 1 Aralık 2006 tarihinde evlerinin önünde bir grup ülkücü tarafından silahla öldürüldüğünü, cinayet 
sonrası hukuk yolunun iĢletilmediğini, 4 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen bir dava açılmadığını belirterek 
hukuki yardım talep etti. 
 
Kemal Türkler 
DĠSK eski Genel BaĢkanı Kemal Türkler‟in, 22 Temmuz 1980‟de Ġstanbul‟un Merter Semti‟nde evinden çıkıp 
aracına bindiği sırada öldürülmesiyle ilgili olarak Kemal Türkler‟in katil zanlısı olduğu gerekçesiyle yargılanan Ünal 
Osmanağaoğlu‟nun yargılandığı dava 2010 yılında sonuçlandı. Osmanağaoğlu hakkında Bakırköy 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nin verdiği beraat kararının Yargıtay tarafından bozulmuĢ, bozma kararının ardından Bakırköy 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde yeniden yargılanan Ünal Osmanağaoğlu‟nun yargılandığı davanın karar duruĢmasının 
görüldüğü 30 Temmuz 2009‟da, mahkeme heyeti Ünal Osmanağaoğlu hakkında “delil yetersizliği” nedeniyle beraat 
kararı vermiĢti. Bunun üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulu‟nda görüĢülen beraat kararı tekrar bozuldu ve dava 
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 20 Temmuz 2010‟da yeniden görülmeye baĢlandı. Otuz yıllık zamanaĢımına 
uğrayacak olan davanın duruĢmasına sanık Ünal Osmanağaoğlu‟nun katılmaması nedeniyle duruĢma 21 Temmuz 
2010‟a ertelendi. Ünal Osmanağaoğlu‟nun 21 Temmuz 2010‟daki duruĢmaya da gelmemesi üzerine mahkeme 
heyeti duruĢmayı 23 Eylül 2010‟a ertelerken davanın zamanaĢımı süresi de dolmuĢ oldu. 23 Eylül 2010‟da görülen 
duruĢmaya baĢka bir davadan hükümlü sanık Ünal Osman Ağaoğlu ile birlikte avukatları ve Türkler ailesi de 12 
avukatı ile birlikte katıldı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu‟nun beraat kararını bozmasına iliĢkin savunma yapan sanık 
Ünal Osman Ağaoğlu, Yargıtay kararının “ideolojik bir karar” olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti dosyadaki 
eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruĢmayı 21 Ekim 2010‟a erteledi. 21 Ekim 2010‟da görülen duruĢmada esas 
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hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık hakkındaki kamu davasının zamanaĢımı nedeniyle TCK‟nın 102. ve 
104. maddeleri gereğince kaldırılmasını istedi. Sanığı ve Türkler ailesinin avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, 
dosyanın incelenmesi için duruĢmayı 1 Aralık 2010‟a erteledi. 1 Aralık 2010‟da görülen duruĢmaya baĢka bir 
suçtan tutuklu bulunan sanık Ünal Osmanağaoğlu ile Kemal Türkler‟in eĢi Hatice Sebahat Türkler, kızları Yasemin 
Türkler Akpınar, Nilgün Soydan ile taraf avukatları katıldı. DuruĢmada kararı açıklayan mahkeme heyeti, davanın 
zaman aĢımı süresinin dolduğunu belirterek, ortadan kaldırılmasına hükmettiklerini bildirdi. Kemal Türkler‟in kızı 
Nilgün Soydan, kararı AĠHM‟e taĢıyacaklarını belirtti. 
 
Manisa’da Irkçı Saldırı Davası 
Manisa‟nın Selendi Ġlçesi‟nde 24 Aralık 2009‟da baĢlayan tartıĢmanın ardından 5 Ocak 2010‟da Romanlara yönelik 
baĢlatılan ve 15‟i çocuk 74 Roman‟ın farklı ilçelere sürgün edilmesiyle sonuçlanan ırkçı saldırılarla ilgili olarak dava 
açıldı. Selendi Cumhuriyet Savcısı‟nın hazırladığı iddianamede, ırkçı saldırılar nedeniyle 80 kiĢi hakkında, “halkı kin 
ve düĢmanlığa tahrik ettikleri”, “mala zarar verdikleri” ve “izinsiz gösteri düzenledikleri” gerekçeleriyle üç yıldan 150 
yıla kadar değiĢen hapis cezaları istendi. Selendi Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 16 Aralık 2010‟da görülecek ilk 
duruĢma öncesinde Selendi‟den Salihli‟ye sürülen olayların mağduru Romanlar da talimatla ifade verecek. Davaya, 
16 Aralık 2010‟da baĢlandı. Selendi Asliye Ceza Mahkemesi‟ndeki görülmesi beklenen duruĢmayı Adalet 
Bakanlığı, sürgün edilen Romanların avukatı Hilal Küeyt‟in talebi üzerine “güvenlik” gerekçesiyle belirsiz bir tarihe 
erteledi. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Manisa‟nın Selendi Ġlçesi‟nde 24 Aralık 2009‟da baĢlayan tartıĢmanın ardından 5 
Ocak 2010‟da Romanlara yönelik baĢlatılan ve 15‟i çocuk 74 Roman‟ın farklı ilçelere sürgün edilmesiyle 
sonuçlanan ırkçı saldırılarla ilgili olarak açılan davanın, “güvenlik” gerekçesiyle UĢak Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 
görülmesine 23 Aralık 2010‟da karar verdi.  
 
Hatay’da Irkçı Saldırılara KarĢı Açılan Dava 
Hatay‟ın Dörtyol Ġlçesi‟nde 26 Temmuz 2010‟da dört polis memurunun ölmesiyle sonuçlanan saldırının ardından, 
BDP Dörtyol Ġlçe Örgütü binasının ve Kürtlere ait bazı iĢyerlerinin ateĢe verilmesiyle baĢlayan ırkçı saldırıların sona 
ermesinin ardından baĢlatılan soruĢturma kapsamında “iĢyerlerini yağma ve tahrip etme, kundaklama” ve “halkı 
kıĢkırtma” suçları nedeniyle tutuklanan 14 kiĢi hakkında dava açıldı. Davaya 30 Kasım 2010‟da devam edildi. 
Dörtyol 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟ndeki duruĢmada ifadeleri alınan sanıklar suçlamaları reddetti. Tanık Yusuf 
Karayiğit‟in bir sonraki duruĢmaya çağrılmasına ve müdafi avukatları tarafından sunulan görüntü ve belgelerin 
incelenmesine karar veren mahkeme baĢkanı duruĢmayı erteledi.  

VII. KAYIPLAR 
 
8 Mart günü Ġstanbul'da evine gitmek için iĢyerinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ali 
Yetkin'in ailesi, ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nde 14 Mart 2010‟da basın toplantısı düzenleyerek, bir süredir emniyet 
birimlerince tehdit edildiğini iddia ettikleri ĠĢçi Köylü Gazetesi okuru Ali Yetkin‟i en son Maltepe‟deki Gülsuyu 
Semti‟nde 8 Mart akĢamı çalıĢtığı çay bahçesinden alarak otobüs durağına bırakan bir arkadaĢının gördüğünü, 7 
Mart 2010‟da da evlerinin polis ekibi tarafından basıldığını belirtti. Ali Yetgin‟in kayıp olduğunun duyurulmasının 
ardından insan hakları savunucularının baĢlattığı giriĢimler sonucunda 16 Mart 2010‟da yetkililerden yanıt geldi. Ali 
Yetgin‟in ailesini arayan emniyet yetkililerinin, Ali Yetgin‟in Metris T Tipi Cezaevi‟nde tutuklu bulunduğunu söyledi. 
Konuyla ilgili açıklama yapan ĠHD Ġstanbul ġubesi, “Ali Yetgin‟in gözaltına alınmıĢ olmasına rağmen sekiz gün 
boyunca bu durumun kabul edilmemesi, gözaltı iĢlemi ile ilgili kayıt tutulmaması, tutuldu ise Cumhuriyet savcılığı, 
Emniyet ve ĠçiĢleri Bakanlığı baĢta olmak üzere resmî makamlara ve Ali Yetgin‟i arayan ailesine bilgi verilmemesi 
gibi hukuka ve yasalara açık aykırılık oluĢturan durumlar endiĢelere kaynaklık eden geliĢmeler oldu” dedi.  
 
26 Ağustos günü bir arkadaĢıyla birlikte Van BaĢkale‟ye giden Hasan Karayılan (25) burada polisler tarafından 
gözaltına alındı. ANF‟ye bilgi veren Karayılan‟ın ailesi, yanında bulunan arkadaĢının Karayılan‟ın sivil giyimli 
polisler tarafından gözaltına alındığını söylediğini belirtti. Olay ardından Van ve BaĢkale emniyet müdürlüğüne 
baĢvurduklarını belirten aile ancak her hangi bir sonuç alamadıklarını söyledi.  
 
6 Kasım günü ĠHD Siirt ġubesi‟ne baĢvuruda bulunan Güle Erin, oğlu Mahsun Erin‟in yaklaĢık 1 yıl önce BDP il 
gençliğinde çalıĢtığını, gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alamadıklarını belirterek hukuki 
yardım talep etti. 
 

Kayıp Davaları 
 
Halil Birlik ve Mehmet Bilgiç 
Özel Kuvvetler Komutanlığı‟nda tercüman olarak çalıĢırken görev yaptığı ġırnak‟ta faili meçhul cinayetlere tanık 
olan ve bunları iltica ettiği Norveç‟te itiraf eden Yıldırım Beğler‟in ifadeleri üzerine Diyarbakır Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı'nın baĢlattığı soruĢturma kapsamında, 1990'lı yıllarda Silopi'de bazı kiĢilerin öldürülmesiyle ilgili olarak 
Habur Sınır Kapısı atıĢ alanı mevkiinde 3 ġubat 2010 ve 8 ġubat 2010‟da keĢif çalıĢmalarından sonra kazı yapıldı. 
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3 ġubat günü iĢ makineleriyle yapılan kazıları değerlendiren ġırnak Barosu BaĢkanı NuĢirevan Elçi, bir alanın ise 
bataklık olduğunu ve kazı yapmanın mümkün olmadığını dile getirerek bu nedenle oradaki kazı çalıĢmasının 
bahara kaldığını söyledi. Silopi Cumhuriyet Savcısı Nazir KuĢ ile beraberinde Avukatlar Kemal Özdemir ile Nazan 
Birlik'in katıldığı ve 7 Kasım 1996‟da gözaltında kaybedilen Halil Birlik ve Mehmet Bilgiç‟in gömüldüğü tahmin edilen 
yerde 8 ġubat günü yapılan kazıda ise herhangi bir bulguya rastlanmadı. 9 ġubat günü ġırnak Barosu konuyla ilgili 
olarak Silopi Kaymakamlığı'nın kendileri için ayırmıĢ olduğu odada bir açıklamada bulundu. Baro BaĢkanı Avukat 
NuĢirevan Elçi kazılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yıldırım Beğler ve onun gibi bu tür faaliyetleri bilen Ģahıslar lütfen 
bildikleri bir Ģey varsa ve insaniyet namına veya Allah rızası için yakını kayıp olan insanlara yardımcı olmak 
istiyorlarsa ciddi ve tutarlı beyanda bulunsunlar. ġimdi bizim kanaatimize göre Yıldırım Beğler'in beyanları ve 
iradesi insanlara yardımcı olmak değil. Ya birilerinin geçmiĢte yaptıklarını temize çıkarmak ve ya da Ģov yapmak 
için yapmıĢ olabileceğini düĢünüyoruz ve bu da binlerce insanın, yakını kaybolan insanların umutlarıyla, 
duygularıyla oynanmak anlamına gelmektedir” dedi.  
 
Necat Türk 
ĠHD Mardin ġubesi, 1992 yılında Mardin'in Derik ilçesinde gözaltına alınan ve kendisinden bir daha haber 
alınamayan Necat Türk'ün bulunması için Mayıs ayında Derik Savcılığı'na baĢvurdu. ĠHD, Derik ilçesinde Türk'e ait 
olabileceği bir mezarın olduğunu belirtti.  
 
Memduh Demir 
ĠHD Mardin ġubesi, 1995 yılında Mardin'in Mazıdağı Ġlçesi Yücebağ Köyü'nde çobanlık yaparken kaybolan ve 
kendisinden bir daha haber alınamayan Memduh Demir (19) için Mayıs ayında Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına 
baĢvuruda bulundu. ĠHD, Demir'e ait olabileceği Ģüphesiyle Kızıltepe Ġlçesi Belediye Mezarlığı'nda bir mezarlığın 
açılması talebinde bulundu.  
 
Osman Buluttekin 
28 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Musa Buluttekin, abisi Osman Buluttekin‟in Kulp Emniyet 
Müdürlüğü‟nde bekçi olarak çalıĢırken 26.08.1995 tarihinde 00.30 – 01.00 saatleri arasında evine baskın yapan ve 
kendisini polis olarak tanıtan Ģahıslar tarafından gözaltına alındığını, gözaltına alındıktan sonra Kulp Emniyet 
Müdürlüğü ve Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na yaptıkları baĢvuruların sonuçsuz kaldığını, gözaltında olduğunun kabul 
edilmediğini, zaman içerisinde sırasıyla 7. Kolordu Komutanlığı, Ġnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı, 
OHAL Valiliği, ĠçiĢleri Bakanlığı, BaĢbakanlık, CumhurbaĢkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü‟ne baĢvuruda 
bulunduklarını, tüm baĢvurulara rağmen kendisinden herhangi bir haber alamadıklarını, son olarak ismini 
açıklamak istemediği bir görgü tanığının, abisinin öldürüldükten sonra Kulp kırsalında bir yere gömüldüğüne yönelik 
bir bilgi verdiğini, araĢtırmalar neticesinde mezar yerini tespit ettiklerini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Ġbrahim Yüce 
31 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Ayten Yüce, eĢi Ġbrahim Yüce‟nin 1993 yılında PKK‟ye katıldığın, 
1994 yılı Mayıs ayında TRT‟nin “Perde Arkası” programında çıkan görüntülerden eĢinin güvenlik güçleri tarafından 
sağ olarak yakalandığını öğrendiğini, eĢinin ailesinin de görüntülerden teĢhis ettiğini, görüntülerde yer alan dikiĢ 
makinesinin eĢine ait olduğunu düĢündüğünü, kendisinin PKK içinde elbise diktiğini öğrendiğini, kayınpederinin 
resmi makamlara müracaat ettiğini, ancak bir sonuç alamadıklarını belirterek hukuki yardım talep etti. 

VIII. ORTAYA ÇIKAN TOPLU MEZARLAR 
 
Temmuz ayında Diyarbakır'ın Lice Ġlçesinde, 1998 yılında düzenlenen "Murat Operasyonu" sırasında Yalaza 
(Kerwas) Köyü kırsalında çıkan bir çatıĢmada yaĢamını yitiren 2 PKK'liye ait olduğu belirtilen bir toplu mezar 
bulundu. Cenazelerin arazide bırakıldığını öğrenen köylüler, iki PKK'liyi defnetti. PKK'lilerin defnedildiği yerin 
kaybolmaması için mezarlarının etrafının küçük taĢlarla örüldü.  
 
28 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Emine Gülmez, Batman GercüĢ ilçesine bağlı Nurlu köyünde 
ikamet ettiğini, yaklaĢık 10 yıldır çalıĢtığı Suudi Arabistan‟dan izinli olarak gelen eĢi Sabri Gülmez ile beraber 12 
Haziran 1992 tarihinde tarlada çalıĢtığı sırada askerlerin bulundukları bölgeye bir operasyon yaptıklarını, eĢine bu 
askerlerin kendilerine zarar verebileceğini söylediğini ancak eĢinin, “bir Ģey yapmadık. ÇalıĢıyoruz. Bize bir Ģey 
yapmazlar” deyip çalıĢmaya devam ettiğini, bir süre sonra yanlarına gelen askerlerin eĢini yere yatırdığını ve 
baĢındaki tülbendi alıp eĢinin gözünü kapattıktan sonra dövmeye baĢladıklarını, olayı görmemesi için birisinin kendi 
gözünü kapattığını belirterek, “Sonra ikimizi de alıp götürdüler. Biz akĢam yaklaĢık saat 5‟e kadar beraber kaldık. 
Sonra beni bıraktılar. Beni bırakıncaya kadar gözüm kapalıydı. Beni bırakırken de gözüm kapalı bir vaziyette beni 
aldıkları yere bıraktılar. Beni bırakırken „arkana bakma çabuk evine git‟ dediler. Ben de evime gittim. Ben kadın 
baĢıma hiç bir Ģey yapamadım. O gece zaten askerin elinde olduğunu ve eĢimin bir Ģey yapmadığımı da bildiğim 
için onun bırakacaklarını da düĢündüğümden sabahı bekledim. Ancak ertesi gün sabah saat 7 sıralarında bizim köy 
olan Nurlu köyüne yaklaĢık 10 dakika uzaklıkta bulunan Ispanak köyü muhtarı, bizim köyün muhtarını arayıp, „gelin 
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burada 7 insan cesedi var. Gelip kefenleyin, yıkayıp, defnedin‟ demiĢ. Bizim köylüler gidince bende eĢim için gittim. 
Benimle beraber kaynanam, 2 kayın biraderim, kız kardeĢlerim geldiler. Biz Ispanak köyüne gittiğimizde orda 7 
insan cesedi vardı. 6 kiĢinin cesedi paramparça olmuĢtu. Onlar tanınmaz haldeydi. Ancak benim eĢimin vücudu 
tamdı. Ancak yüz kısmı parçalanmıĢtı. Gözlerini çıkarmıĢlardı. Beyni dıĢarı çıkmıĢtı. Kolları ve parmakları birçok 
yerden kırılmıĢtı. Hatta kafasının sol tarafında bir taĢ kalmıĢtı. Tüm diĢleri kırılmıĢtı. EĢim ölü bir vaziyette sırtı taĢa 
yaslandırılıp bizim topladığımız boĢ kovanlara göre 75 mermi göğüs kısmına sıkılmıĢtı. Ben eĢimi elbiselerden 
tanıdım. EĢimi kaynanam, kayın biraderim ve görümcelerim de tanıdı. Ancak köyden getiremedik. Zira askerler 
Ispanak Köyü Muhtarına cesetleri götürürlerse kendisini öldüreceğini söylemiĢ. Biz de korktuğumuz için eĢimi 
bıraktık. ġimdi mezarının nerde olduğunu biliyoruz. Bazen ziyarete dahi gidiyoruz” dedi. Gülmez, eĢinin faillerinin 
yargılanması ve cezalandırılması için hukuki yardım talep etti. 
 
90‟lı yıllarda 200'ün üzerinde kiĢinin, Siirt Belediyesi ve askeriyenin çöplük alanı olarak kullandığı Kasaplar 
Deresi'ne (Newala Kasaba) gömüldüğü iddia edildi. Konuya iliĢkin olarak ilk iddia 1988 yılında yapılmıĢ, 1988 Aralık 
ayında yapılan araĢtırmada, çatıĢmalarda yaĢamını yitiren PKK'liler ve gözaltına alındıktan sonra kaybolan onlarca 
kiĢinin Newala Kasaba'ya atıldığı tespit edilmiĢ, dönemin SHP milletvekillerinin giriĢimiyle önce 3, ardından da 9 
cesedin oraya gömüldüğü resmi olarak kabul edilmiĢti. Ancak dönemin ĠçiĢleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Siirt Valisi 
Atilla Koç ve OHAL Bölge Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun müdahale ederek kazı yapılmasını engellediği belirtildi. 
PKK'lı Mahsun Korkmaz'ın da buraya gömüldüğünü belirten Kormaz ailesi, 2010 Ağustos ayında ĠHD Batman 
ġubesi'ne baĢvurarak, toplu mezarın açılmasını istedi. 15 Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Nure 
GüneĢ de, kardeĢi Ahmet Aydın‟ın 1984 yılında PKK‟ya katıldığını, 1985 yılında emniyetin ölüm haberini verdiğini, 
ancak nerede ve nasıl öldüğü konusunda bilgi vermediğini, daha sonra Siirt/ġirvan yolu üzerinde bulunan Kasaplar 
Deresinde toplu olarak gömüldüklerini duyduklarını belirterek hukuki yardım talep etti.  
 
2 Eylül günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟nden baĢvuruda bulunan Sedat Can, PKK 
üyesi Ozan Akyol‟un 2 Eylül 2006‟da güvenlik güçleriyle girdiği çatıĢmada Bingöl ili Genç ilçesi Mıstan köyü 
kırsalında yaĢamını yitirdiğini ve cenazesinin köyün bulunduğu tepenin yamacında, evlerin bitiminden sonra 200–
300 metre ilerideki bir mıntıkaya gömüldüğünü, imkân verilmesi durumunda mezar yerini bizzat gösterebileceğini, 
bu konu için ailesine birkaç kez mektupla ulaĢmaya çalıĢtığını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Ağustos ayında, 1993-1998 yılları arasında Silvan'ın Erkencik (ġawo) ve Ergeçit (Malê Çalê) köyleri ile Lice'nin 
Zera köyü kırsalında çıkan çatıĢmalarda yaĢamlarını yitiren militanlara ait iki toplu mezar bulundu. Ġsmini açıklamak 
istemeyen bir köylü, çatıĢma sonrası askerlerin gitmesi ardından 3 cenazeye ulaĢabildiklerini ve kendi imkânları ile 
bunları gömdüklerini söyledi. Köylü, kendi imkanları ile defnettikleri cenazelerden birinin Kulp'un Dêlit yada Dalit 
köyünden olan bir militana ait olduğunu belirtirken, cenazenin Lezgin kod adlı Bingöl'ün Genç ilçesi Dehlik 
nüfusuna kayıtlı bir kiĢiye ait olduğu tahmin ediliyor. ġawo köyü dıĢında Geliyê Zerê bölgesinde de toplu mezarların 
bulunduğunu anlatan köylü, 1993-94 yılları arasında yaĢanan çatıĢmalarda yaĢamlarını yitiren militanların da bu 
bölgeye askerlerden gizlice gömüldüğünü söyledi. Geliyê Zerê bölgesinde cenazelerin gömüldüğü yer Kaniya ReĢ 
diye bilinen vadinin üstü ve ġıkefta Mısto diye bilinen mağaranın karĢısındaki arazi.  
 
1990'lı yıllarda, Bitlis Alay Komutanı Korkmaz Tağma döneminde, Mutki Jandarma Karakolu'nun çöplüğü ve 
yakınlarına, 1993'te 8, 1996'da 12, 2003'de çoğu silahsız 12 ve tarihi net bilinmeyen çatıĢmalarda yaĢamını yitiren 
toplam 36 PKK'lının toplu olarak gömüldüğü iddia edildi. ÇatıĢmalarda yaĢamını yitiren PKK'lileri toplu gömme 
esnasında hazır bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir görgü tanığı, karakol bahçesi ve çöplüğünde 
çeĢitli dönemlerde yaĢamını yitiren 36 PKK'linin gömülmesine Ģahit olduğunu belirterek, "oraya dört defa toplu 
olarak yaĢamını yitiren PKK'lilerin getirildiğini gördüm. Ben çöplükte kazılan üç toplu mezarı da oraya gömülenleri 
de gözümle gördüm" dedi.  Görgü tanığı 1993 yılında PKK'lilere ait 8 cenazenin getirildiğini, kendisinin o dönemde 
belediyede çalıĢtığını, bir kaç kiĢi ile birlikte cenazeleri gömmek için gittiğini belirterek, "Biz oraya gidip, çukur 
açtığımızda baktık ki; her askeri arabada 2'Ģer cenaze indiriliyor. ÇatıĢmanın olduğundan zaten bütün ilçe 
haberdardı. Getirilen cenazelerin 2'si Karabu, 2'si YumrumeĢe (Gazataxe), 4 tanesi de Çaygeçit (Hamemek) 
köyünde getirildi. Biz bunları gömdük ve üzerlerine toprak attık. Orası bu gün çöplük olarak kullanılıyor" dedi. Görgü 
tanığı, 1996'da da 12 PKK'lının çıkan çatıĢmada yaĢamını yitirdiğini ve onların da ilçe jandarma karakolunun 
çöplüğünün karĢısında caddenin diğer tarafında kazılan bir çukura gömüldüğünü belirtti. 2003 yılında Çaygeçit 
(Hamemek) Köyü'nde PKK'lılara yapılan operasyonda öldürülen 2'si kadın 12 kiĢinin de aynı bölgeye gömüldüğü 
iddia edildi.  Mutkiye bağlı Salman (Kıznu) Köyü'nde çıkan bir çatıĢmada yaĢamını yitiren 3 PKK'lı ile sağ 
yakalandıktan sonra öldürülen Alican Kızılkaya isimli militanın da Jandarma Komutanlığı bahçesine gömüldüğü 
iddia edildi. Ġsmini vermek istemeyen eski bir belediye çalıĢanı, Mutki'ye yakın bir yerde çıkan çatıĢmada yaĢamını 
yitiren Suriye uyruklu bir PKK'lının da askeriyenin çöplüğe gömüldüğünü belirtti.  
 
1998'de Bitlis'in Duav yaylasında çıkan bir çatıĢmada yaĢamını yitiren biri kadın, biri de yaralı kurtulan 17 PKK'lının 
toplu olarak Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan DeliklitaĢ denilen ve Bitlis çöplüğünün olduğu mıntıkada 
gömüldüğü ileri sürüldü. Görgü tanığı Ġbrahim Aysal (70), ikindi vakti cenazelerin getirilerek MahallebaĢı Jandarma 
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Karakolu'nun önünde teĢhir edildiğini belirterek, "ben o dönem belediyede itfaiye Ģoförü olarak çalıĢıyordum. Bitlis 
halkı toplanmıĢ cenazelere bakıyordu. Öldürülen 17 kiĢiden biri kadındı, biri ise hala yaĢıyordu ve kafasını sağa 
sola oynatıyor ve inliyordu. Vicdanı olan herkes bunu söyler. Çünkü o gün Bitlis'in yarısı o cenazelerin baĢındaydı, 
yaĢananları gördü" dedi. Halka teĢhir edilen cenazelerin daha sonra çöp kamyonuna yüklendiğini, cenazelerle 
birlikte belediyeye ait bir kepçe ve askeri araçların çöplüğe doğru gittiğini kaydeden Aysal, "Cenazeler çöp 
arabasına konulurken herkesi dağıttılar. Ama ben takip ettim. Çöplüğe gömeceklerini biliyordum. Çünkü belediyede 
çalıĢan kepçeciyi orasını kazması için çağırdılar. Biz Bitlis Belediye BaĢkanı'na yalvardık. Ġçlerinde biri sağ ve yaralı 
onu tedavi edin onu kurtarın' diye. Ama belediye baĢkanı bize, 'Kafirin ölüsü de dirisi de kurtarılmaya değmez' 
cevap verdi. Maalesef onu da çöp arabasına attılar. Kepçeyle kazılan çukura, damperli çöp kamyonuna doldurulan 
cenazeler çukura boĢaltıldı" dedi. 6 Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Gezim AktaĢ, kızı Sebiha 
AktaĢ‟ın yaklaĢık 15 yıl önce Batman‟ın Kozluk Ġlçesi‟nde PKK‟ya katıldığını duyduklarını, 4 yıl sonra yaĢamını 
yitirdiğini öğrendiklerini, cezaevinde arkadaĢından aldıkları bilgilere göre Bitlis/DeliklitaĢ denilen yerde yaĢamını 
yitirdiğini öğrendiklerini, basında Bitlis DeliklitaĢ mevkiinde toplu mezarın bulunduğunu duyduklarını belirterek, 
kızının cenazesinin bulunabilmesi için hukuki yardım talep etti.  
 
2006 yılında Van'ın ErciĢ Ġlçesi'ne bağlı Altındere Karakolu ve Ulupamir korucuları tarafından Sögütlü Yaylası'nda 
bulunan Kêrta ġehîda bölgesinde pusuya düĢürülen 2 PKK'lının öldürüldükten sonra cenazelerinin yakıldığı iddia 
edildi. Olaya iliĢkin bilgi veren ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen köylüler, olayın yaĢandığı dönem yaylada 
olduklarını ve olaya Ģahit olduklarını belirtti. Köylüler, yanmakta olan cenazeleri almak istediklerini, fakat komutan 
tarafından, "Bomba koyduk üstlerine, sakın gitmeyin" denilerek ölümle tehdit edildiklerini iddia etti. Olay gününün 
ardından yayladaki köpeklerin cenazelere ait bir kol ile bir ayakkabıyı yaylaya getirdiğini söyleyen köylüler, bu 
durum üzerine gidip yarısı yanmıĢ 2 cenazeyi toprağa gömdüklerini ifade etti. Sögütlü Köyü sakinleri, aradan geçen 
süre içerisinde yağıĢların toprağı aĢındırmasıyla ortaya çıkan cenazelerin aileleri tarafından alınmasını istedi.  
 
8 Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran BınevĢ Yalçınkaya, oğlu Vedat Yalçınkaya‟nın 2004 yılında 
PKK‟ya katıldığını, 23 Mart 2010 tarihinde Fırat Haber Ajansı‟nda çıkan bir habere göre oğlunun MuĢ kırsalında 
donarak yaĢamını yitirdiğini öğrendiğini, 1 ay kadar önce eve gelen tanımadığı iki kiĢinin oğlunun cenazesinin Kulp 
ilçesine bağlı Yaylak köyüne yakın bir yere gömüldüğünü söylediğini, bunun üzerine oraya gittiklerini ve mezarı 
bulduklarını belirterek, mezarın açılıp DNA testi ile doğrulandıktan sonra cenazeyi alabilmek için hukuki yardım 
talep etti. 
 
13 Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Mustafa Çakan, kardeĢi ġaban Çakan‟ın 1992 yılında PKK‟ya 
katıldığını, 1994 yılında eve gelen Jandarma ekiplerince babasının Emniyete götürüldüğünü, yetkililerin Ergani 
Emniyet Müdürlüğü bahçesinde ölen 11 militanı gösterip içinde oğlunun olup olmadığını sorduğunu, militanların 
yüzü tanınmaz bir halde olduğu ve korktuğu için babasının kardeĢini teĢhis etmediğini, 11 militanın Ergani 
Belediyesi tarafından kimsesizler mezarlığına defnedildiğini belirterek, kardeĢinin mezarının bulunması için hukuki 
yardım talep etti. 
 
Tunceli‟nin Ovacık Ġlçesine bağlı Tornova-Wenk mıntıkasında 13-14 Ekim tarihleri arasında çıkan çatıĢmada 
yaĢamını yitiren 4 HPG'liden Hüseyin AkkuĢ ve ġükran Gülsün'ün aileleri, 1 hafta sonra cenazeleri almak için 
Tunceli‟ye geldi. ÇatıĢma alanında bırakıldığı belirtilen 2 cenazenin alınması için harekete geçen aileler, Ovacık 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na baĢvuruda bulundu. Bir hafta önce cenazelerinin kendilerine teslim edilmesi için yapılan 
baĢvuruda "Cenazeler kayıp" cevabıyla karĢılayan aileler, bu kez cenazelerin bırakıldığı iddia edilen çatıĢma 
alanına kendi imkanları ile gitmek için savcılığa baĢvurdu. Ailelerin yaptığı baĢvuruya savcı, "Siz gidemezsiniz. Biz 
gideceğiz, ne zaman cenazeleri bulursak size haber vereceğiz" Ģeklinde cevap verdiği belirtildi.  
 
28 Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Orhan Gülsül, 14.10.2010 tarihinde Tunceli ili Ovacık ilçesi 
GaripuĢağı Köyü ile Dibek Köyü arasındaki kırsal kesiminde askerlerle çıkan çatıĢmada amcasının kızı ġükran 
Gülsül‟ün de aralarında bulunduğu 4 militanın hayatını kaybettiğini, gizli numaradan aldığı bir telefondan, 
cenazesinin GaripuĢağı köyü ile Dibek Köyü arasındaki derenin birleĢtiği yerde gömülü olduğunu öğrendiğini, 
cenazeyi almak için Ovacık ilçesi Cumhuriyet Savcılığına 19.10.2010 tarihinde dilekçe verdiğini, ancak bir sonuç 
alamadığını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
9 Kasım günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Ġsmail Malgir,  oğlu Metin Malgir‟in 1993 yılında PKK‟ya 
katıldığını, bir hafta önce aldığı bir duyuma göre 1994‟te Bingöl Ğeyla Gömeleri kırsalında çıkan bir çatıĢmada 
öldürüldüğü bilgisini aldıklarını belirterek cenazesinin bulunması için kimlik tespiti ya da DNA testi konusunda 
yardım talep etti. 
 
10 Kasım günü ĠHD Siirt ġubesi‟ne baĢvuran Mehmet ġerif Bozdağ, oğlu Abdurahman  Bozdağ‟ın 29 Haziran 2010 
tarihinde Siirt‟in Pervari Ġlçesi‟nde çıkan bir çatıĢmada hayatını kaybettiğini, cenazeye almak için savcılığa 
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baĢvurduğunu, ancak aradan 5 ay geçmesine rağmen elerine DNA sonucunun ulaĢmadığını bu yüzden 
cenazelerini almadıklarını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Kasım ayında ĠHD Diyarbakır ġubesi'ne baĢvuran Kaya ve Kısaoğlu aileleri, Tatvan Ġlçesi'ne bağlı Kokarsu (Arpêt) 
Köyü Geliyê Karoka mevkiinde içerisinde 33 PKK'lının cesedinin bulunduğu bir toplu mezarın olduğunu ileri 
sürerek, adı geçen toplu mezarda çocuklarının da cenazesinin olduğunu belirttiler. BaĢvuruculardan Musa Kaya, 
kız kardeĢi Süheyla Kaya‟nın, Abdullah Kısaoğlu ise kardeĢi Zehra Kısaoğlu'nun 1999 yılında çıkan çatıĢmada 
yaĢamını yitirdiklerini belirtti. Yapılan baĢvuru üzerine Tatvan ilçesine giderek Cumhuriyet Savcılığı'na baĢvuran 
ĠHD MYK Üyesi ve Diyarbakır ġube Yöneticisi Av. RehĢan Bataray, savcılıktan dosyayı yeniden açmasını talep etti. 
Talep üzerine Tatvan Savcılığı, dosyaya iliĢkin soruĢturma baĢlattı. Öte yandan çatıĢmanın yaĢandığı dönemde 
açılan soruĢturmanın da Van Cumhuriyet Savcılığı'nda olduğu öğrenildi. Bitlis'in Tatvan Ġlçesi Kokarsu (Arpêt) Köyü 
Geliyê Karoka mezrası kırsalında 7 Ekim 1999 tarihinde HPG'liler ile askerler arasında Ģiddetli bir çatıĢma 
yaĢanmıĢtı. ÇatıĢmada o dönemin kayıtlarına göre 28, daha sonra elde edilen verilere göre 34 HPG'li yaĢamını 
yitirmiĢti. ÇatıĢmada yaĢamını yitirenler kimliklerine iliĢkin herhangi bir açıklama yapılmadan, topluca bir mezara 
gömüldü. ÇatıĢmanın yaĢandığı 7 Ekim tarihinden bir ay sonra ĠHD Diyarbakır ġubesi'ne baĢvuran ve çatıĢmada 
yaĢamını yitirdiği belirtilen Sibel Küçükbilezikçi'nin ailesi, kızlarının cenazesinin alınması için hukuki yardım 
talebinde bulundu. Ancak aile, uzun süre kızlarının cenazesini alamadı. ÇatıĢmada "kimyasal gaz" kullandığı 
gerekçesiyle cenazelerin verilmediği ileri sürülmüĢtü.  
 
29 Kasım günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Emine Özkan, kızı Servet Özkan‟ın 15–17 yıl önce evden 
ayrıldığını, 6–7 ay önce ĠHD aracılığı ile açtırılan bir mezardaki cenazeler ile karĢılaĢtırmak için kan örneği verdiğini 
ancak bir sonuç alamadığını, kızının Bingöl ili Genç ilçesinde çıkarılan 38 mezar içerisinde olabileceğini belirterek 
hukuki yardım talep etti. 
 
7 Aralık günü Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Fatma Özbay, kardeĢi M. 
Nuri Özbay‟ın 31.10.1994‟te Pülümür kırsalında meydana gelen bir çatıĢmada öldürüldüğünü belirterek, kardeĢinin 
mezarının bulunması için hukuki yardım talep etti. 
 
8 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Mesut Arslanoğlu, HADEP Diyarbakır Ġl Yönetiminde olan 
babasının 1995 yılında gözaltına alındıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığını, 1999 yılında ölen 
annesinin bu bilgiyi verdiğini, daha sonra baskılar nedeniyle Ġzmir‟e taĢındıklarını, o dönemde küçük olduğu için 
araĢtırma yapamadığını, son iki yıldır 90‟lı yıllarda kaybedilen insanların bazılarının kemikleri bulunduğunu 
medyada takip ettiğini belirterek, babasının kemiklerinin bulunması için hukuki yardım talep etti. 
 
1994 yılında Kars‟ın Kağızman ilçesi Güzeldere Vadisi‟nde çıkan bir çatıĢmada yaĢamını yitiren 4‟ü kadın 16 
PKK‟lıdan, 3 kadın ile 11 erkeğin Iğdır‟ın Tuzluca Ġlçesi‟ndeki Tuzla Mezarlığı‟na belediye kepçesi ile toplu olarak 
gömüldüğü ileri sürüldü. Fahrettin Maman isimli tanık, “Iğdır, Kağızman ve Tuzluca karakollarına ait helikopterlerle 
cenazeler alınıp, Tuzluca Devlet Hastanesi‟ne getirildi. Tuzluca‟da çok sayıda PKK‟lilerin aileleri olduğu için, aileler 
devlet hastanesine akın etti. Sadece Mehmet Serin‟in ailesi ile Iğdırlı bir aile çocuklarının cesedini teĢhis edebildi. 
Geriye kalan 14 kiĢi ise belediye kepçesi ile Tuzla Mezarlığı‟nda toplu olarak gömüldü” dedi. 
 
22 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Leyla Özden, PKK militanı olan abisi Kasım Özden‟in 1991 
yılında yaĢamını yitirdiği haberini aldıklarını, yapmıĢ olduğu araĢtırmaya göre, Diyarbakır‟ın Çınar Ġlçesine bağlı 
Yukarı konak ile Duraklı köyü arasında bir yerde gömüldüğünü öğrendiklerini belirterek abisinin mezarının 
bulunması için hukuki yardım talep etti. 
 
23 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Sabahattin Can, kardeĢi Mehmet Kazım Can‟ın 1996 yılında 
PKK‟ye katıldığını, 29 ġubat 2009‟da Nusaybin‟de yaĢamını yitirdiği haberini aldıklarını, cenazeye almaya 
gittiklerinde baĢka bir ailenin yanlıĢlıkla kardeĢinin cenazesini alıp Nusaybin‟e bağlı Derzendik köyünde 
gömdüğünü öğrendiklerini belirterek DNA testi yapıp cenazeyi almak için hukuki yardım talep etti. 
 
27 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Mahmut Çalğan, oğlu Cevdet Çalğan‟ın 1997 yılında PKK‟ya 
katıldığını, 2004–2005 yılında oğlunun yaĢamını yitirdiğine dair bir belge geldiğini, belgede Bitlis- Mutki mevkiinde, 
“halk arasında çöplük olarak tabir edilen” yerde yaĢamını yitirdiğinin belirtildiği kendisinin bu belgede yazılı olan 
mevkie gidip tespit yaptığını belirterek hukuki yardım talep etti. 

IX. SİLAHLI ÇATIŞMALAR 
17 Ocak günü Batman‟ın Sason ilçesi kırsalında operasyon sırasında çıkan çatıĢmada Uzman ÇavuĢ Serkan Ġpek 
yaĢamını yitirdi, 1 uzman çavuĢ ise yaralandı. Genelkurmay BaĢkanlığı olaya iliĢkin olarak "çatıĢma" yerine 
"operasyon" sırasında bir askerin yaĢamını yitirdiğini açıkladı. Olayda, ateĢi yanlıĢlıkla bölgede bulunan köy 
korucularının açtığı öne sürüldü.  Genelkurmay BaĢkanlığı 18 Ocak günü yaptığı açıklamada, olayın nasıl meydana 
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geldiğinin tespiti amacıyla, Kulp Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir soruĢturma baĢlatıldığını belirtti.  Kulp 
Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruĢturma kapsamında 3 korucunun „Ģüpheli‟ sıfatıyla ifadesi alındı ve silahına 
el konuldu. El konulan silahlar balistik incelemeye gönderildi. Ġnceleme sonucunda Serkan Ġpek‟in korucuların 
silahından çıkan kurĢunla öldüğü kesinleĢti.  
 
HPG militanları Vedat Yalçınkaya (1980) ve Süleyman Muhammed (1980) 23 Ocak günü MuĢ kırsalında donarak 
yaĢamını yitirdi.  
 
27 ġubat günü ġırnak'ın Uludere ilçesi Gülyazı köyü yakınlarındaki Düğün Dağı'nda güvenlik güçlerinin düzenlediği 
operasyonda çıkan çatıĢmada bir militan öldü.  
 
8 Mart günü Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟ne bağlı Koçyiğit bölgesinde arazi arama ve tarama faaliyetleri sırasında 
önceden döĢenen mayının patlaması sonucu Piyade OnbaĢı Onur Ayaydın yaĢamını yitirdi, 3 asker de yaralandı.  
 
Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟ne bağlı Derecik Beldesi kırsalında 9 Mart günü  arazi taraması yapan askerlerin bastığı 
mayının patlaması sonucu piyade onbaĢı Ġsa Keskin yaĢamını yitirdi.  
 
Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟ne bağlı Dağlıca Bölgesi‟nde 14 Mart günü çıkan çatıĢmada uzman onbaĢı Ahmet 
Özbulut yaĢamını yitirdi; bir asker de yaralandı.  
 
ġırnak‟ın Uludere Ġlçesi kırsalında 25 Mart günü arazi taraması yapan askerlerle birlikte görev yapan geçici köy 
korucusu Fevzi Altürk, bastığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Altürk kaldırıldığı 
hastanede yaĢamını yitirdi.  
 
ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı ġenoba beldesinin Beyaz Tepe mevkisinde 27 Mart günü askerlerle birlikte 
operasyona çıkan korucu ġivan Encü araziye döĢenmiĢ mayına basarak yaralandı.  
 
Hakkâri‟nin Çukurca Ġlçesi‟nde 30 Mart günü, Hantepe bölgesinde araziye önceden döĢenmiĢ mayının patlaması 
sonucu Uzman ÇavuĢ Fatil Aydoğdu, Uzman ÇavuĢ Mehmet Kaya ve Uzman ÇavuĢ Nuri Aydın yaĢamını yitirdi. 
Salih Önsal ve Arif Kılıç isimli askerler de yaralandı.  
 
30 Mart günü Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟nin dağlık kesiminde araziye önceden döĢenmiĢ mayının patlaması 
sonucu bir uzman çavuĢ yaralandı.  
 
30 Mart günü Mardin'in Nusaybin ilçesi yakınlarında bulunan Bagok dağına yönelik düzenlenen ve özel harekat 
timlerinin de katıldığı bir operasyonda, bir özel harekat elemanı HPG gerillaları ile çıkan çatıĢmada yaralandı.  
 
HPG tarafından yapılan açıklamada, Türk ordusunun 1 Nisan günü havadan ve karadan düzenlediği bombalama 
sırasında, Gökhan Burhanlı ve Agit Kaya isimli militanların öldüğü belirtildi.  
 
4 Nisan günü Mardin'de Bagok dağında yürüyülen operasyon sırasında, ismi öğrenilemeyen Mazıdağ nüfusuna 
kayıtlı bir korucu yaĢanan patlama sonucu yaralandı.  
 
5 Nisan günü Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Kartalkaya baraj Ģantiyesinde nöbet sırasında koruculara uzun 
namlulu silahlarla ateĢ açıldı. Saldırı sonucu Süleyman Atak ve Süleyman Durdu isimli iki korucu yaralandı.  
 
ġırnak‟ın kırsal bölgesinde devam eden askeri operasyonda yer alan geçici köy korucusu Hacı Ürek, 1 Nisan günü 
araziye önceden döĢenmiĢ mayına basması sonucu ağır yaralandı. Ürek, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Eğitim ve 
AraĢtırma Hastanesi‟nde yaĢamını yitirdi.  
 
HPG tarafından yapılan açıklamada, 6 Nisan günü Zap bölgesinde yaĢanan bir çatıĢmada Engin Gencer (1981), 
ġerife Resulu (1987) ve Zeynep Xelil ġükrü (1986) isimli militanların hayatını kaybettiğini bildirdi.  
 
ġırnak‟ın Balveren Beldesi yakınlarında 14 Nisan günü Milli Jandarma Karakolu‟nda görevli jandarma ekibini 
taĢıyan minibüse düzenlenen silahlı saldırı sonucu YüzbaĢı Levent Çetinkaya ile iki er yaralandı. Levent Çetinkaya 
Ankara‟da tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi‟nde (GATA) 18 Nisan günü öldü.  
 
Batman‟ın Kozluk Ġlçesi ile Sason Ġlçesi arasında kalan Tumok Bölgesi‟nde 15 Nisan günü çıkan çatıĢmada 
Astsubay ÜstçavuĢ Süleyman Gür yaĢamını yitirdi, 4 er de yaralandı.  
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HPG Basın Ġrtibat Merkezi (BĠM) tarafından yapılan açıklamada, 15 Nisan günü Cudi Dağı'nda yürütülen operasyon 
sırasında çıkan çatıĢmada Muhammed Kobadi (28) adlı militanın yaĢamını yitirdiği, Berxwedan Zaxo adlı militanın 
da yaralı olarak askerler tarafından ele geçirildiği belirtildi.  
 
HPG tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin 20 Nisan günü MaraĢ‟ın Nurhak, Engizek, Salamon ve 
Koçdağ‟ı alanlarına yönelik gerçekleĢtirdiği operasyonda Biçim Köyü‟nde Ömer ġipal (1984) isimli militanın 
yaĢamını yitirdiği, bir militanın da yaralı olarak güvenlik güçlerince ele geçirildiği belirtildi.  
 
19 Nisan günü ġırnak ve BeytuĢĢebap arasında bulunan Balveren Beldesi kırsalında operasyona çıkan korucular 
ile HPG'liler arasında çatıĢma çıktı. Çıkan çatıĢmada Koçer Güngör adlı korucu yaĢamını yitirdi.  
 
ġırnak‟ın Güneyce Köyü‟nde geçici köy koruculuğu yapan Göçer GöktaĢ (45), 20 Nisan günü aynı köyde oturan 
Lokman Baygın (25) ile birlikte koyun otlatan çobanların güvenliğini sağlamak için gittiği Çırav Dağı'nda öldürüldü. 
Aile üyeleri, GöktaĢ'ın terör örgütü HPG militanları tarafından iĢkence ile öldürüldüğünü iddia etti. GöktaĢ ve 
Baygın, gözetleme yaptıkları sırada 3 kiĢilik bir grup tarafından ablukaya alındı. Militanlar ile çatıĢmaya giren 
GöktaĢ, mermisi bitince HPG‟lilar tarafından yakalandı. Baygın ise kaçmayı baĢardı. GöktaĢ daha sonra 
ensesinden vurularak öldürüldü cesedi ve 25 metre yükseklikten aĢağıya atıldı.  
 
Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟nde 21 Nisan günü meydana gelen mayın patlaması sonucu Piyade Er Ahmet Ġnce 
yaĢamını yitirdi, 1 asker de yaralanarak Hakkâri Askeri Hastanesi‟ne kaldırıldı.  
 
22 Nisan günü Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Cumhuriyet Polis Merkezi önünde bekleyen polis aracına düzenlenen 
silahlı saldırıda polis memuru Ömer Akçan yaĢamını yitirdi, Sadettin Özdemir isimli polis memuru ise hafif 
yaralandı. HPG tarafından yapılan açıklamada ise militanlarının bir polis ekibi tarafından fark edilmesi ve ateĢ 
açılması ardından çatıĢma çıktığı, olay yerini terk etmek isteyen militanlardan Mesut Sakin (1985) ve Sacit 
Bayram‟ın (1981) yaĢamını yitirdiği belirtildi.  
 
26 Nisan günü Giresun‟un Dereli Ġlçesi‟nde askeri aracın geçiĢi sırasında mayın patlatılması sonucu Jandarma 
Astsubay Ahmet Eryılmaz öldü, 2 asker de yaralandı.  
 
26 Nisan günü Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟ne bağlı HabeĢti Yaylası‟nda, sınırdaki askeri birliğe bir grup HPG 
militanı tarafından ateĢ açıldı.  Açılan ateĢte uzman ÇavuĢ Erkan Ayaz ile Er Selman Özay yaĢamını yitirdi, 2 asker 
de yaralandı.  
 
Tunceli‟nin Nazimiye Ġlçesi‟ndeki Sarıyayla Jandarma Karakolu‟na 30 Nisan günü düzenlenen saldırının ardından 
çıkan çatıĢma sonucunda Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli BaĢçavuĢ Hasan Özüberk, Jandarma Uzman 
ÇavuĢ Kemal Koçyiğit, Jandarma Komando Er Ahmet ġimĢek, Jandarma Komando Er Ahmet Eyce ile bir militan 
yaĢamını yitirdi, ikisi ağır yedi asker de yaralandı. Saldırıda yaralanan, jandarma komando çavuĢ Erman Aydın, 
tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 19 Mayıs günü öldü.  
 
30 Nisan günü Hakkâri‟nin Çukurca Ġlçesi‟nin dağlık kesiminde arazi taraması yapan askeri ekipten Piyade Er Halil 
Ġbrahim ErtaĢ, bastığı mayının patlaması sonucu yaĢamını yitirdi.  
 
1 Mayıs günü Diyarbakır ili Lice ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile HPG militanları arasında çıkan 
çatıĢmada 1 subay ağır yaralandı.  
 
6 Mayıs günü HPG tarafından yapılan açıklamada, Van'ın Çatak ilçesinde bulunan HPG grubunun içinde yer alan 
Fevzi Osman (1978) adlı militanın 1 Mayıs günü donarak yaĢamını yitirdiği belirtildi.  
 
6 Mayıs günü Mardin‟in Dargeçit ilçesi KuĢluca Karakolu‟na açılan taciz ateĢi sonrası çıkan çatıĢmada 1 er 
yaralandı.  
 
Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟ne bağlı Dağlıca Bölgesi‟nde 7 Mayıs günü, güvenlik güçleri ile HPG militanları 
arasında çıkan çatıĢmada  1 uzman çavuĢ ile 1 uzman onbaĢı öldü, 1 asker de yaralandı. HPG tarafından yapılan 
açıklamada Nejdet Balık (1985) ve Ali Rasiki (1991) isimli militanların da çatıĢmada yaĢamını yitirdiği belirtildi.  
 
8 Mayıs günü ġırnak'ın Uludere Ġlçesi'ne bağlı Ortabağ Köyü kırsalında devriye görevi yapan askerlerden er Emin 
ġener mayına basarak ağır yaralandı. ġener, kaldırıldığı ġırnak Askeri Hastanesi'nde yaĢamını yitirdi.  
 
8 Mayıs günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde operasyona çıkan askerlerin geçiĢi sırasında patlama meydana 
geldi. Patlamada bir uzman çavuĢ yaĢamını yitirdi.  
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Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟ne bağlı Dağlıca Bölgesi‟nde 10 Mayıs günü askeri operasyondan dönen birlikte yer 
alan Uzman ÇavuĢ Birol Mutlu, bastığı mayının patlaması sonucu yaĢamını yitirdi, bir asker de yaralandı.  
 
11 Mayıs günü Mardin‟de Yeniköy Jandarma Piyade Karakolu‟na düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir asker 
yaralandı.  
 
12 Mayıs günü Hakkâri ili ġemdinli ilçesi dağlık arazi kesiminde çıkan çatıĢmada 1 astsubay ve 1 er yaralandı. 
 
17 Mayıs günü Bitlis‟in Tatvan ilçesine bağlı Onax köyü kırsalında güvenlik güçleri ile HPG militanları arasında 
çıkan çatıĢmada, Fatma Aydın (1980) isimli militan yaĢamını yitirdi.  
 
Türk ordusunun 17 Mayıs günü Kuzey Irak‟a düzenlediği hava saldırısında Ekrem Alınbay (1977), Sinem Bekir 
(1986), SavaĢ Örtas (1988) ve Jiyan Mığcı adlı militanlar yaĢamlarını yitirdi. Saldırıda yaralanan militanlardan 
Hülya Koyu da daha sonra hayatını kaybetti.  
 
25 Mayıs günü Genelkurmay BaĢkanlığı‟ndan yapılan açıklamada, Hakkâri ili ġemdinli ilçesi dağlık arazi kesiminde 
güvenlik güçlerince icra edilen faaliyet esnasında 1 militanın cesedinin bulunduğu belirtildi.  
 
26 Mayıs günü ġırnak‟ın Uludere Ġlçesi‟ne bağlı Andaç Köyü‟nün kırsal kesiminde çıkan çatıĢmada Jandarma 
Komando Uzman ÇavuĢ Adem Erboyacı öldü, üç asker de yaralandı.  
 
26 Mayıs günü Tunceli ili Pülümür ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile militanlar arasında çıkan 
çatıĢmada Naif Öner (1984),  Taner Elçi (1989), Mahir Yılmaz ve Rıdvan Peker (1981) isimli militanlar yaĢamını 
yitirdi.  
 
27 Mayıs günü Siirt‟in Pervari Ġlçesi‟nde devriye görevi yapan askeri araca düzenlenen silahlı saldırı jandarma er 
Bahtiyar Yalınca öldü, bir asker de yaralandı.  
 
28 Mayıs günü Hakkâri‟nin Çukurca ilçesinin dağlık kesiminde güvenlik güçlerine HPG militanlarınca açılan taciz 
ateĢinde üç asker yaralandı.  
 
28 Mayıs günü Mardin‟in Savur Ġlçesi‟ne bağlı Serenli Köyü yakınlarında arama tarama faaliyeti yapan güvenlik 
güçlerinden bir er araziye önceden döĢenmiĢ mayına basarak yaralandı.  
 
29 Mayıs günü ġırnak-Siirt sınırındaki Güneyce köyü kırsalında yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe HPG 
militanlarınca uzun namlulu silahlarla ateĢ açıldı. Saldırıda Piyade Uzman ÇavuĢ Doğan Balduk ile Piyade 
Komando Er Muhammet Özbek ve köy korucusu Abdullah Bilir (37) yaĢamını yitirdi, 2 asker de yaralandı.  
 
29 Mayıs günü Siirt‟in Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyü kırsalında güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu noktaya 
gerçekleĢtirilen silahlı saldırıda köy korucuları Abdulrezak Kaçan, Abdulmecit Özkan ve Metin Yıldırım yaĢamını 
yitirdi Halit Demir, Methi Tunç ve Ağmir Tay ile ismi belirlenemeyen bir korucu yaralandı.  
 
30 Mayıs günü Siirt‟in Pervari ilçesi Palamut köyü kırsalında gerçekleĢen silahlı saldırıda yaĢamını yitiren 2 köy 
korucusunun cenazesi için köye giden araçlara taciz ateĢi açıldı. Açılan ateĢ sonrası çıkan çatıĢmada Cabar Ayhan 
isimli geçici köy korucusu ve ismi öğrenilemeyen 1 korucu yaralandı.  
 
Siirt‟in Pervari Ġlçesi‟ne bağlı Palamutlu Köyü‟nün yakınlarında 29 Mayıs 2010‟da yol güvenliğini sağlayan geçici 
köy korucularına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının ardından baĢlatılan askerî operasyon kapsamında, 
30 Mayıs çıkan çatıĢmada bir geçici köy korucusu yaralandı.  
 
30 Mayıs gecesi Hatay'ın Ġskenderun Ġlçesi'nde Deniz Üs Komutanlığı‟na bağlı Ġkmal Birliği'ne roketatarlı, ardından 
uzun namlulu silahlarla açılan ateĢ ateĢi sonucu 6 asker (Serhat Aslan, Kerem Oğuz Erbay, Ġsmail Kartal, Erol 
Tavukçu, Ümit Akbulut ve Erhan Terletme) yaĢamını yitirdi, 7 asker de yaralandı.  
 
31 Mayıs günü Tunceli'de, merkeze bağlı Batman Köyü yakınlarında bulunan ve kent merkezini koruyan K-4 adı 
verilen Özel Harekat Polis noktasına HPG militanları tarafından uzun namlulu silahlar ateĢ açması üzerine çatıĢma 
çıktı. ÇatıĢmada 2 polis memuru yaralandı.  
 
31 Mayıs günü Siirt‟in Pervari Ġlçesi‟nin dağlık kesiminde arazi taraması yapan askerî ekibin önceden döĢenmiĢ 
mayına basması sonucu Piyade Uzman OnbaĢı Mesut Engin Demir yaralandı.  
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1 Haziran günü Hakkâri‟nin Çukurca Çukurca ilçesine bağlı IĢıklı ve KavĢak bölgelerinde konuĢlandırılmıĢ askeri 
birliğe düzenlenen saldırıda OnbaĢı Fatih Gökkaya ile ġirin Kakuzade (1988)  ve Serbaz Muradi (1990) isimli 
militanlar öldü, 3 asker de yaralandı.  
 
3 Haziran günü Hakkâri-Çukurca karayolu Ağaçdibi (Çemka) Köyü mevkiinde özel harekat polislerinin bulunduğu 
zırhlı araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis yaralandı. Saldırı sonrası olay yerine giden bir baĢka zırhlı araca da 
ateĢ açılması sonucu bir polis memuru daha yaralandı.  
 
5 Haziran günü ġırnak-ġenoba-Bağlıca Köyü'nden Uludere'ye intikal halinde olan bir askeri konvoyun geçiĢi 
esnasında düzenlenen bombalı saldırı sonrası düzenlenen operasyonda Sait Elçi (1974) ve Kamuran Kara (1981) 
isimli militanlar yaĢamını yitirdi.  
 
5 Haziran günü ġırnak‟ın BeytüĢĢebap ilçe giriĢinde bulunan polis noktasına yönelik roketatar ve uzun namlulu 
silahların kullanıldığı saldırının ardından çatıĢma çıktı. ÇatıĢma sırasında etrafı sarılan Naci Temel (1982) isimli 
HPG'linin yakalanmamak için üzerindeki bombayı patlatarak, yaĢamına son verdiği belirtildi.  
 
6 Haziran günü Tunceli-Elazığ yolu Göktepe mevkiinde operasyona giden askerleri taĢıyan sivil aracın geçiĢi 
sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 3'ü ağır 14 asker yaralandı. 
  
7 Haziran günü Hakkâri ili Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince icra edilen faaliyet esnasında 
açılan taciz ateĢi sonucu bir Uzman ÇavuĢ hafif Ģekilde yaralandı.  
 
9 Haziran günü Ağrı ili Diyadin ilçesi Tendürek dağı bölgesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen 
operasyonda Abdulmiraf Can (1975) isimli HPG militanı öldürüldü. 
 
11 Haziran günü Tunceli‟nin kırsal bölgesinde, Elazığ‟dan Tunceli‟ye erleri taĢıyan sivil minibüse düzenlenen 
mayınlı saldırı sonucu 15 er ile bir sivil yaralandı.  
 
11 Haziran günü Hakkâri ili ġemdinli ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerine uzak mesafeden açılan ateĢ 
sonucu Astsubay Cihangir BekiĢ yaĢamını yitirdi, 1 subay yaralandı. Saldırıya müteakip yapılan operasyonda 
Mehmet Ġnce (1984) isimli militan öldürüldü.  
 
11 Haziran günü ġırnak ili Uludere ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerince yürütülen operasyon sırasında 
el yapımı bir mayının infilakı sonucu 2 jandarma uzman çavuĢ yaralandı.  
 
11 Haziran günü Hakkâri ili Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerine ait bir aracın geçiĢi esnasında 
yola döĢenen el yapımı mayının patlaması sonucu 1 asker hafif Ģekilde yaralandı.  
 
12 Haziran günü Van ili BaĢkale ilçesi Eskivan yaylası mevkiinde, güvenlik güçlerine ait bir aracın devriye görevi 
için intikali esnasında yola döĢenen el yapımı mayının patlaması sonucu 1 Uzman ErbaĢ ve 1 asker hafif Ģekilde 
yaralandı.  
 
12 Haziran günü ġırnak‟ın Gabar Dağı bölgesinde çıkan çatıĢmada bir asker yaralandı.  
 
13 Haziran günü Hakkâri ili ġemdinli ilçesi Konur Köyü‟nün dağlık bölgesinde güvenlik güçleri ile HPG militanları 
arasında çıkan çatıĢma sonucu Piyade Er Mehmet Ali Birlik (21) öldü, 4 er hafif Ģekilde yaralandı.  
 
14 Haziran günü Siirt ili Baykan ilçesi Ziyaret mevkiinde, güvenlik güçlerine ait bir konvoyun geçiĢi esnasında yol 
üzerine yerleĢtirilen el yapımı mayının patlaması sonucu 1 er ve 1 sivil iĢçi hafif Ģekilde yaralandı.  
 
14 Haziran günü ġırnak ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile HPG militanları arasında çıkan 
çatıĢmada 1 uzman erbaĢ yaralandı. 
 
14 Haziran günü ġırnak ili Uludere ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerinin operasyonu sırasında el yapımı 
bir mayının infilakı sonucu; 1 er yaĢamını yitirdi, 3 er yaralandı.  
 
HPG Basın Ġrtibat Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Bingöl‟ün Genç ilçesi ile Diyarbakır arasındaki Bavan 
Tepesi mevkiinde 14 Haziran günü çıkan çatıĢmada Yılmaz kod adlı Ömer Atahan‟ın (1987) hayatını kaybettiğini 
bildirdi.  
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15 Haziran günü ġırnak‟ın Uludere Ġlçesi‟nin kırsal bölgesinde çıkan çatıĢmada Uzman ÇavuĢ Metin Tez (24) öldü, 
bir geçici köy korucusu yaralandı.  
 
16 Haziran günü Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hakkâri ili Çukurca ilçesi dağlık arazi 
kesiminde 7 haziran günü HPG militanları ile çıkan çatıĢmada örgüt mensuplarından Lokman Üstek (1986) ve Enis 
Alkan (1978) isimli militanların öldüğünün, 4'ünün ise yaralandığının istihbarat birimlerinden intikal eden raporlardan 
anlaĢıldığı belirtildi.  
 
16 Haziran günü Hakkâri ili ġemdinli ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerine açılan taciz ateĢi sonucu 1 
erbaĢ yaralandı.  
 
17 Haziran günü Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi Uğuraçan (Betkar) Köyü'nde ikamet eden koruculara, Aktütün (Bezele) 
Karakolu'na giden askeri konvoyun güvenliğini sağlamak amacıyla en önde yürürken askerler tarafından ateĢ 
açıldı. Olayda, Emrullah Demir isimli korucunun yaĢamını yitirdi, Ġsmet Demir, Mahir Demir, Ziyat Sebik isimli 
korucular ağır yaralandı. Genelkurmay BaĢkanlığı olayla ilgili adli ve idari soruĢturma baĢlatıldığını belirtti.  
 
17 Haziran günü GümüĢhane ili Kelkit ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile HPG militanları arasında 
çıkan çatıĢmada 1 militan yaĢamını yitirdi.  
 
18 Haziran günü Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bingöl ili Genç ilçesi dağlık arazi 
kesiminde güvenlik güçleri tarafından icra edilen faaliyet esnasında 1 militanın cesedinin bulunduğu belirtildi.  
 
19 Haziran günü Hakkari ġemdinli‟ye bağlı Tekeli, Günyazı ve Ortaklar köyleri arasındaki Gediktepe mevkisinde 
konuĢlu askeri birliğe HPG‟li grubun düzenlediği saldırıda 9 asker (Piyade Er Mutlu Saylan, Piyade Er Sabahattin 
Derin, Piyade Er Mehmet Ali Tosun, Piyade Er Oğuz Yelken, Piyade OnbaĢı Mustafa Kayın, Piyade Er Ramazan 
Erdem, Piyade Er Hüseyin Köksal, Piyade Er Elas Esendere ve Piyade Er Süleyman Ballan) ile Fuat Yılmaz 
(1986),  Necati GüneĢ (1986), Kenan Geyik (1982) ve Hasan Asığ (1984) isimli HPG militanları yaĢamını yitirdi, 14 
asker de yaralandı. Bölgeye takviye için gönderilen askerlerden Jandarma Uzman ÇavuĢ Ömer Kara ve Jandarma 
ÇavuĢ Yusuf Pazar da mayın patlamasında yaĢamını yitirdi, 2 asker de yaralandı. 
 
20 Haziran gecesi Elazığ‟ın Palu Ġlçesi Arındık Jandarma Karakolu`nu korumakla görevli time silahlı bir grup 
tarafından önce el bombası atıldı, ardından uzun namlulu silahlarla askeri ateĢ açıldı. Çıkan çatıĢmada Jandarma 
Komando OnbaĢı Selçuk Gökdağ hayatını kaybederken, bir asker de yaralandı. 
 
21 Haziran günü Diyarbakır ili Silvan'da Bağdere Jandarma Karakolu‟na el bombası ve hafif silahlarla yapılan 
saldırı sırasında Salih Albayrak isimli er ile Celal Kaçin (1974), Bayram Dün (1981), M.Kadir Melik (1982), 
Muhammed Cemal (1980), Rıza Güven (1985) isimli militanlar yaĢamını yitirdi, Karakol Komutanı Jandarma 
Kıdemli BaĢçavuĢ Aziz BektaĢ Kaymak ile Muhammet Tavut isimli er ve 3 vatandaĢ yaralandı.  
 
22 Haziran günü GümüĢhane/Kelkit kırsalında HPG militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatıĢmada Özgür 
Dağhan (1983), Serdar Tekin (1985), Hamit UlaĢ (1976) ve Salih Özcan (1980) isimli militanlar yaĢamını yitirdi.  
 
24 Haziran günü Hakkâri ili Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerince yürütülen operasyon 
esnasında el yapımı mayının infilakı sonucu 1 uzman çavuĢ yaralandı.  
 
24 Haziran günü Elazığ‟ın Karakoçan ilçesi Yoğunağaç köyü Jandarma Karakolu‟ndan çıkıp Seyrantepe 
Hidroelektrik Barajı‟nın korumasını sağlamak için giden askeri time HPG‟li militanlar tarafından ateĢ açıldı. Yaya 
olarak ilerleyen 15 kiĢilik askeri timde jandarma erler Zülküf Aksoy (21) ile Süleyman Akan (24) yaĢamını yitirdi, 
karakol komutanı astsubay yaralandı. 
 
24 Haziran günü Kars ili Kağızman ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile HPG militanları arasında çıkan 
çatıĢmada Gökmen Akpolat (1980) ve Ali Cilo (1982) isimli militanlar yaĢamını yitirdi.  
 
28 Haziran günü Tunceli ili Pülümür ilçesi Kırmızıköprü bölgesinde, Kırmızıköprü Jandarma Karakolu‟na askerî 
helikopterin iniĢ yapacağı sırada açılan taciz ateĢi sonucu 1 er hafif Ģekilde yaralandı.  
 
Giresun Valisi Mustafa Yaman 29 Haziran günü yaptığı açıklamada, ġebinkarahisar ilçesinde güvenlik güçleri ile 
HPG militanları arasında çıkan çatıĢmada 1 militanın yaĢamını yitirdiğini belirtti. HPG, yaĢamının yitiren militanın 
Resul Akbulut (1969) olduğunu bildirdi. 
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30 Haziran günü Tunceli ili Ovacık ilçesi dağlık arazi kesiminde çıkan çatıĢmada 2 MKP- HKO militanı yaĢamını 
yitirdi.  
 
30 Haziran günü Siirt Ġli Pervari ilçesi Sarıyaprak köyü kırsalında konuĢlu bulunan askeri birlik ile güvenlik güçleri 
arasında çıkan silahlı çatıĢmada Piyade Üsteğmen Mustafa Çuhadar (29) yaĢamını yitirdi, 1 astsubay ve bir er 
yaralandı. ÇatıĢma sırasında bölgeye takviye olarak Doğan Köyü'nden sevk edilen bir korucu timi de HPG‟li 
militanlar tarafından pusuya düĢürüldü. Açılan ateĢte 3 korucu yaĢamını yitirdi. ÇatıĢma sonrası yapılan 
operasyonlarda ise 10 HPG militanı yaĢamını yitirdi. YaĢamını yitiren militanların isimleri Ģunlar; Yasin Özmen 
(1986), Eylem Demirpençe (1979), Abdurrahman Bozdağ (1979), Nefise IĢık (1984), Gurbet Gökalp (1985), Halis 
Kudayi (1986), Halil Kaya (1982), Hasan Caferi Haydaranlu (1986), AfĢar ReĢadedüz (1987) ve Mahsum Gabar 
(1986).  
 
30 Haziran günü Van ili Çatak ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerince icra edilen operasyon esnasında el 
yapımı mayının patlaması sonucu 3 jandarma uzman çavuĢ yaralandı. Yaralanan askerlerden uzman çavuĢ Yusuf 
Tuna Güzey, tedavi gördüğü Ankara GATA'da 2 Temmuz günü yaĢamını yitirdi.  
 
1 Temmuz günü Bingöl‟ün Genç Ġlçesi‟ne bağlı Geldan Mezrası‟ndan Bayırlı Köyü‟ne giden geçici köy korucusu 
Haydar AdaĢ ile HPG militanları arasında çıkan çatıĢmada Haydar AdaĢ bacağından vurularak yaralandı.  
 
ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde 2 Temmuz günü, polis aracına pusuya hazırlandığı iddia edilen HPG militanı Abdullah 
Hezer (1982) polis ekipleri ile çıkan çatıĢmada öldürüldü. ÇatıĢmada 1 HPG militanı da yaralandı.  
 
HPG tarafından yapılan açıklamada, Mahmut Yalçınkaya (1984) adlı militanın 3 Temmuz günü Mardin‟in Midyat 
ilçesinde öldüğü belirtildi. 
 
3 Temmuz günü ġırnak‟ın BeytüĢĢebap ilçesinde karakola düzenlenen saldırı sırasında çıkan çatıĢmada Ġbrahim 
BaĢak (1983) ve Hamit Tekbudak (1980) isimli HPG militanları hayatını kaybetti, iki geçici köy korucusu ile Fırat 
Akdağ (16) ve Ayde DurmuĢ adlı siviller yaralandı.  
 
5 Temmuz gecesi Hakkâri‟nin ġemdinli ilçesi Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı‟na ait üs bölgesine, HPG 
tarafından yapılan saldırıda Jandarma OnbaĢı Erkan Akdeniz, Jandarma Er Volkan Yulalı ve Jandarma Er Mahmut 
Yalçındağ ile Serhat Aslan (1981), Sıtkı Tanrıverdi (1962), Meysa AyĢe (1984), Meral Bingül (1980), Lezgin Ali 
Hacı (1984),  Mahmut Becene (1989), Ġdris Sezgin (1984), Nurettin TaĢ (1988), Mülkiye Çetin (1979), Muhammed 
Ġbrahim (1981), Leyla ġexe (1983) ve Mehmet Ürün (1990) isimli HPG militanları yaĢamını yitirdi, 3 asker de 
yaralandı. ÇatıĢmada yaralanan 1 militan, 7 Temmuz günü silah ve teçhizatı ile birlikte ġemdinli ilçesinde güvenlik 
güçlerine teslim oldu.  
 
5 Temmuz günü Elazığ‟ın Arıcak ilçesine bağlı Berik karakol tepesine HPG militanları tarafından düzenlenen 
saldırıda Hacı MeĢe (1983) isimli militan hayatını kaybetti, 1 uzman erbaĢ ile 5 erbaĢ ve er hafif Ģekilde yaralandı.  
 
5 Temmuz günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟ne bağlı KamıĢlı Köyü‟nün kırsal kesiminde çıkan çatıĢmada iki 
uzman erbaĢ yaralandı.  
 
5 Temmuz günü Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟nin kırsal kesiminde operasyona çıkan askerî birliğin geçiĢi sırasında 
meydana gelen patlamada iki asker yaralandı.  
 
6 Temmuz günü Bitlis‟in Güroymak ilçesi kırsalında yaĢanan çatıĢmada YaĢar Dilman (1984) adlı militan öldü, üç 
asker ile bir militan da yaralandı.  
 
6 Temmuz günü Batman‟ın GercüĢ Ġlçesi‟ndeki Vergili Jandarma Karakol Komutanlığı yeni karakol binası inĢaatının 
yakın emniyetini sağlayan güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu Jandarma Er Süleyman Tekgül öldü, 
iki asker yaralandı.  
 
8 Temmuz günü MuĢ‟un Varto Ġlçesi‟nde Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu biri ağır 
dört polis memuru yaralandı.  
 
9 Temmuz günü Mardin‟in Ömerli Ġlçesi‟nin kırsal bölgesinde operasyona çıkan askeri birliğin geçiĢi sırasında 
önceden döĢenmiĢ mayının patlaması sonucu bir er yaralandı.  
 
10 Temmuz günü Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Van‟ın BaĢkale ilçesi Atlılar köyü 
bölgesinde araçla intikal etmekte olan ve "Dur ihtarına uymayan" 2 örgüt militanının öldürüldüğü belirtildi.  



2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 

 

 | YAġAM HAKKI 83 

 

 
14 Temmuz günü Tunceli‟nin Mazgirt ilçesinde çıkan çatıĢmada Emrah Ġlbeyci (1977) isimli militan yaĢamını yitirdi.  
 
15 Temmuz günü Van‟ın Gürpınar Ġlçesi‟nde askeri ekibin arazi taraması yaptığı sırada önceden döĢenmiĢ mayının 
patlaması sonucu bir er öldü, bir er de ağır yaralandı.  
 
16 Temmuz günü Siirt‟in Pervari Ġlçesi‟nde, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ġlçe Jandarma Komando Bölüğü‟ne 
düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu üç asker ve beĢ polis memuru yaralandı.  
 
18 Temmuz günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde, 21'inci Sınır Jandarma Tugay Komutanlığına 200 metre 
mesafede bulunan Ġpekyolu Caddesi'ndeki Karayolları 117 ġube ġefliği binası önünde, yol kenarındaki mazgal 
demirleri altına yerleĢtirilen el yapımı mayının patlaması sonucu ağır yaralanan ve Ankara‟da tedavi gören 
Üsteğmen Ġbrahim BarıĢ Yurtsever 23 Temmuz günü yaĢamını yitirdi.  
 
18 Temmuz günü Erzincan‟ın Tercan Ġlçesi‟nde devriye görevi yapan polis otosuna düzenlenen silahlı saldırı 
sonucu bir polis memuru yaralandı. 
 
19 Temmuz günü Hakkâri‟nin Çukurca Ġlçesi‟ne bağlı Üzümlü Köyü‟nde bulunan Jandarma Karakolu‟na er sevki 
yapan sivil bir aracın geçiĢi sırasında önceden döĢenmiĢ mayının patlatılması sonucu 11 er ile aracın Ģoförü 
yaralandı.  
 
20 Temmuz günü Hakkâri‟nin Çukurca Ġlçesi‟nde, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı‟na bağlı askeri birliğin 
bulunduğu seyyar karakola düzenlenen saldırı sonucu Piyade üsteğmen Çetin Aylar, piyade uzman çavuĢlar Mesut 
Keklikçi, Turgay Yılmaz, Ayhan Say, piyade uzman onbaĢı Samet Yılmaz ve onbaĢı Hakan Yutkun öldü, dokuz er 
de yaralandı.  
 
20 Temmuz günü Van‟ın Gürpınar Ġlçesi‟ne bağlı Akdoğu Köyü‟nün kırsal bölgesinde operasyona çıkan askeri 
birliğe açılan ateĢ sonucu Jandarma ÇavuĢ Serdar YeĢilyurt öldü.  
 
20 Temmuz günü Hakkari‟nin Çukurca ilçesinde HPG militanları ile güvenlik güçleri arasında yaĢanan çatıĢmada 
Resul Abdullahi Gulikanlu (1990) isimli HPG militanı yaĢamını yitirdi.  
 
21 Temmuz günü Hakkari‟nin Çukurca ilçesinde HPG militanları ile güvenlik güçleri arasında yaĢanan çatıĢmada 
Ġlyas Kaplan (1985) ve Celila Xelo (1982) isimli HPG militanları yaĢamını yitirdi.  
 
21 Temmuz günü Diyarbakır‟ın Dicle Ġlçesi‟nin kırsal kesiminde arazi taraması yapan askeri ekibe ateĢ açılması 
sonucu 1 erbaĢ yaralandı.  
 
22 Temmuz günü Mardin‟in Ömerli Ġlçesi‟nde devriye görevi yapan polis aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 
iki polis memuru yaralandı.  
24 Temmuz günü Ağrı‟nın Doğubayazıt ilçesi‟ne bağlı Bezirhane (Bizirhane) Köyü'nde askeri aracın geçiĢi 
sırasında meydana gelen mayın patlaması sonucu 6 asker yaralandı. 
 
24 Temmuz günü ġırnak‟ın Güçlükonak Ġlçesi‟nde operasyona çıkan askeri ekibin yoldan geçtiği sırada meydana 
gelen patlama sonucu 1 astsubay ile 3 erbaĢ ve er yaralandı. 
 
26 Temmuz günü Diyarbakır‟ın Lice Ġlçesi‟nde askeri aracın geçiĢi sırasında önceden döĢenmiĢ mayının 
patlatılması sonucu 1 astsubay ve 1 erbaĢ yaralandı.  
 
26 Temmuz günü Hatay‟ın Dörtyol Ġlçesi‟nde devriye görevi yapan bir polis otosuna uzun namlulu silahlarla 
düzenlenen saldırı sonucu araçta bulunan polis memurları Ali Hacit Arat, Hasan Aslan, Emre Yalçın ve Fatih Yıldız 
yaĢamını yitirdi. 
 
27 Temmuz günü Osmaniye‟nin Hasanbeyli Ġlçesi‟nde devriye görevi yapan askeri aracın geçiĢi sırasında önceden 
döĢenmiĢ mayının patlaması sonucu 1 astsubay ile 2 er yaralandı. 
 
27 Temmuz günü Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi ile Yüksekova Ġlçesi arasında bulunan Güzelkonak Jandarma 
Karakolu‟na düzenlenen saldırıda 2 er yaralandı.  
 
28 Temmuz günü Siirt‟in Pervari ilçesinde güvenlik güçleri ile HPG militanları arasında çıkan çatıĢmada Welat Xalit 
(1980) isimli militan yaĢamını yitirdi.  
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28 Temmuz günü Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Batman‟ın GercüĢ ilçesi dağlık arazi 
kesiminde çıkan çatıĢmada 1 militanın öldürüldüğü belirtildi.  
 
29 Temmuz günü Tokat‟ın ReĢadiye Ġlçesi‟ne bağlı Sazak Köyü yakınlarında çıkan çatıĢmada bir asker yaralandı.  
 
29 Temmuz günü Siirt‟in Pervari Ġlçesi‟nde, önceden döĢenmiĢ mayının yol kontrolü yapan askeri ekibin geçiĢi 
sırasında patlatılması sonucu üç asker yaralandı.  
 
2 Ağustos günü Ordu‟nun AkkuĢ Ġlçesi‟nde Ġl Jandarma Komutanlığı‟na bağlı jandarma trafik ekibine düzenlenen 
silahlı saldırı sonucu Uzman ÇavuĢ Hacı Emin PiĢkin öldü, 1 Astsubay ile 1 Uzman ÇavuĢ yaralandı.  
 
2 Ağustos günü Siirt‟in Eruh ilçesinde, ilçe Emniyet Amirliği'ne HPG militanları tarafından roket ve uzun namlulu 
silahlarla saldırı düzenlendi. Polislerin de karĢılık vermesi üzerine çıkan çatıĢmada özel harekat polisi Ahmet Mutlu 
ile Tuncay DaĢdemir (1982), Filiz Tabu (1984) ve Ali Aksu isimli HPG militanları yaĢamını yitirdi, polis memuru 
Muzafer Çetin ve bir sivil yaralandı. 
 
5 Ağustos günü Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde operasyon icra eden güvenlik güçlerine açılan ateĢte 1 ErbaĢ 
yaĢamını yitirdi, 1 Uzman Jandarma ÇavuĢ yaralandı.  
 
5 Ağustos günü Diyarbakır‟ın Dicle Ġlçesi‟nde, ilçeyi gözetleyen Özel Harekat polislerinin nöbet kulübesine ki koldan 
saldırı düzenlendi. YaklaĢık 45 dakika süren çatıĢmada 1 Jandarma Er polis tarafından “PKK'li sanılarak” öldürüldü, 
1 polis de yaralandı.  
 
5 Ağustos günü Van‟ın Çaldıran ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına saldırı düzenleyen HPG militanlarından 
Abdulvahap Demir (1982), Alper Ayna (1987) ve Cemal Ġbo (1979) hayatını kaybetti, Ġlçe Emniyet Amiri Halil AkbaĢ 
ve bir polis memuru yaralandı.  
 
5 Ağustos günü Hakkari ili Merkez ilçesi Depin Polis Kontrol Noktasına açılan ateĢ sonrası çıkan çatıĢmada 
Remziye Ömer (1976), Ġbrahim Bırumend (1988), Fevziye Derbazi (1992) ve Cüneyt Koç (1987) isimli militanlar 
yaĢamını yitirdi.  
 
HPG tarafından yapılan açıklamada,  7 Ağustos günü ġırnak‟ın Ġdil ilçesine bağlı Eraba köyü yakınlarında bulunan 
bir gruptaki Nasır Nexçini (1987) adlı militanın kaza sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. 
 
8 Ağustos günü Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi‟yle Ömerli Ġlçesi‟nde arasındaki Kovancılar Bölgesi‟nde önceden yola 
döĢenmiĢ mayının askeri aracın geçiĢi sırasında patlatılması sonucu jandarma uzman çavuĢlar Taner Özdemir, 
Ahmet Efil ve Zeki Ġnan yaĢamını yitirdi, 1 er yaralandı.  
 
8 Ağustos günü Diyarbakır‟ın Lice ilçesine bağlı PaĢçiya Köyü yakınlarında çıkan çatıĢmada Çetin Değirmenci 
(1986) isimli HPG militanı hayatını kaybetti.  
 
8 Ağustos günü Batman‟ın BeĢiri ilçesinde çıkan çatıĢmada Mehmet Önkol (1980), Ziyad ġexo (1986), Mehmet 
Ömer (1981), Sevdin Nergiz (1982) ve Teli Hacızade (1982) isimli HPG militanları yaĢamını yitirdi, 2 Jandarma 
Uzman ÇavuĢ yaralandı.  
 
8 Ağustos günü Bitlis'in Tatvan Ġlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bölge trafik lojmanlarına gece saat 
01.00 sıralarında roketatarlı saldırı gerçekleĢtirildi. Saldırıda bir polis memuru yaralandı.  
 
12 Ağustos günü Ġran ordusu tarafından Kuzey Irak ve Kandil bölgesine yapılan operasyonda ġemsettin Duman 
(1984), Kibar Atok (1984) ve BeĢir Nadımgerdiyani (1992) isimli HPG militanları yaĢamını yitirdi.  
 
12 Ağustos günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nden ġemdinli‟ye giden 15 araçlık askeri konvoya düzenlenen 
roketatarlı saldırı sonucu beĢ uzman çavuĢ yaralandı.  
 
19 Ağustos günü Van‟ın ErciĢ ilçesi ġehirpazar köyü çıkıĢında çıkan çatıĢmada Sedat Beyaz (1979) ve Feyzullah 
Koyun (1988) isimli HPG militanları yaĢamını yitirdi.  
 
21 Ağustos günü Hakkari'nin ġemdinli ilçesine bağlı Nugelya köyü yakınlarında güvenlik güçleri ile HPG arasında 
çıkan çatıĢmada Konur Köyü Jandarma Karakolu‟nda görev yapan Jandarma Uzman OnbaĢı Emrah Yalım (26) ile 
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Zindan Ahmet (1990), ġeyma Yıldız (1987), Gülistan Ergül (1988) ve ġervan Kadır (1990) adlı militanlar yaĢamını 
yitirdi.  
 
22 Ağustos günü Tunceli‟nin Pertek Ġlçesi‟ne bağlı Dereköy ve Ardıç Köyü bölgesinde çıkan çatıĢmada bir er 
yaralandı.  
 
30 Ağustos günü Diyarbakır‟ın Lice Ġlçesi‟nde askeri birliğe açılan ateĢ sonucu bir subay yaralandı.  
 
1 Eylül günü Ağrı'da, Tendürek Dağı'nın Dêm Tepesi ile Boztepe (Gordê) Köyü yakınlarında çıkan çatıĢmada Fesih 
Özkurt (1983)  ve Ahmet Salih Yıldırım (1987) isimli militanlar yaĢamını yitirdi.  
 
5 Eylül günü Siirt‟in Eruh ilçesine bağlı Ebubekira köyü yakınlarında çıkan çatıĢmada  Mahmut Kadri (1979) isimli 
HPG militanı hayatını kaybetti.  
 
6 Eylül günü Hakkâri ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile HPG militanları arasında çıkan 
çatıĢmada 1 Uzman ÇavuĢ hafif yaralandı.  
 
6 Eylül günü Hakkâri‟nin Aksu Köyü‟nün yakınlarındaki Çaltıkoru Jandarma Karakolu‟na taciz ateĢi açılmasının 
ardından çıkan çatıĢmada Beytullah Özkan (1988), Süleyman Ali (1985), Erdal Ağar (1988), Recep Kutlar (1991), 
Uğur Kar (1992), Yusuf ġahin (1990), Ferman Özlü (1978), UlaĢ Bozan (1987), Musab Döman (1992)  ve Hasan 
Doru isimli militanlar yaĢamını yitirdi, bir asker de yaralandı.  
 
6 Eylül günü Tunceli merkeze bağlı Dinar Deresi`nde yapımı sürdürülen Dinar Hidroelektrik Santrali Ģantiyesini 
basarak Ģantiyenin idare binasını yakmaya çalıĢan Maoist Komünist Partisi Halk KurtuluĢ Ordusu (MKP HKO) 
üyesi grupla, bölgede bulunan askerî birlik arasında çıkan çatıĢmada piyade uzman çavuĢ Bilal Gülcan (23) 
hayatını kaybetti.  
 
12 Eylül günü Siirt‟in Eruh Ġlçesi‟ne bağlı Çırpılı Köyü‟nün kırsal kesiminde önceden döĢenmiĢ mayının askeri ekibin 
geçiĢi sırasında patlaması sonucu Jandarma Er Fevzi Tekir öldü.  
 
12 Eylül günü ġırnak‟ın BeytüĢĢebap Ġlçesi‟nin Ġkinci Köprü Mevkii‟nde araziye önceden döĢenmiĢ mayının 
patlatılması sonucu iki geçici köy korucusu yaralandı.  
 
12 Eylül günü Hakkâri ili Merkez ilçesi Ağaçdibi mahallesi bölgesinde, güvenlik güçlerinin Hakkâri'ye dönüĢü 
esnasında yol üzerine yerleĢtirilen el yapımı mayının patlatılması ve konvoydaki araçlara roketatar ve uzun namlulu 
silahlar ile taciz ateĢi açılması sonucu 2 uzman çavuĢ yaralandı.  
 
13 Eylül günü ġırnak‟ın Ġdil Ġlçesi‟nde devriye görevi yapan zırhlı polis aracına düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu 
yoldan geçen bir kadın hafif yaralandı.  
 
14 Eylül günü Osmaniye‟nin Hasanbeyli Ġlçesi‟nin giriĢinde polis aracının geçiĢi sırasında önceden döĢenmiĢ 
mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu iki polis memuru yaralandı.  
 
14 Eylül günü Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟nde polis kontrol noktasına roketatarla ve uzun namlulu silahlarla 
düzenlenen saldırı sonucu 3  polis memuru yaralandı.  
 
17 Eylül günü Mardin‟in Bagok alanında hareket eden HPG militanları Ahmet Uğur (1977) ve Rêzan Yağmakan 
(1981) araziye döĢenen mayına basarak hayatını kaybetti.  
 
17 Eylül günü Hatay‟ın Dörtyol Ġlçesi‟ne bağlı Bükle Yaylası‟nda çıkan çatıĢmada 1 militan yaralandı.  
 
22 Eylül günü Diyarbakır‟dan Bingöl‟e giden polis panzerinin geçiĢi sırasında önceden döĢenmiĢ mayının 
patlatılması sonucu panzerde bulunan 4 polis memuru hafif yaralandı.  
 
26 Eylül günü ġırnak‟ta, Namaz Dağı‟nda askerî operasyona çıkan birlikten bir askerin önceden döĢenmiĢ el 
yapımı mayına basması sonucu 1 astsubay ile 1 uzman çavuĢ yaralandı.  
 
1 Ekim günü Ağrı‟nın Patnos ilçesinin Çakırbey Köyü dağlık bölgesinde çıkan çatıĢmada Özcan TaĢ (1982) isimli 
HPG militanı yaĢamını yitirdi.  
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Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından 2 Ekim günü yapılan açıklamada, Hakkâri ili Çukurca ilçesi dağlık arazi 
kesiminde konuĢlu bir birliğin bölgesinde bulunan paratonerin topraklama iĢlevi gören bakır çubuklarının toprağa 
gömülmesi esnasında, sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlama meydana geldiği ve 1 astsubay ve 1 erin 
yaralandığı belirtildi.  
 
7 Ekim günü ġırnak‟ın Namazdağı Bölgesi‟nde taraması yapan askerî birliğin geçiĢi sırasında önceden yola 
döĢenmiĢ mayının patlaması sonucu bir uzman erbaĢ yaralandı.  
 
9 Ekim günü ġırnak merkeze bağlı Zırvê köyü yakınlarında operasyona çıkan güvenlik güçleri ile HPG militanları 
arasında çıkan çatıĢmada Hüseyin UlaĢ (1983) isimli militan hayatını kaybetti.  
 
13 Ekim günü Tunceli‟nin Ovacık ilçesinde, kırsal alanda arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile 
bir grup HPG militanı arasında çatıĢma çıktı. Çıkan çatıĢmada, Jandarma Uzman ÇavuĢ Yasin Mengen, er Ġbrahim 
ĠĢcan ve Cemil Nayman (1981) isimli HPG militanı hayatını kaybetti, Fatih Erlan isimli er  ise yaralandı. ÇatıĢmanın 
ardından baĢlatılan askerî operasyon kapsamında 14 Ekim günü çıkan çatıĢmada Hüseyin Akkoç (1984), 
Abdurrahman Hüseyin (1980)  ve ġükran Gülsün (1980) isimli HPG militanları yaĢamını yitirdi.  
 
22 Ekim günü Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hakkâri ili ġemdinli ilçesi dağlık arazi 
kesiminde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen faaliyet esnasında 1 militanın cesedinin bulunduğu belirtildi.  
 
23 Ekim günü Tunceli merkeze bağlı Cumhuriyet mahallesinde ġehit Cemalettin Özdemir Polis Karakolu‟na 
düzenlenen silahlı saldırıda karakol önünde nöbet tutan polis memuru Ġsa Çağlaoğlu yaralandı. Saldırının ardından 
baĢlatılan operasyonda Bawer Kurtuk isimli militan yaĢamını yitirdi.  
 
25 Ekim günü ġırnak‟ta, Cudi Dağı‟nda baĢlatılan askerî operasyon kapsamında çıkan çatıĢmada dört asker ile bir 
geçici köy korucusu yaralandı.  
 
27 Ekim günü Sinop ili Gerze ilçesi Yenikent mevkiinde, güvenlik güçlerince icra edilen önleyici hizmet devriyesi 
görevi esnasında, intikal halindeki askeri araca bir grup örgüt mensubunca açılan ateĢ sonucu 1 er yaralandı.  
 
2 Kasım günü TSK tarafından Kuzey Irak‟a yapılan havan ve obüs saldırısında Xelil Süleyman (1975) isimli HPG 
militanı öldü.  
 
9 Kasım günü Hatay‟ın Ġskenderun Ġlçesi‟ne bağlı Kurtbağı Köyü‟nün dağlık kesiminde çıkan çatıĢmada 1 
Jandarma Uzman ÇavuĢ hafif yaralandı.  
 
7 Aralık günü ġırnak‟ın Güçlükonak ilçesinde çıkan çatıĢmada Kerim Karatay (1975) isimli militan yaĢamını yitirdi.  
 
10 Aralık günü Batman‟ın GerçüĢ ilçesinde çıkan çatıĢmada Ali Abdo HambeĢo (1976) isimli militan yaĢamını 
yitirdi.  
 
26 Aralık günü Hakkâri‟nin Çukurca Ġlçesi‟nde yapılan yol kontrolü sırasında meydana gelen patlama sonucu adı 
açıklanmayan bir asker yaralandı.  
 
27 Aralık günü Mardin‟in Dargeçit ilçesinde çıkan çatıĢmada Mustafa Cengiz (1984)ve Mahmut Kılıçaslan (1984) 
isimli HPG militanları öldü, bir militan da yaralandı.  

X. MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLEN ve YARALANAN SİVİLLER 
 
10 Ocak günü Bingöl'ün Genç Ġlçesi'ne bağlı Yayla Karakolu yakınlarında hayvanlarını otlatan F.O. (14) adlı erkek 
çocuğu bulduğu patlayıcının patlaması sonucu yaralandı. Yaralanan OkĢak, ailesi ve köylüler tarafından Bingöl 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 13 Ocak günü Genel Kurmay BaĢkanlığı resmi internet sitesinde olayla ilgili yapılan 
açıklamada “Bingöl ili Genç ilçesi dağlık arazi kesiminde hayvan otlatan bir vatandaĢ, arazide patlamıĢ durumda 
bulduğu RPG-7 mühimmatının kuyruk kısmına sert bir cisimle vurması sonucu meydana gelen patlamada 
yaralanmıĢtır” denildi. Genel Kurmay BaĢkanlığı olayla ilgili yapılan çalıĢmalar sonucunda, “Bingöl ili Genç ilçesi 
dağlık arazi kesiminde Bingöl Ġl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri Ġnceleme Timi tarafından, meydana gelen patlama 
bölgesinde yapılan araĢtırma sonucu, yaralanan vatandaĢ tarafından farklı bölgelerden hurda olarak satılmak üzere 
toplanmıĢ ve olay yerine getirilmiĢ toplam 54 adet patlamıĢ RPG-7 roketatar mühimmatına ait sevk motoru ile 1 
adet patlamamıĢ RPG-7 roketatar mühimmatı bulunmuĢtur” açıklamasını yaptı.  
 

Mayın ve Sahipsiz Patlayıcılara ĠliĢkin Soru Önergesi 



2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 

 

 | YAġAM HAKKI 87 

 

BDP Diyarbakır Milletvekili Gülten KıĢanak, Bingöl'ün Genç Ġlçesi'nde Yayla Jandarma Karakolu yakınlarında 10 
Ocak 2010 tarihinde F.O.(14) adındaki çocuğun yaralanmasına neden olan patlamaya iliĢkin ĠçiĢleri Bakanı BeĢir 
Atalay'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. KıĢanak, olayın yaĢandığı yerin, yine bir patlayıcı sonucu 
hayatını kaybeden Ceylan Önkol'un hayatını kaybettiği yere yakın olduğunu ve F.O.‟nun verdiği bilgilere göre de 
olayın bir patlayıcıdan kaynaklandığını hatırlattı. Olay nedeniyle F.O.‟nun karaciğerine Ģarapnel parçası isabet 
ettiğini ve hayati tehlikesi bulunduğunu belirten KıĢanak, olayın yaĢandığı yere yakın mesafede bulunan Yayla 
Karokolu'dan gelen ekipler tarafından patlayıcının toplandığı bilgilerini paylaĢtı. KıĢanak, Ģu soruların 
cevaplandırılmasını istedi:  
* Yayla Jandarma Karakol Komutanlığının 600 metre yakınında F.O.‟nun yaralanmasına neden olan patlayıcıya 
iliĢkin soruĢturma açılmıĢ mıdır, soruĢturma nasıl sonuçlanmıĢtır? 
* Patlayıcı madde Yayla Jandarma Karakol Komutanlığına mı aittir? 
* Ceylan Önkol'un ölümüne neden olan patlamanın görev alanı içinde bulunduğu Jandarma Karakol 
Komutanlığı'nın bu her iki olaya iliĢkin görev suiistimali var mıdır? 
* Yayla Jandarma Karakol Komutanlığının zaman zaman sınırları dıĢında, sivil alanlarda atıĢ talimi yaptığı ve etrafa 
askeri mühimmatın dağıldığı yönünde ifadeler var mıdır? 
* Patlayıcı maddenin Yayla Jandarma Karakolu'nun 600 metre yakınlarda olması ve bu alanın çevredeki altı köy 
tarafından hayvan otlatma alanı olarak kullanılıyor olması dolayısıyla Karakol komutanlığının sorumluluğu nedir, 
sorumlular hakkında ne gibi iĢlemler yapılmıĢtır? 
* Son iki yılda basına yansıdığı kadarıyla 11'i çocuk 14 kiĢinin yaĢamını yitirdiği, 20'si çocuk 26 kiĢinin yaralandığı 
bu olaylara iliĢkin ne gibi önlemler alınmaktadır? 
ĠçiĢleri Bakanı BeĢir Atalay, KıĢanak'ın soru önergesini Nisan ayı baĢında yanıtladı. Atalay, son iki yıl içerisinde 
meydana gelen bu tür olayların hepsinin PKK'nin mayın ve patlayıcı maddeleri kullanma sonucu yaĢandığını iddia 
etti. 10 Ocak 2010 tarihinde Yayla Jandarma Karakolu Komutanlığı'na yaklaĢık 3 kilometre mesafede patlamanın 
olduğuna iĢaret eden Bakan Atalay, “Yaralanan F.O.‟nun ile kardeĢinin gelir elde etmek maksadıyla, ne zaman ve 
kim tarafından atıldığı tespit edilemeyen patlamıĢ RPG-7 roketatar mühimmatlarının sevk motorlarını baĢka 
bölgelerden toplayarak olay bölgesine getirmeleri ve sevk motorunu taĢa vurmaları sonucu olay meydana gelmiĢtir” 
iddiasında bulundu. Bakan Atalay Ģu beyanda bulundu; “Son iki yıl içerisinde meydana gelen; 10'u çocuk olmak 
üzere toplam 14 vatandaĢımızın hayatını kaybettiği, 27'si çocuk olmak üzere toplam 31 vatandaĢımızın yaralandığı 
23 olay, güvenlik güçlerine zayiat verdirmek ve bölge halkını sindirmek maksadıyla PKK/Kongra-Gel örgütünün 
mayın ve patlayıcı maddeleri kullanması sonucu gerçekleĢmiĢtir. Bahse konu olayların önlenmesi ve meydana 
gelen olayların aydınlatılması maksadıyla kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirler alınmaktadır.”  

 
12 Ocak günü Mardin Nusaybin ilçesi Yusuftepe Köyü civarlarında hayvanlarını otlatan A.G. (14) adlı çocuk araziye 
önceden döĢenen mayına bararak ağır yaralandı. A.G. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 
Patlamanın yaĢandığı yerin askeriyeye ait alan olduğu bildirildi.  
 

Mardin‟in Kızıltepe Ġlçesi Damlalı (Dokani) ve Eruhlu (Xanîka) köyleri arasında kalan ve askeri tatbikat alanı olarak 
kullanıldığı belirtilen alanda yaĢanan patlamada Mehmet Ali Özdemir (19) ve Halime Özdemir (18) adlı kiĢilerin 
yaralanması sonrası olaya iliĢkin inceleme baĢlatılmasını isteyen ĠHD Mardin ġubesi‟nin Milli Savunma 
Bakanlığı'na 13 Kasım 2009 tarihinde gönderdiği yazıya 2010 Ocak ayında yanıt geldi. Bakanlık adına Hakim 
Tuğgeneral ve MüsteĢar Yardımcısı Orhan Köprü tarafından verilen yanıtta, olay yerine yakın mesafede bulunan 
tatbikat ve atıĢ alanının Orman Bakanlığı'nca 49 yıl süre ile Milli Savunma Bakanlığı'nın kullanımına tahsis edildiği 
belirtildi. Yanıtta alanın atıĢ ve tatbikat alanı olarak kullanılmadan önce atıĢ yapıldığı tarihte Genelkurmay 
BaĢkanlığınca, 'Geçici askeri güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtilerek, gerekli tedbirlerin alındıktan sonra atıĢ ve 
tatbikatın yapıldığı öne sürüldü. Tatbikat ve atıĢ esnasında bütün atıĢların izlenerek kaydedildiği ve sonrasında 
arazideki kalıntıların teknik ekip tarafından imha edildiğinin savunulduğu yanıtta, çevrede bulunan köylülerin 
arazide buldukları yabancı cisimler ile oynamamaları gerektiği uyarısının da yapıldığı iddia edildi.  

 
Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi YeĢilova (Navberoja) Köyü kırsalında 18 Ocak gecesi hayvan otlatan bir çoban, yaktığı 
ateĢ içerisinde bilinmeyen bir cismin patlaması sonucu yaralandı. Yaralı çoban askeri helikopter ile önce Hakkâri 
Devlet Hastanesi'ne nakledildi, buradaki ilk müdahaleyi müteakip sevk edildiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
AraĢtırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. ġemdinli Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili adli tahkikata 
baĢladığını belirtti.  
 
14 ġubat günü Gaziantep‟in Islâhiye Ġlçesi‟nde, 106. Topçu Alay Komutanlığının çöp döktüğü alanda hurda 
toplayan Hasan Söylemez (16), Halil Yağcıoğlu (19) ve ÖkkeĢ Kaya (16) buldukları bir mühimmatı incelemeye 
baĢladı. Mühimmata sert bir cisimle vurulması üzerine meydana gelen patlamada, Hasan Söylemez ağır yaralandı. 
Ġslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Söylemez, burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Antep 25 Aralık 
Devlet Hastanesi‟ne sevk edildi.  
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11 Mart günü ġırnak'ın Uludere Ġlçesi'ne bağlı YemiĢli Köyü yakınlarında, çobanlık yapan çocukların önceden 
döĢenmiĢ mayına basması sonucu meydana gelen patlamada Zahir Alp (17) adlı çocuk yaĢamanı yitirdi, Nuh Ağın 
(17) ve Hamza Encü (13) isimli çocuklar da ağır yaralandı.  
 

Devlet tarafından köyleri boĢaltılan Bingöl'ün Genç ilçesinin Yazkonağı köyüne yıllar sonra dönen Sabri ĠĢlek‟in 
köyde dolaĢırken karakola ait mayının patlaması sonucu bir gözünü ve kolunu kaybetmesi nedeniyle açtığı dava 
2010 Ocak ayında sonuçlandı. Olay tarihinde 16 yaĢında olan Sabri'nin ailesi, ĠçiĢleri Bakanlığı aleyhine maddi ve 
manevi tazminat davası açtı. ĠçiĢleri Bakanlığı savunmasında, 'bölgenin siviller açısından güvenli bir yer olmadığı, 
Sabri ĠĢlek'in bunu bildiği halde bölgede dolaĢtığı' savunuldu. Jandarmanın patlamada 'kusuru' bulunmadığı iddia 
eden Bakanlık, davanın reddini talep etti. Mahkeme, sosyal risk ilkesi gereğince mayının jandarmaya ait olduğu için 
olayda ĠçiĢleri Bakanlığı'nın gerekli önlem ve tedbiri almadığından dolayı kusurlu olduğuna hükmetti. Mahkeme 
kararında Türkiye'nin de taraf olduğu Ottowa sözleĢmesini hatırlatarak 'Bu sözleĢmede, 'Özellikle çocuklardan 
oluĢan siviller, anti personel mayınların acı kurbanı olmaktadır' deniliyor. Anayasamızın 125. maddesine göre 
kusurlu idare zararı ödemekle yükümlüdür' denildi. Mahkeme, ĠçiĢleri Bakanlığı'nın 65 bin lirası maddi, 12 bin lirası 
da manevi olmak üzere 77 bin lira tazminat ödenmesine oy birliğiyle karar verdi.  

 
Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟ne bağlı Derecik Beldesi‟nin YeĢilova Köyü‟nün yakınlarında 16 Mart günü pancar 
toplayan köylülerin mayına basması sonucu ġehriban Eren, Muhabbet Kaya, Rahmi Demir ve Fatiha Kaya 
yaralandı. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen Fatiha Kaya ile Muhabbet Kaya‟nın Hakkâri Devlet Hastanesi‟ne 
gönderildi.  
 
23 Mart günü Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟nde, KarĢıyaka Mahallesi'nde meydana gelen patlamada Rubar Sağın 
(13) isimli çocuk vücuduna isabet eden Ģarapnel parçaları nedeniyle ağır yaralandı. Hakkâri Valiliği tarafından 
yapılan açıklamada patlamaya bilinmeyen bir cismin neden olduğu belirtildi.  
 
4 Nisan günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Mahmut B., 3 Nisan günü Siirt Ġli Eruh Ġlçesi Bilgili Köyünde 
kızı K.Z.B. (11) ve yeğeni H.B.‟nin (14) koyunlarını otlatırken buldukları bir madde ile oynamaları sonucu patlama 
meydana geldiği ve iki çocuğun ağır yaralanarak Siirt Devlet Hastanesi‟ne getirildiklerini belirtti.  
 
Diyarbakır‟ın Ergani Ġlçesi‟nde 5 Nisan günü, belediyenin çöpünün döküldüğü alanda buldukları askere ait 
patlamamıĢ bomba ile oynarken, bombanın patlaması sonucu Mehmet Ali GülĢen (16) ile Mustafa Yıldız (13) 
yaralandı. Olayda iki parmağı kopan ve gözünde hasar meydana gelen Mehmet Ali GülĢen (16) ile baldırından 
yaralanan Mustafa Yıldız (13) adlı çocuklar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki tedavilerinin ardından 6 Nisan 
günü taburcu edildi. Olayda gözünden hasar nedeniyle uzun bir süre daha tedavi görmesi gereken GülĢen'in 
babası Cebrail GülĢen, söz konusu çöpün geri dönüĢüm ihalesini aldığını belirterek, yıllardır bu iĢi yaptığını söyledi. 
Olayın meydana geldiği gece iki torba patlayıcı maddenin savcılık gözetiminde asker ve polisler tarafından çöpten 
çıkarılarak götürüldüğünü belirten GülĢen, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.  
 
7 Nisan günü Gaziantep'te, Nurdağı ilçesi Yenimahalle'de hurdacılık yapan Sevim ġ., evinin önünde hurda olarak 
kendilerine satılan bir cismi kırmak isterken büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada Sevim ġ. (41) ve yoldan 
geçen Yusuf Aslan (10), Kemal B. (12) ve Onur B. (10) yaralandı.  
 
Siirt‟in Eruh Ġlçesi‟ne bağlı Meydana (YokuĢlu) Köyü‟nde çobanlık yapan Ayhan BiliĢkin‟in (19), 14 Nisan günü yol 
kenarında bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı. Göğsünde ve vücudunun çeĢitli yerlerinde Ģarapnel ve 
yanmaların olduğu belirtilen BiliĢkin olay yerinde yaklaĢık 2 saat yaralı halde kaldıktan sonra, jandarma tarafından 
Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı belirtildi.  
 
Van'ın BaĢkale Ġlçesi'ne bağlı Güvendik (Elerzî) köyünde oturan Süleyman Demir (33) adlı vatandaĢ, 17 Nisan 
günü Ġran sınırı yakınlarında bastığı mayının patlaması sonucu yaralandı.  
 
21 Nisan günü Mardin Merkeze bağlı Kabala Beldesi'nde, yerde bulduğu cisimle oynarken cismin patlaması sonucu 
Ġzzetin Boz (14) adlı çocuk yaĢamını yitirdi. 
 
28 Nisan günü ġırnak'ta, Ġkizce Tugayı'na asker taĢıyan sivil minibüs askerleri indirdikten sonra Görmeç köyü 
yakınlarından geçerken patlama meydana geldi. Patlamada araçta tek bulunan ve ismi öğrenilemeyen Ģoför ağır 
yaralandı. Yaralı Ģoför helikopterle ġırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 
1 Mayıs günü Hakkâri ili Yüksekova ilçesi Esendere bölgesinde hayvan otlatan bir vatandaĢ, sebebi bilinmeyen 
patlama sonucu hafif Ģekilde yaralandı.  
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14 Mayıs günü Hakkâri ili Yüksekova ilçesi KamıĢlı bölgesinde ot toplayan vatandaĢlardan biri sebebi belli olmayan 
bir patlama sonucu hafif Ģekilde yaralandı.  
 
31 Mayıs günü Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi'ne bağlı Hedik Köyü kırsalında ava çıkan Ali Konur (70), araziye döĢenen 
mayının patlaması sonucu öldü.  
 
2 Haziran günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde, ġemdinli yolu üzerinde Musa Kara yönetimindeki sünger yüklü 
kamyonun geçiĢi sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu kamyon Ģoförü Kara'nın hafif yaralandı. 
Emniyet, patlamaya yolun kenarına bırakılan çivili bir mayının neden olduğunu belirtirken, görgü tanıkları 
patlamadan önce 2 adet askeri araç ve panzerin patlamanın 20 metre gerisinde beklediklerini, kamyon geçtikten 
sonra patlamanın meydana geldiğini ve daha sonra panzerden de ateĢ açılmaya baĢlandığını ileri sürdü.  
 
3 Haziran günü, Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'ne bağlı Akkocak (Heleis) Köyü Sülke Mezrası'nda bulunan bir Mıcır 
Ocağı'nda kullanılan patlayıcılarla oynayan Ozan Yardımcı (12) ve Taner Yardımcı (9) yaralandı. Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuklardan birinin el parmaklarının koptuğu, diğerinin 
de gözlerini kaybettiği belirtildi.  
 
5 Temmuz günü Hakkâri‟nin Çukurca Ġlçesi‟nde, KavuĢak Köyünden Beytepe askeri üst bölgesinde yapımı devam 
eden yol için stabilize malzeme taĢıyan bir kamyonun geçiĢi sırasında yola önceden döĢenmiĢ mayının patlaması 
sonucu kamyon sürücüsü Sait Öz (38) ağır yaralandı.  
 
7 Temmuz günü Hatay‟ın Belen Ġlçesi‟nde babasıyla birlikte dağ çayı toplamaya giden Mustafa ġen (14), araziye 
önceden döĢenmiĢ mayına basarak yaralandı. Mustafa ġen‟in sağ bacağının dizinden koptuğu açıklandı.  
 
10 Temmuz günü ġırnak‟ın Ġdil Ġlçesi‟ne bağlı Sulak Köyü‟ndeki Sulak Jandarma Karakolu‟nun yakınlarında 
bulduğu yabancı bir cisimle oynayan H.S. (11) isimli çocuk, cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.  
 
11 Temmuz günü GümüĢhane‟ye bağlı Esenyurt Köyü‟nün yakınlarında arkadaĢlarıyla yürüyüĢe çıkan Hayri 
Mevlana Koyun (60), araziye önceden döĢenmiĢ mayına basarak yaralandı.  
 
18 Temmuz günü Van‟ın Özalp Ġlçesi‟ne bağlı ReĢikan (Damlacık) Köyü‟nde ikamet eden ve Akspi Jandarma 
Karakolu‟na yakın bir alana sabah saatlerinde kuzularını otlatmaya götüren Fırat Alpkaya (12) isimli çocuk, 
kuzulardan birinin mayına basması sonucu meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Patlamanın meydana geldiği 
alanın karakolun hemen bitiĢiği olduğunu söyleyen baba Alpkaya, "Oraya yeni mayınlar döĢenmiĢ. Biz uzun süredir 
oraya hayvanlarımızı götürüp otlatıyoruz ve böyle bir Ģey yoktu. Demek ki bu mayınları yeni koymuĢlar ve köylüyü 
bu konuda uyarmadılar. Patlamanın ardından 2 sivil giyimli asker bana gelip 'Olayın üstünü örtelim anlaĢalım' dedi. 
Ben de, 'Bu iĢin peĢini bırakmayacağım' dedikten sonra bu defa oğlumun ameliyatına giren hemĢirenin yanına 
giderek karnından çıkan Ģarapnel parçalarını istemiĢler. Oğlum karın bölgesinden aldığı yara ile ağır yaralandı. Ben 
de yarından itibaren gerekli hukuki baĢvuruları yapacağım. Sorumluların yargılanıp cezalandırılmalarını istiyorum" 
dedi.  
 
7 Eylül günü Van‟ın BaĢkale Ġlçesi‟ne bağlı Embi (Güleçler) Köyü‟nde, boĢaltılmıĢ halde bulunan jandarma 
karakolunun bahçesinde koyunlarını otlatan Ö.P. (10) eline aldığı cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.  
 
9 Eylül günü Siirt‟in Eruh Ġlçesi‟nin DağdöĢü Köyü yakınlarında, yerde buldukları cismin patlaması sonucu Mehmet 
Toprak (10), Adnan Kurt (9), Yalçın ErtaĢ (8) ve ġükrü Yıldırım (7) isimli çocuklar yaralandı.  
 
26 Eylül günü Adana‟nın Seyhan Ġlçesi‟nde, bir protesto gösterine polis ekiplerinin müdahale ettiği esnada, 
toplanan çocuklar arasında bir cismin patlaması sonucu 4 çocuk yaralandı. Adlarının F.Ö. (17), S.K. (15), A.Ç. (16) 
ve A.B. (16) olduğu öğrenilen çocuklardan F.Ö. ve S.K. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, Balcalı 
Hastanesi‟nde ameliyat edilen A.Ç.‟nin ve A.B.‟nin hastanede ifadeleri alındı. Patlamanın etkisiyle iki gözü de 
görme yetisini kaybeden, serçe parmağı ile sol el yüzük parmağının kopan A.B., ifadesinde babasının hurdacılık 
yaptığını, kendisinin de çöplerden hurda topladığını, patlayan cismi çöpte bulduğunu belirtti. A.B., cismi eline alır 
almaz patladığını söyledi. Öte yandan patlamaya A.B.‟nin polis ekiplerine el bombası atmak isterken bombanın 
elinde patlamasının neden olduğu da iddia edildi.  
 
5 Ekim günü ġırnak‟ın Güçlükonak Ġlçesi‟ne bağlı Fındık Beldesi‟nin GümüĢyazı Köyü‟nde iki çocuğun bulduğu 
cismin patlaması sonucu Ahmet Ġmre (12) yaĢamını yitirdi; Ramazan Ġlhan (12) ise yaralandı. 17 Kasım günü ĠHD 
Siirt Ģubesine baĢvuran Abdülkerim Ġmre, 1993 yılında rastgele çevreye bırakılan askeri patlayıcı maddelerden 
dolayı ayağını kaybettiğini, oğlunun da patlayıcı maddelerle oynaması sonucu yaĢamını yitirdiğini, söz konusu 
mayınların temizlenmesi için gerekli yerler baĢvurduğunu fakat hala temizlenmediği belirtti.  
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11 Kasım günü ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi ile Ġdil Ġlçesi arasında yer alan Aslantepe Köyü‟nde evlerinin yakınlarında 
oynayan BeĢir Ġdem (6) ile Rojivan Ġdem‟in (4) bulduğu bir cismin patlaması sonucu Rojivan Ġdem yaĢamını yitirdi, 
BeĢir Ġdem ağır yaralandı.  
 
15 Kasım günü Bursa‟nın Yıldırım Ġlçesi‟nde, bir parkta buldukları el bombası fünyesiyle oynayan Fırat Çelik (28), 
Mehmet ġirin Söylemez (44) ve Emre Çelik (15), fünyenin patlaması sonucu yaralandı. Durumunun ağır olduğu 
öğrenilen Fırat Çelik, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟ne sevk edildi.  
 
24 Kasım günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟ne bağlı Bizok Köyü‟nde hayvanlarını otlatan Nazif Yanar (10), askerî 
bir alanın yakınlarında bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı. Patlamadan sonra olay yerine askerlerin 
gittiğini söyleyen baba Mehmet Yanar, "Askerler olay yerinde raporlarını tuttuktan sonra patlayan cismi de alıp, olay 
yerinden ayrıldılar. Askerler olay yerinden ayrıldıktan sonra polis olay yerine gelerek, incelemede bulundu" dedi.  

XI. YASADIŞI ÖRGÜT CİNAYETLERİ, YARALANMALAR 
 
17 Nisan günü Samsun'un Ladik ilçesi Lise Caddesi'nde devriye gezen 55 A 8651 plakalı polis aracına 22.15 
sıralarında kaleĢnikof marka silahlarla ateĢ açıldı. Üç ayrı noktadan yaklaĢık 5 dakika süren saldırıda polis memuru 
Hüseyin Koç olay yerinde, Malik Saykal ise kaldırıldığı hastanede yaĢamını yitirdi. HPG 19 Nisan günü yaptığı bir 
açıklama ile saldırıyı üstlendi.  
 
29 Mayıs günü Hatay‟ın Kisecik Köyü yakınlarındaki krom madeni ocağına PKK militanları tarafından roketatar ve 
uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Açılan ateĢe maden ocağındaki özel güvenlik görevlilerinin karĢılık 
vermesi üzerine çıkan çatıĢmada özel güvenlik görevlilerinden Mustafa Dolumay (26) ile Ġbrahim Medrani (1974) 
isimli militan hayatını kaybetti Sabri Pekmez (28) ve Hüseyin Saraç (28) ismi özel güvenlik görevlileri yaralandı. 
 
10 Haziran günü Osmaniye‟de, Kanlıgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı‟na ve lojmanına yapılan saldırı sırasında 
lojmanın balkonunda bulunan ve yaralanan subay eĢi Pınar Akdağ (22),  tedavi edildiği hastanede 11 Haziran günü 
yaĢamını yitirdi.  
 
12 Haziran günü Hakkâri ili Yüksekova ilçesi merkezinde bir iĢyerinin kapısına bırakılan parça ve basınç etkili 
patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu sokaktan geçmekte olan 1 uzman çavuĢ yaralandı.  
 
22 Haziran günü Ġstanbul‟un Halkalı Ġlçesi‟nde, askeri personel taĢıyan sivil servis aracının geçiĢ güzergâhında 
bomba patlatılması sonucu Uzman ÇavuĢ Çağlar Bölük (28), Uzman ÇavuĢ Uğur Ekiz (32), Astsubay ÜstçavuĢ 
Bekir Çelik (38), BaĢçavuĢ Duran Bayram (33) askeri personel kızı Buse Sarıyağ (17) yaĢamını yitirdi, 1'i ağır 13 
kiĢi yaralandı. Yaralananlardan Uzm. J. ÇvĢ. Mehmet BoĢnak, 26 Haziran günü yaĢamını yitirdi. Saldırıyı Kürdistan 
Özgürlük ġahinleri (TAK) adlı örgüt Fırat Haber Ajansı'na bir e-posta göndererek üstlendi. TAK sözcüsü Doğan Baz 
imzalı elektronik postada, hedefin askeri araç olduğu, sivillerin zarar görmesinden Türk devletinin sorumlu olduğu 
belirtildi.  
 
14 Temmuz günü Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova 21. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığında görevli 
Uzman ÇavuĢ Yasin Ak (33), sivil kıyafetli olarak Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir otelin önünde bulunduğu sırada 
arkasından yaklaĢan bir kiĢi tarafından baĢına ateĢ edilerek öldürüldü. PKK 16 Temmuz günü yaptığı açıklama ile 
saldırıyı üstlendi.  
 
1 Ağustos günü Batman‟ın Hasankeyf Ġlçesi‟nin TPAO‟ya ait petrol kuyularında yangın çıkarıldığı iddiaları üzerine 
Demirlipınar Köyü‟nden yangının olduğu iddia edilen Güney Raman Petrol Bölgesi‟ne, yangının tarlalardan çıktığı 
düĢüncesiyle gitmek isteyen kapatılan Halkın Emek Partisi (HEP) Batman Ġl BaĢkanı Salih Özdemir (55), ĠHD 
Batman ġubesi eski BaĢkanı ve Demirlipınar Köyü Muhtarı Sadi Özdemir (47), ĠHD Batman ġubesi eski BaĢkanı 
Sedat Özevi (48) ve Sofi Özdemir (45), kullandıkları aracın HPG tarafından araziye önceden döĢenmiĢ mayına 
çarpması sonucu meydana gelen patlama nedeniyle yaĢamını yitirdi. HPG 21 Ağustos günü yaptığı açıklamada, 
araziye söz konusu mayını kendi timlerinden birinin yerleĢtirdiği kabul ederek özür diledi. HPG, 2010 Aralık ayında 
sözkonusu olayla ilgili açılan soruĢturmayı tamamladığını ve eylemin sorumluları Ferhat Felat ile Fikri Bermal adlı 
militanların 20 ve 24 yıl hapse mahkum ettikten sonra örgütten çıkarıldıklarını bildirdi.  
 
Hatay Valiliği 21 Ağustos günü yaptığı açıklamada, Tiyek Köyü‟nün yakınlarında tarla sulamaya giden Mesut Çelik 
(40) ve Ahmet ÜneĢ‟in (30) HPG militanları tarafından kaçırıldığını ve cep telefonlarının bataryalarının alınmasının 
ardından Mesut Çelik ve Ahmet ÜneĢ‟in 22 Ağustos günü serbest bırakıldığını belirtti.  
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31 Ekim günü Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟ndeki Taksim Meydanı‟nda bulunan çevik kuvvet ekibine yönelik canlı 
bomba eylemi düzenlendi. Eylem sonucu canlı bomba olduğu belirtilen Vedat Acar (24) yaĢamını yitirdi; 17‟si sivil, 
15‟i polis memuru 32 kiĢi yaralandı. Ġstanbul Valiliği 2 Kasım 2010‟da yaptığı açıklamada Vedat Acar‟ın “PKK üyesi 
olduğunu” ve üç ay önce Habur Sınır Kapısı‟ndan Türkiye‟ye giriĢ yaptığını ileri sürdü. Canlı bombanın kimliğinin 
belirlenmesinin ardından baĢlatılan operasyonda ise sekiz kiĢi gözaltına alındı.  
 
16 Aralık Mardin‟in Dargeçit Ġlçesi‟nde, lçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman ÇavuĢ Kenan Erdem (35) ilçe 
merkezinde sivil bir araçtan açılan ateĢ sonucu yaĢamını yitirdi. HPG, saldırıyı kendilerine bağlı bir birimin, askerî 
operasyonlara karĢı misilleme eylemi olarak gerçekleĢtirdiğini açıkladı.  

XII. KUŞKULU ÖLÜMLER 
 
1 Ocak günü Sivas'ta, Yunus Emre Mahallesi Kumru Sokak'ta ailesiyle birlikte yaĢayan Cumhuriyet Üniversitesi 
Meslek Yüksek Okulu ĠĢletme Bölümü mezunu Sümeyye Kızkapan (21), sobadan sızan karbonmonoksit gazından 
zehirlendiği Ģüphesiyle kaldırıldığı hastanede  öldü. Ölümü Ģüpheli bulunan genç kızın cenazesi Cumhuriyet 
Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi‟nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.  
 
Bilecik'teki 2'nci Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda askerliğini yapan ve Pelitözü Köyü yakınlarındaki 
kullanılmayan bir mermer ocağı yanında arkadaĢlarıyla birlikte komutanlarının gözetiminde gece eğitimi 
yürüyüĢüne katılan jandarma er Ergün Önen, kimin silahından çıktığı belirlenemeyen G-3 mermisinin vücuduna 
isabet etmesi sonucu öldü. Olayla alakalı çok yönlü soruĢturma baĢlatılırken, silahı kimin ateĢlediğinin araĢtırıldığı, 
kesin sonucun otopsi raporundan sonra belli olacağı belirtildi. BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Önen'in 
ölümüne iliĢkin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün yazılı cevaplandırması için parlamentoya soru önergesi verdi. 
Ata, Önen'in, “Gece eğitimi esnasında G3 tüfeğinden çıkan merminin vücuduna isabet etmesi sonucu yaĢamını 
yitirdiği aktarılmaktadır. 8-10 metre mesafeden ateĢlendiği belirtilen G3 tüfeğinin mermisi, er Ergün Önen'in 
sırtından girip, göğsünü parçalayarak dıĢarı çıktığı belirtilmektedir” diyerek Ģu soruları sordu: “Olaya iliĢkin Bakanlık 
olarak inceleme baĢlatılmıĢ mıdır?”, “Olayın yaĢandığı alanın gece eğitimine uygunluğuna iliĢkin bir inceleme 
yapılmıĢ mıdır?”, “Er Ergün Önen'in ölümü ardından otopsi yapılmıĢ mıdır?”, “2000-2009 yılları arasında eğitim 
esnasında yaĢamını yitiren baĢka askerler olmuĢ mudur? Ölen askerlerin nüfusa kayıtlı olduğu illere iliĢkin bilgiler 
nelerdir? Yine bu ölüm olaylarının yaĢandığı yerlere iliĢkin bilgiler nelerdir?” ve “BaĢlatılan soruĢturmalar, yapılan 
yargılamalar ve yargılama sonucu verilen cezalar var mıdır?”  
 
28 Ocak günü ġanlıurfa'da,Eyyübiye Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet B. ve Sabiha B.'nin 45 günlük bebekleri 
sabaha karĢı yatağında ailesi tarafından ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları 
incelemelerinin ardından Ģüpheli olarak anne Sabiha B.'yi gözaltına aldı. Bebeğin ölüm nedeninin belirlenmesi için 
Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi morguna götürülerek otopsi yapılacağı bildirildi.  
 
3 ġubat günü, Yüksekova-ġemdinli arasında bulunan Yüksekova askeri havaalanı yanında bulunan Uzunsırt 
(Miçiç) Köyü yakınında Ekrem Alp (17) isimli çocuğun cesedi bulundu. Boğularak öldürüldüğü iddia edilen Alp'ın 
cenazesi otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.  
 
Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki 2'inci Motorize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı birlikte askerliğini yapan Ankara 
doğumlu Serkan Göçmen'in (21) saat 02:00 sularında yaĢamını yitirdi. Göçmen‟in kalp krizi sonucu hayatını 
kaybettitiği iddia edildi.  
 
Tunceli'nin Pertek Ġlçesi Akdemir Köyü'nde ikamet eden Hasan Kala (25) isimli vatandaĢ, 5 ġubat günü köyün 100 
metre dıĢında ahırların bulunduğu bir bölgede kafasından vurularak öldürülmüĢ halde bulundu. Av tüfeği ile intihar 
ettiği iddia edilen Kala'nın cenazesi otopsi için Elazığ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakınları, Kala'nın intihar 
edecek bir sorununun olmadığını belirterek, cinayet Ģüphesi taĢıdıklarını belirtti.  
 
9 ġubat günü Konya'nın Meram ilçesinde Meram ilçesindeki Merkez Jandarma Komutanlığı'nda askerliğini yapan 
Mesut Yücel (21) baĢından silahla vurularak ağır yaralandı. Mesut Yücel, Meram Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne 
götürülürken yaĢamını yitirdi. Baba Bekir Yücel, intihar ettiği iddia edilen oğlunun ölümünün araĢtırılması için 
cenaze töreni öncesi Adana Cumhuriyet Savcılığı'na baĢvurdu. Anne Dilek Yücel de olaydan bir saat önce oğluyla 
telefonla konuĢtuğunu ve gayet neĢeli olduğunu söyleyerek, intihar etmesinin mümkün olmadığını belirtti.   
 
9 ġubat günü KahramanmaraĢ'ta, Hayrullah Mahallesinde ikamet eden AyĢegül A. (40) isimli kadından uzun süre 
haber alamayan apartman sakinleri, durumu polise bildirdi. Kapıyı kırarak içeri giren polis evin içerisinde AyĢegül 
A.'nın cesedini buldu. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemede, kadının vücudunda herhangi bir darp ve 
yara izine rastlanmadı.  
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Milli savunma Bakanı Vecdi Gönül, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer'in Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün 
yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu asker ölümlerine iliĢkin soru önergesini ġubat ayı sonunda yanıtladı. Daha 
önce BDP'li vekiller Akın Birdal ve Sevahir Bayındır'ın konuya iliĢkin soru önergelerinde de benzer yanıtları vererek 
sayı vermekten kaçınan Gönüln, Üçer'in önergesine yanıtında Ģu ifadeler yer aldı: “Soru önergesinde belirtilen 
hususlarda yükümlüler hakkında yapılan adli ve idari iĢlemlere iliĢkin ayrıntılara dair (kaza kurĢunu, intihar, elektrik 
çarpması, yüksekten düĢme, trafik kazası, kalp krizi, yılan sokması, arkadaĢ kurĢunu vb.) kayıtlar Milli Savunma 
Bakanlığı Bilgi Sistemi kayıtlarında bulunmamaktadır. YaklaĢık 23 milyon yükümlünün kayıtlarının tek tek 
incelenerek istenilen bilgilere ulaĢılması ise yıllarca sürecek bir çalıĢmayı gerektirmektedir. Ancak askerlik hizmeti 
esnasında ölüm ya da yaralanma ile neticelenen her olay askeri veya sivil adli makamlarca kovuĢturulmaktadır.”  

 
Gaziantep Hayrat Jandarma Karakolu'nda askerlik yapan Er Serhat Yıldız'ın 19 ġubat'ta intihar ettiği iddia edildi. 
ġehit Kamil Devlet Hastanesi'nden verilen raporda Yıldız'a isabet eden G-3 mermisinin sırtından girip, göğsünden 
çıktığı belirtildi. Ġstanbul Gülsuyu Mahallesi'nde oturan ailesine haber veren binbaĢı, “Oğlunuzu bir kaza sonrası 
kaybettik, göğsünden bir kurĢun girmiĢ” dedi. Cenazeyi teslim eden Çayırlıdere Jandarma Karakol Komutanı ise 
ölüm sebebini “intihar” olarak açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı, Serhat Yıldız'ın hastane raporu sonrası 23 
ġubat günü bir açıklama yaptı. Açıklamada “J. eri Serhat Yıldız'ın olay anında giymiĢ olduğu elbisesi ve kendisine 
zimmetli silahta yapılan kriminal incelemede de olay esnasında kendisine zimmetli silahın kullanıldığı, göğüs 
bölgesinden bitiĢik atıĢ yapıldığı ve sırt bölgesinden çıktığı tespit edilmiĢtir” denildi.  
 
28 ġubat günü Kocaeli‟nin Gebze Ġlçesi‟ne bağlı Eskihisar Köyü‟ndeki çamlık alanda Elif Okutan (38) ile kızı 
Yağmur Okutan (8) baĢlarına birer kurĢun sıkılarak öldürülmüĢ bulundu. Olayda kullanılan silahın, Elif Okutan‟ın 
babasına ait olduğu bildirildi. Cesetlere Ġstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, kızını vurduktan sonra 
intihar etmiĢ olabileceği üzerinde de durulan Elif Okutan'ın baĢına 2 kurĢun girdiği tespit edildi.   
 
1 Mart günü ġanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, A.T. isimli kadının bir süre evden çıkmaması üzerine komĢuları 
durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri kapıyı kırarak içeri girdiğinde A.T.nin 
cesedini buldu. A.T.'nin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.  
 
Hatay‟da askerlik yapan Diyarbakır‟ın Bismil Ġlçesi nüfusuna kayıtlı Davut Cengiz adlı askerin 2 Mart günü intihar 
ettiği iddia edildi. Askerlikte fırın ustası olarak görev yaptığını ve kendisine silahın bile zimmet edilmediğini belirten 
Cengiz‟in abisi Aydın Cengiz, kardeĢinin intihar değil öldürülmüĢ olabileceğini iddia etti. 8 Mart günü ĠHD Diyarbakır 
Ģubesine baĢvuran Adalet Cengiz, kardeĢi Davut Cengiz‟in intiharına iliĢkin araĢtırılma yapılması için hukuki yardım 
talep etti.  
 
ĠHD Adana Ģubesine baĢvuruda bulunan S.H., ġırnak ilinde askerlik yapan yeğeni C.H.‟nin 10.03.2010 tarihinde 
intihar ettiği iddia edilerek ailesine bilgi verildiğini, yeğenin bu olayın meydana gelmesinden bir gün önce, 
kendilerine telefon açtığını, yaptıkları görüĢmede durumundan Ģüphelenecek, kaygılanacak herhangi bir sorununun 
olmadığını ve intihar ettiğine inanmadığını belirterek ölüm olayının kuĢkulu olduğu için araĢtırılmasını talep etti. 
 
12 Mart günü Urfa‟nın Akçakale ilçesinde, daha önce amcasının oğlu ile evlendirilen ve 6 ay birlikte yaĢadıktan 
sonra ayrıldığı öğrenilen M.T. (15) isimli kız çocuğu ailesinin evinde av tüfeği ile göğsünden vurulmuĢ halde 
bulundu. Yakınlarının, evde bulunan ruhsatsız av tüfeği ile intihar ettiğini söylediği genç kızın cesedi otopsi için Urfa 
Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne gönderildi. Ancak, ön otopside göğsünün sol tarafından vurulduğu saptanan genç 
kızın, bu yöntemle intihar etmesi polis ve Cumhuriyet Savcısı tarafından Ģüpheli bulundu. Bunun üzerine genç kızın 
cesedi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla baba Ġsmail ile anne Havva 
Tabanbatur ise gözaltına alındı.  
 
18 Mart günü Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Ġstasyon Mahallesi yakınlarındaki arazisini sürmek isteyen Mehmet 
Kaplan adlı çiftçi tarlasında çürümüĢ bir kadın cesedi bularak polise haber verdi. Cesedin, iki ay önce evden 
ayrıldıktan sonar kendisinden bir daha haber alınamayan Sultan Karaduman‟a (40) ait olduğu tespit edildi.  
 
Hakkâri Yüksekova'da askerlik yapan Jandarma Komando Er Harun TaĢdemir (21), 19 Mart günü yaĢamını yitirdi. 
TaĢdemir'in ölüm nedeni konusundaki çeliĢkili açıklamalar yapıldı. Ölüm haberini veren KırĢehir Jandarma 
Komutanlığı'nın aileye ilettiği faksta “sınır boyunda intikal sırasında öldüğü” yazarken, bölük astsubayı “yatağında 
öldü” açıklamasında bulundu.  
 
22 Mart günü ġanlıurfa'da, Akçakale ilçesine bağlı YeĢerti köyünde yaĢayan Z.S. isimli çocuk odasında ailesi 
tarafından ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Z.S.'nin cenazesi 
otopsi yapılmak üzere Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  
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Ankara'nın Çankaya Ġlçesi'nde askerliğini yapan Urfa nüfusuna kayıtlı piyade onbaĢı Ġbrahim Demir'in (21) intihar 
ettiği ileri sürüldü. . Cenazenin 20 Mart'ta teslim edildiği Demir ailesi ise, çocuklarının intihar ettiğine inanmadıklarını 
belirtti. Anne Halide Demir, “Bize yanlıĢ bilgi verdiler. Yaralıyken 4 saat müdahale ettiklerini söylüyorlar. Ama tabuta 
koyup gönderdikten sonra bize haber verdiler” dedi. 5 aylık asker olan oğlunun kendisini son olarak aradığında 
terhis olacağı günü söylediğini ifade eden baba Hüseyin Demir ise, askeri savcılık tarafından otopsi raporunun 
kendisine verildiği, otopsi raporunda ölüm nedeninin, 'AteĢli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası, 
çene, yüz kemikleri ve hyoid kemik kırıkları ile müterafik beyin doku harabiyeti ve beyin kanaması sonucu ölüm 
meydana gelmiĢtir' Ģeklinde gösterildiğini belirtti.  
 
29 Mart günü ġanlıurfa'ya 20 kilometre uzaklıktaki Kızlar Köyü yakınlarına giden bir grup, bağ evi yakınındaki 
arazide bir ceset gördü. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından 3 ay önce öldüğü sanılan 
kadının köpekler tarafından parçalanmıĢ ve altın diĢleri sökülmüĢ olduğu ve cesedin de akli dengesi bozuk ġaha 
Çoban (53) adlı kadına ait olduğu belirlendi.  
 
28 Mart günü Adana'nın merkez Yüreğir Ġlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 3089. Sokakta, ilköğretim okulu öğrencisi 
A.A. (12), evde bulduğu pompalı tüfekle oynarken tüfeğin ateĢ alması sonucu annesi Dilek A.'yı (42) vurdu. 
Hastaneye kaldırılan Dilek A. Ağır yaralı olarak BaĢkent Üniversitesi Yüreğir Eğitim AraĢtırma Hastanesi'ne 
kaldırılan yaĢamını yitirdi. Çocuk ġube Müdürlüğüne götürülen A.A. ile diğer aile bireylerinin ellerinde barut kalıntısı 
araĢtırdı. Annesini yanlıĢlıkla vurduğunu söyleyen küçük çocuğun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu'nda bir uzman eĢliğinde kalacağı bildirildi.  
 
Azadiya Welat gazetesi Adana çalıĢanı Metin AlataĢ (34), 3 Nisan günü dağıtım yaptığı mahalleden saat 14.00 
civarında ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. AlataĢ, 4 Nisan günü Hadırlı Mahallesi‟nde bir 
portakal ağacına asılı halde bulundu. AlataĢ'ın cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, Adana Adli 
Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme baĢlatan polis adli tıp önünde AlataĢ'ın babasının ifadesini alırken, 
gazetenin avukatı Vedat Özkan polisle görüĢtü. Polisin 'Avukatı tanımıyoruz' Ģeklindeki sözü üzerine AlataĢ'ın 
babası ve ağabeyleri de ifade vermekten vazgeçti. AlataĢ'ın babası Bekir AlataĢ, oğlunun herhangi bir sorununu 
olmadığını belirterek, oğlunun öldürüldüğünü söyledi.  
 
5 Nisan günü Kars'ta, Çakmak Batı KıĢla‟da askerlik yapan MuĢ doğumlu Murat Çelik isimli asker tuvalette 
arkadaĢları tarafından ölü olarak bulundu. Çelik'in Bursa'da yaĢayan ailesine çocuklarının bronĢitten öldüğü bilgisi 
verildi. Daha sonra da askerin bali çektiği sırada öldüğü iddia edildi.  
 
9 Nisan günü Tekirdağ'ın Çerkezköy Ġlçesinde, 3. Zırhlı Tugay'da askerlik yapan Erdi Alkan koğuĢundaki yatağında 
ölü bulundu. Askeri yetkililer ölüm nedeni hakkında Ağrı Doğubeyazıt doğumlu olduğu askerin ailesine önce “kalbi 
durdu” Ģeklinde bildirdi, ardından “dili boğazına kaçtı” dedi. Ancak son olarak da “zehirlendiği” iddia edildi.  
 
Adapazarı'nda 8 Ocak 2010 tarihinde kayıp baĢvurusu yapılan Nurcan Bal‟ın cesedi 16 Nisan günü Sakarya 
Nehri‟nde ağaç köklerine takılı bulundu. Ölümü Ģüpheli gören Cumhuriyet Savcılığı, cesedi otopsi için Ġstanbul Adli 
Tıp Kurumu'na gönderdi.  
 
Van‟ın BaĢkale Ġlçe Jandarma Komutanlığına bağlı askerler 30 Nisan günü Ġran sınırında operasyon yaparken 
Böğrüpek köyü Lizederesi mevkiinde yabancı bir erkek cesedi buldu. Jandarma tarafından BaĢkale Devlet 
Hastanesi'ne getirilen cesette herhangi bir darp izine rastlanmadı. Ceset otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp 
Kurumu'na sevk edildi.  
 
Bingöl'de görev yaptığı belirlenen ve bir süre önce Ġstanbul'a izinli olarak gelen Astsubay Kıdemli ÇavuĢ Ali 
Küçükoğlu, ġiĢli Ġlçesi Sıracevizler Caddesi üzerinde bulunan Bomonti Hotel'deki odasında  9 Mayıs günü ölü 
bulundu. Yapılan inceleme sonucu Küçükoğlu'nun, beylik tabancasıyla baĢına sıkılan kurĢunla öldüğü bildirildi.  
 
Van'ın BaĢkale Ġlçesi Akçalı Karakolu'nda askerliğini yapan ve 15 günlük izninin ardından BaĢkale'deki toplanma 
merkezine giden Sait Kızılkaya'nın, Akçalı Kakakolu'na teslim edilmeyi beklerken 22 Mayıs günü  burada intihar 
ettiği ileri sürüldü. Kızılkaya'nın Adana'daki ailesi, olaydan 7 saat sonra çocukları ile görüĢmek için telefon açtığında 
ölüm haberini aldı. Bu telefon görüĢmesinden sonra ise Van 6. Kolordu Komutanı'nın kendisini telefonla aradığını 
söyleyen baba Mithat Kızılkaya, “Oğlumun 'Aileme layık bir evlat olamadım. Beni affedin' Ģeklinde bir not yazdığını 
söyledi. O notu görmek istediğimi söyledim. SoruĢturma tamamlandıktan sonra oğlumun notunu göstereceklerini 
açıkladı. Oğlumun Ġntihar etmesi için bir sebebi yoktu” dedi.  
 
25 Mayıs günü Edirne'nin Enez ilçesinde, Mithat Özel (20) isimli er, Meriç Nehri boyunda nöbet tuttuğu sırada, 
nöbet değiĢimine gelen diğer askerler tarafından göğsünden vurulmuĢ halde bulundu. Enez Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Özel, burada hayatını kaybetti.  
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Ağrı‟nın Diyadin ilçesi Yolcupınar köyünde 29 Mayıs günü, evde kimsenin olmadığı bir sırada Özlem Demir (18) ile 
dayısının eĢi ġehriban Polat‟ın (21) birlikte intihar ettikleri iddia edildi. Sabah saatlerinde iki kadının yazlık olarak 
kullanılan eve girerek iple kendilerini astığı, kadınların içeri girilmesini önlemek için kapının arkasına büyükçe bir 
taĢ koydukları ileri sürüldü. Diyadin Kaymakamı Berkan Sönmezay, “Duyduğumuz kadarıyla Özlem Demir, yaĢlı 
biriyle evlendirilmek isteniyormuĢ. Konu araĢtırılıyor. Ġki kadının aynı oda içerisinde intahar etmesi pek de mantıklı 
gelmiyor” dedi.  
 
Mardin ile Nusaybin Ġlçesi arasında bulunan Mardin Merkez'e bağlı Yeniköy Piyade Karakolu'nda askerliğini yapan 
Emrah Demirel (1989) isimli askerin 5 Haziran günü intihar ettiği iddia edildi. Demirel'in Ġstanbul'da ikamet ettiği 
Bayramtepe'deki evine gelen askerlerin önce 'intihar' ardından ise 'bir asker tarafından vuruldu' dediği belirtilirken  
intihar ettiği iddia edilen Demirel'in karın bölgesine iki kuruĢun izine rastlandı.  
 
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na acemi birliğine iki hafta önce katılan Mardin'in 
Dargeçit ilçesi nüfusuna kayıtlı Hamza Demir‟in (24)  14 Haziran günü intihar ettiği iddia edildi. Mardin'de yaĢayan 
baba Murat Deniz'i saat 10.00 sıralarında arayan RaĢit isimli bir uzman çavuĢ, oğlunun saat 5'den beri 
bulunamadığını firar etmiĢ olabileceğinden Ģüphelendiklerini söyledi. Babasından durumu öğrenmesi üzerine 
kardeĢinin görev yaptığı askeri birliği arayan ağabey Halit Deniz'e, aynı uzman çavuĢ kardeĢinin sabah saat 5.00 
sıralarında namaz kılmak için mescide gittiğini fakat sonrasında kaybolduğunu yineledi. Kaybolduktan 7 saat sonra, 
Hamza Deniz'in en son sabah namazı kılmak için saat 5.00'te, uyanıp mescide gittiğini söyleyen santral görevlisi, 
Deniz'in mescit tuvaletinde, botlarının bağcıkları ile kendisini asarak intihar ettiği bilgisini verdi. KardeĢinin intihar 
ettiği haberini aldıktan sonra, cenazesini almak için görev yaptığı birliğe gelmek istediğin söyleyen ağabeye, askeri 
yetkililer, "Gelip de ne yapacaksın gelmeyin. Biz, cenazeyi otopsi için, Ankara'daki Adli Tıp Kurumu'na 
göndereceğiz. Otopsinin ardından cenazenizi oradan alabilirsiniz" cevabını verdi.  
 
Tunceli'nin Pülümür Ġlçesi'ne bağlı Küllü Jandarma Karakolu'nda askerlik yapan MuĢ nüfusuna kayıtlı Er Metin 
Ekinci'nin, 15 Haziran günü göğsüne dayadığı silahla intihar ettiği iddia edildi. Çocuklarının intihar ettiğine 
inanmadıklarını belirten Ekinci ailesi, ĠHD MuĢ ġubesi'ne hukuki yardım baĢvurusunda bulundu. MuĢ'ta Kale 
Mezarlığına defnedilmeden önce çocuklarının cenazesini inceleyen aile ve komĢuları Ekinci'nin sol kalçasının 
üstünden vurulduğunu ve kurĢunun sağ göğsünden çıktığını belirtti.  
 
Diyarbakır'ın Eğil Ġlçesi'ne bağlı BaĢyan Köyü'nde ikamet eden ve Mayıs ayında askerliğini yapmak üzere Van'ın 
BaĢkale Ġlçesi'ne giden Mehmet Çavdar'ın (20) 18 Haziran günü "kazayla kendini öldürdüğü" iddia edildi. Çavdar'ın 
cenazesi askerler tarafından 19 Haziran günü Eğil'e getirilerek ailesine teslim edildi. Çavdar'ın ailesinin yoğun ısrarı 
üzerine askerlerin aileye cenazeyi göstermemesi nedeniyle tartıĢma yaĢandı. Çavdar'ın cenazesi aileye 
gösterilmeden Eğil Nebi Harun Mezarlığı'nda toprağa verildi.  
 
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Jandarma Karakolu'nda askerlik yapan MuĢ Bulanık ilçesi nüfusuna kayıtlı Ercan 
YeĢilkaya'nın 12 Temmuz günü karakolda intihar ettiği iddia edildi. Tezkeresine 2 ay kalan ve intihar ettiği belirtilen 
YeĢilkaya, Yozgat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda kaldı. Ailesinin hastanede görmesine izin verilmeyen 
YeĢilkaya, sabaha karĢı yaĢamını yitirdi. Baba Bekir YeĢilkaya, oğlunun intihar ettiğine inanmadığını belirtti.  
 
Temmuz ayında ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Kamil Gençer isimli kiĢi, oğlu Numan Gençer‟in askerlik 
görevini yaparken intihar ettiğinin kendisine iletildiğini ancak kendisinin inanmadığını ve oğlunun askerde 
öldürüldüğünü düĢündüğünü belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Ağustos ayı baĢında Erzincan‟da, Tercan Ġlçesi Yol Karakolu‟nda askerliğini yapan Piyade ÇavuĢ Murat Çakal (24) 
ailesiyle konuĢtuktan bir gün sonra karnından vurularak ölmüĢ halde bulundu. Askerî yetkililer, Ġstanbul 
GaziosmanpaĢa‟daki aileye haber vererek oğullarının intihar ettiğini öne sürdü. Çakal ailesi intihar iddiasını kabul 
etmezken, kardeĢinin kesin ölüm Ģekli hakkında detaylı bir bilgilerinin olmadığını söyleyen ağabey Ahmet Çakal, 
“Ölümünden bir gün önce ben kendisiyle bir saat telefonda konuĢtum. Ablam konuĢtu. Ġntihar edecek bir durumu ve 
hiçbir psikolojik sorunu yoktu. Eve gelip kardeĢimin intihar ettiğini söylediklerinde Ģaka yaptıklarını zannettim. Böyle 
bir Ģey olması mümkün değil. Bir iddiaya göre yaralı halde bulundu. Ancak çağrılan ambulans içeri alınmadı. Bir 
saat bekletildi. Biz bu iddiaların hangisine inanacağız. Bize ne olduğunu, nasıl olduğunu tam olarak söylesinler 
“dedi. Çakal‟ın yakını olan Trabzon‟un BeĢköy Beldesi Belediye BaĢkanı Yahya Narmanlı ise “Kimisi „bakkala 
gitmek için izin aldı ve sonra ölü bulundu‟ diyor. Bir baĢkası „kendi silahı ile karnından kendini vurdu‟ diyor. Bazıları 
„görev yaptığı karakolun 200 metre yakınında ölü bulundu‟ diyor.  Bir iddia da, karakoldan bir kilometre uzakta 
olduğu yönünde. Bu iddialar ile resmî kimsenin burada olmaması üzüntümüzü arttırıyor”  dedi.  
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8 Ağustos günü ġırnak'ta, Cihan AlıĢır (21) isimli askerin terhisine 99 gün kala intihar ettiği iddia edildi. Baba 
Mustafa AlıĢır, “99 günü kalan bir asker ve aynı zamanda uzman çavuĢ olmak isteyen bir asker nasıl intihar 
edebilir? Bunda kesin baĢka bir Ģeyler var” dedi.  
 
Bitlis Tatvan‟da askerliği yapan Ali Arslan isimli asker 15 Ağustos günü vurularak öldürüldü. Olay sonrası medyada 
Ali Arslan‟ın Hakkari‟de askerlik yaptığı ve oruç tutmadığı gerekçesiyle baĢka bir asker tarafından öldürüldüğü iddia 
edilirken, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 24 Ağustos günü bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Öldürülen 
askerin ailesi ve yakın çevresi ile yapılan görüĢmelere göre Ali Arslan Hakkari‟de değil Bitlis Tatvan‟da askerliğini 
yapmaktadır. Ailesi vurulma olayını medyada yazıldığı gibi oruç tutmaması ve Alevi olması nedeniyle olmadığını 
belirtmekte, soruĢturmanın hem askeri hem de sivil savcılık tarafından yürütüldüğünü belirtmektedir. Konuyla ilgili 
yapılan spekülasyonlar nedeniyle bu açıklama yapma ihtiyacı duyulmuĢtur” denildi.  
 
Bitlis'in Ahlat Ġlçesi Yoğurtyiyen Köyü nüfusuna kayıtlı Celal Timur (22) isimli askerin, usta birliği için gittiği 
Kastamonu'da 23 Ağustos günü intihar ettiği iddia edildi. ĠHD Van ġubesi'ni telefonla arayarak hukuki yardım 
talebinde bulunan Timur'un ailesi, çocuklarının usta birliğinin altıncı gününde ölüm haberinin kendilerine geldiğini ve 
intihar ettiğine inanmadıklarını belirtti. Ġntihar ettiğinin belirtildiği akĢam Timur'un evi aradığı yengesi ve abisiyle 
konuĢtuğu, durumunun iyi olduğunu bildirdiği ve abisinden para istediğini aktaran ailesi, çocuklarının öldürülmüĢ 
olabileceği Ģüphesini taĢıdıklarını söyledi. 
 
25 Ağustos günü Batman'da, KarĢıyaka Mahallesi 321. Sokak 5 Nolu evde yaĢayan C.A. (24) adlı kadının kaza 
sonucu yaĢamını yitirdiği iddia edildi. S.A. isimli kiĢinin silahını temizlemek için tabancasını sökmeye çalıĢırken 
tetiğe dokunduğu ve bunun sonucunda tabancanın ateĢ almasıyla, eĢi C.A.'nın (24) ağır yaralandığı belirtildi. 
C.A.‟nın birçok defa eĢi ve kaynı tarafından dövüldüğü ve babasının evine kaçmak zorunda kaldığı iddia edildi.  
 
15 Eylül günü KahramanmaraĢ'ta, Kübra TaĢdemir (19) isimli kadın polis memuru niĢanlısı Orhan Kocalar'ın (22) 
tabancasından çıkan kurĢunla öldü. Görev yaptığı Ġstanbul'dan izinli gelen ve durdurduğu halk otobüsüyle 
niĢanlısını hastaneye yetiĢtirmeye çalıĢan Orhan Kocalar, meslektaĢlarınca gözaltına alındı. Kocalar, niĢanlısının 
belindeki tabancayı alarak intihar ettiğini iddia etti.  
 
26 Eylül  günü Ġstanbul GümüĢsuyu'nda, Nazlı Sinem Erköseoğlu (24) isimli kadının cesedi bir apartman 
boĢluğunda bulundu. Olayın intihar olduğu ileri sürülürken, soruĢturma baĢlatan savcılık, evin sahipleri M.E.P. ile 
C.P. hakkında “kasten adam öldürmek” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istemiyle iddianame 
hazırladı. Ġki kardeĢ soruĢturma aĢamasında 23 gün kaldıkları cezaevinden, itiraz üzerine tahliye edildi.  
 
13 Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Salih Kara, kardeĢi Orhan Kara‟nın yaklaĢık 6 ay önce askere 
gittiğini, usta birliği için Ankara Etimesgut‟ta Piyade Bölüğüne sevk edildiğini, askerliğini erken bitirmek için hiç izin 
kullanmadığını, kiçbir psikolojik sorunu olmadığını, kendisiyle sık sık telefonda görüĢtüğünü, 10 Ekim 2010 
tarihinde kardeĢinin intihar ettiği haberini aldıklarını, intihar ettiğine inanamadıklarını belirterek hukuki yardım talep 
etti. 
 
2 Kasım günü Ağrı'da, Patnos Ġlçesi'nde bulunan 34. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda askerliği yapan Rize 
ArdeĢen Ġlçesi'ne AĢağıdurak köyü nüfusuna kayıtlı Osman Kulaber'in (20) ranzadan düĢerek yaĢamını yitirdiği 
iddia edildi. Oğlunun ranzadan düĢerek öldüğüne inanmadığını ifade eden Kulaber, ''KoğuĢunda birinci ranzada 
yatıyordu. BaĢında sadece çizik var, herhangi bir morarma yok. Oğlumun ölüm sebebi, Ankara Adli Tıp 
Kurumundan 15 gün sonra gelecek rapora göre belli olacak. Bizde ona göre öğreneceğiz nasıl öldüğünü" dedi.  
 
3 Kasım günü Kayseri'de, Kayseri Zincirlidere 1. Komando Tugayı Muharebe Birliği Bölüğü'nde 8 aydır askerlik 
görevini yapan Van'ın ErciĢ Ġlçesi'ne bağlı Çelebibağı Beldesi nüfusuna kayıtlı Rıza Kurt‟un intihar ettiği iddia edildi. 
BaĢından aldığı tek kurĢunla yaĢamını yitiren Kurt'un intihar ettiğine inanmadıklarını kaydeden aile, çocuklarının 
öldürülmüĢ olabileceğinden Ģüphelendiklerini ifade etti. Aile, Kurt'un 15 gün önce merdivenlerden düĢtüğü ve 
kolunu kırdığı, kolunun alçılı olduğunu da çarĢı izinlerinde internet kamerasından gördüklerini belirtti.  
 
25 Kasım günü Diyarbakır‟da, Kulp Ġlçesi‟nde askerlik yapan Van'ın Çomaklı (Nebat) Köyü nüfusuna kayıtlı Cüneyt 
Örnek'in birliğinde intihar ettiği ileri sürüldü. Örnek'in ailesi, çocuklarının intihar ettiğine inanmadıklarını belirterek 
ĠHD Van ġubesi'ne baĢvurdu. Örnek'in ağabeyi Murat Örnek, kardeĢinin daha önce defalarca kendisini arayarak 
özelikle rütbeli personelin kendisine baskı yaptığını aktardığını belirtti.  
 
Ġstanbul 66. Mekanize Piyade Tugayı'nda "BarıĢ Gücü" askeri olarak görev yapan Mehmet Hangül isimli askerin, 15 
Aralık günü nöbet tuttuğu esnada intihar ettiği iddia edildi. ĠHD Diyarbakır ġubesi'ne baĢvuran Hangül'ün ağabeyi 
Süleyman Hangül, "Ölümünden iki gün önce ablama, 'Burada herkes bana farklı davranıyor, kimse beni sevmiyor, 
beni öldürecekler' demiĢti. KardeĢimin intihar etmesi için hiçbir gerekçesi yoktu” diyerek hukuki yardım talep etti.  
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23 Aralık günü ġanlıurfa'nın Haran ilçesinde, Fatma Tanır (18) adlı kadının, babasına ait av tüfeği ile oynayan 
kuzeni A. Tanır (15) tarafından kaza kurĢunu ile öldürüldüğü iddia edildi. "Töre cinayeti" olasılığını göz önüne alan 
jandarma A.T. ile birlikte genç kadının yakınlarını da gözaltına aldı.  
 
27 Aralık günü Adıyaman'da, Atatürk Barajı Koruma Bölük Komutanlığı'nda görev yapan jandarma er Cüneyt 
Kızılarslan (20), yabancı görüntü alındığı yolunda verilen alarm üzerine silah arkadaĢları ile birlikte savunma 
mevzisine koĢarken nereden atıldığı belli olmayan bir kurĢun sonucu vurularak hayatını kaybetti. Kızılarslan'ın 
cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  
 

KuĢkulu Ölüm Davaları 
 
22 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Tevfik Yıldırım Çakdı, oğlunun1995 yılında SarıkamıĢ‟ta askerlik 
görevini yaparken, 2 ġubat 1996 yılında intihar ettiği haberini aldıklarını, kendilerine “kolonya içerek” intihar ettiğinin 
söylendiğini belirterek oğlunun ölümü hakkında araĢtırma yapılması için hukuki yardım talep etti. 
 
Musa Tikicieri 
“2008'de terhisine 19 gün kala ġırnak'ta operasyon dönüĢü Ģehit olduğu” belirtilen er Musa Tikicieri‟nin bir çavuĢ 
tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Tikicieri'nin cenaze törenine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ġsmail Koçman, 
Bakırköy Kaymakamı Dursun Ali ġahin ile üst düzey askeri erkan katılmıĢtı. Baba Ahmet Tikicier, askeri törenden 
sonra oğlunun operasyonda değil, operasyon dönüĢü öldüğü için Ģehit haklarından faydalanamayacağının 
söylendiğini, daha sonra “mahkeme var” dendiğini ama herhangi bir tebligat almadıklarını belirtti.  

XIII. İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ VE 
CEZALANDIRMA  
 

XIII.1. Gözaltında ĠĢkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar  
 
Ġsmet Ġla, Hacı Parlak, Okan Parlak ve Özcan YaĢa 
Elazığ'ın Karakoçan Ġlçesi'nde CHP Ġlçe BaĢkanı Ġsmet Ġla ile arkadaĢları Hacı Parlak, Okan Parlak ve Özcan YaĢa, 
6 Ocak günü polis tarafından dövüldüklerini iddia etti. Gece saatlerinde sahibi olduğu Tepe Restoran'da 
arkadaĢlarıyla birlikte oturdukları sırada 5-6 polisin gelip bağırdıklarını belirten Ġla, duruma müdahale etmek 
istemeleri üzerine dıĢarı çıkarıldıklarını, kendisini ve arkadaĢlarının polislerin dövmeye baĢladığını, baĢını bilerek 
polis aracının arka tarafına vurduklarını, olayın ardından önce Karakoçan Devlet Hastanesi'ne, oradan da Elazığ 
Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtti. Görevli polisler de Ģikayetçi olunca Ġla ile birlikte polis saldırısına 
uğrayan Hacı Parlak, Okan Parlak ve Özcan YaĢa, Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk edildi. Burada ifadesi alınan 4 kiĢi, "polise mukavemet" ettikleri iddiasıyla tutuklanma talebiyle 
Karakoçan Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemede serbest bırakılan 4 kiĢi hakkında "yurtdıĢı yasağı" ve 
"adli kontrol" kararı verildi.  
 
23 kiĢi 
Ankara‟da 6 Ocak günü, tutuklanan vicdanî retçi Enver Aydemir‟e destek olmak amacıyla Yüksel Caddesi‟nde 
düzenlenen basın açıklamasına müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı 23 kiĢinin Çankaya Ġlçe Emniyet 
Müdürlüğü‟nde darp edildikleri, zorla elbiselerinin çıkarıldığı, hakaret ve tehdide maruz kaldıkları iddia edildi. 
Gözaltına alınan 23 kiĢiden 22‟si 7 Ocak günü serbest bırakılırken Volkan Sevinç isimli kiĢi tutuklandı.  
 
Ozan Edeman 
“Adana'da 10 Ocak günü gerçekleĢtirilen eyleme katıldığı” iddiasıyla 11 Ocak günü gözaltına alınan ve çıkarıldığı 
Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan sara hastası Ozan Edeman'ın gözaltında iĢkence gördüğü 
ileri sürüldü. Tutuklandıktan sonra Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen ancak rahatsızlığı nedeniyle 
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Edeman'ın 12 gün elleri kelepçeli bir Ģekilde tedavi edildiği, 
tedavisinin ardından tekrar Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi. Edeman'ın babası Edip 
Edeman, oğlunu savcılık izniyle sadece 5 dakika görebildiklerini belirterek, “Doktor oğlumun aldığı darbelerden 
dolayı iç organlarında ezilme olduğunu söyledi. Cezaevine tekrar götürdüler. ġimdi durumu daha iyi, ancak 
tedavisinin sürdürülmesi gerekiyor” dedi. Edeman, oğlunun gözaltında iĢkence gördüğüne dair ĠHD Adana 
ġubesi'ne baĢvurarak hukuki yardım talebinde bulundu ve Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevli polisler 
hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu.  
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M.Y. 
MuĢ‟un Bulanık ilçesinde 15 Aralık 2009 tarihinde, DTP'nin kapatılması ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 
koĢullarına dikkat çekmek amacıyla yürüyüĢe geçen kitleye korucu Turan Bilen tarafından açılan ateĢ sonucu 2 kiĢi 
ölmesi ve 8 kiĢinin yaralanmasının ardından gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan M.Y. (15) gözaltına 
alınırken ve emniyette iĢkence ve kötü muameleye maruz kaldığını iddia etti. M.Y., evine düzenlenen baskında 
polislerin Kürtçe konuĢan annesine ve aile fertlerine ettiğini, götürüldüğü Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kaba dayak 
atıldığını, hastaneye götürdüler ve yolda kendisine sürekli “hastanede sakın söyleme dayak attığımızı” dendiğini, 
doktora dayak yediğini söylemesi üzerine yine dövüldüğünü, götürüldüğü Çocuk ġubesi'nde “Bu siyasetten gelmiĢ, 
biz buna her gün dayak atarız” Ģeklinde tehditler de bulunulduğunu, nezarethaneye götürünceye kadar yine 
dövüldüğünü, Azadiya Welat ve Günlük gazetelerinin dağıtımını yaptığı için sürekli “Biz dağıtımcıların baĢına çok 
kötü Ģeyler getirirdik, baĢlarını bile kesiyorduk” gibi tehditlere maruz kaldığını, “Sen bize yardımcı olacaksın, biz de 
sana yardımcı olacağız. Çünkü sen her zaman partinin içindesin, kim geliyor, ne konuĢuyorlar, ne kararlar alıyorlar, 
hepsini bize bildireceksin” diyerek muhbirlik teklif ettiklerini belirtti. M.Y. " Bana imzalamam için boĢ kağıt getirdiler. 
Ben imzalamıyorum dedim. Bana 'Sen yemek yemiĢsin, onun için bunu imzalaman gerekiyor. Sadece yemek 
yediğin ve bundan sonra yiyeceğin yemeklerin hesabı olduğu için imzalaman gerekiyor' dediler. Ġlk defa gözaltına 
alındığım için bilmiyordum durumu, bana zorla imzalattılar. Ġmzaladığım kağıdı kendileri doldurdular ve savcılığa 
gönderdiler. Ben okumak istediğimi, ama ısrarla bana okutmadılar. Savcılıkta da bana okutmadılar" dedi.  
 
Miyan KarataĢ ve Ahmet KarataĢ 
24 Ocak günü Antalya'da, eĢi Miyan KarataĢ ile hasta ziyaretine giden Ahmet KarataĢ, Konyaaltı caddesi Müze 
önünde “emniyet kemeri takmadığı için “ polisler tarafından durdurulduğunu, emniyet kemeri takmayan baĢka 
otomobillerin sürücüleri görmezden gelinirken plakasındaki "21" rakamından dolayı kendisinin Diyarbakırlı olduğunu 
anlayan polisin ayrım yaptığını, tartıĢtığı polisin yüzüne önce biber gazı sıktığını, ardından yere yatırarak 
dövdüğünü iddia etti. KarataĢ, polisin otomobilde bulunan eĢi Miyan KarataĢ‟ın da eĢine biber gazı sıktıkları ve kötü 
davrandıkları belirtti. Yere yatırılarak dövülen KarataĢ, “Ben müteahhitim. Ne suçum var? Neden bunu bana 
yapıyorsunuz. Üzerimde silah mı, bıçak mı var? Bırakın beni” diye bağırdığını, br polisin bu sırada tekmeleriyle 
“vatan hainleri” dediğini ifade etti. Daha sonra çağrılan bir polis ekibi Miyan ve Ahmet KarataĢ çiftini gözaltına 
alarak Bahçelievler polis merkezine götürüldü. Taraflar, birbirlerinden Ģikayetçi olurken olayla ilgili soruĢturma 
baĢlatıldı.  
 
Hüseyin Sonkaya 
29 Ocak günü ġanlıurfa'nın Siverek Ġlçesi'nde 29 Ocak'ta çarĢı merkezinde gazete dağıtırken "vatandaĢa zorla 
gazete sattığı ve abone yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan ve Siverek Emniyet Müdürlüğü'nde bir gün gözaltında 
tutulduktan sonra savcılığa çıkarılmadan serbest bırakılan Azadiya Welat gazetesi dağıtımcısı Hüseyin Sonkaya, 
gözaltına iĢkenceye maruz kaldığını, yediği dayak nedeniyle burnunun kırıldığını ve ölümle tehdit edildiğini iddia 
etti. Sonkaya Ģu beyanda bulundu; "Gözaltına alındıktan sonra gerek polis arabasında gerekse Emniyet 
Müdürlüğü'nde fiziki iĢkenceye maruz kaldım. Sürekli hakaret ederek tehdit ediyorlardı. Polise mukavemet ettiğimi 
ve zor kullandığıma iliĢkin bana zorla ifade imzalatmak istediler. Bunu kabul etmeyince de gazeteye küfür edip beni 
ölümle tehdit ettiler. Gazetenin Ermeni gazetesi olduğunu söyleyip, satmaya devam etmem halinde sürekli 
gözaltına alacakları tehdidinde bulundular". Yüzünde morluklar oluĢan Sonkaya, çenesinden, karın ve sırtından 
darp aldığını belirterek, "Daha sonra Emniyet Müdürü'nün odasına götürdüler. Emniyet müdürü ve komiser bana 
ajanlık teklif ettiler. Gazeteyi satmamam durumunda, 3 bin TL para vereceklerini söylediler. Bir saat boyunca dini 
öğütler vermeye baĢladılar" dedi. Gözaltında avukat çağrılmadığını ve yakınlarına haber verilmesine izin 
verilmediğini dile getiren Sonkaya, "Beni uzun süre bekletip Siverek Devlet Hastanesi'ne çıkardılar. Doktor önce 
film çekti. Daha sonra polisler doktorla konuĢunca film çekmesine rağmen bir Ģeyimin olmadığını söyledi. 'Rapor tut' 
dediğimde beni dıĢarı çıkarttılar. Ne yazdıklarını bilmiyorum. Polise mukavemet ettiğim doğrultusunda 4 polis 
üzerime ifade vermiĢ. Beni savcılığa çıkaracaklarını söylediler, ama 70 TL para cezası verip, savcılığa çıkarmadan 
serbest bıraktılar” dedi.  
 
Ubeydullah Karaer 
15 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Ali Karaer, kardeĢi Ubedullah Karaer‟in (26) 11 ġubat günü 
Bismil Ġlçesi'nde  jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandığını,  Adliyede kardeĢiyle görüĢürken 
kendisine askerler tarafından gözaltına dövüldüğünü aktardığını belirtti. Orak Köyü'nde (Cadê) jandarma tarafından 
gözaltına alınan Karaer'in ağabeyi Ali Karaer, kardeĢinin karakolda olduğunu inkar eden jandarmanın kendilerini 
Diyarbakır'a gönderdiğini, Diyarbakır Ġl Jandarma Komutanlığı'nın da kardeĢinin kendilerinde olmadığını ileri 
sürdüğünü, Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde kayıtlara baktıklarını ve kayıtlarda kardeĢinin gece saatlerinde 
hastaneye giriĢ çıkıĢının olduğunu öğrendiklerini, kardeĢinin hastane kayıtları üzerine tekrar karakolu aradığını ve 
jandarmanın kardeĢinin gözaltında olduğunu kabul ettiğini ifade etti. KardeĢinin gözaltına alındıktan sonra sağlık 
kontrolü için Bismil Devlet Hastanesi yerine Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü ve kardeĢinin 
vücudunda darp izleri olmasına rağmen rapor verilmediğini ifade eden Karaer, "Adliye çıkıĢında kardeĢimi gördüm. 
Yüzü gözü yara içindeydi. DiĢini kırmıĢlar, bir gözü kapanmıĢtı. KardeĢim götürülürken 'Tüm askerler üzerime 
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çullandı' dedi. Darp raporu almak için götürüldüğü hastanelere gittim, ama savcılık kararıyla raporu verebileceklerini 
söyleyerek vermediler" dedi.  
 
Hamit Dilbahar 
12 ġubat günü BDP Van Ġl binasına giderken gözaltına alınarak tutuklanan BDP PM yedek üyesi yazar Hamit 
Dilbahar, gözaltında alındığı sırada polisler tarafından darp edildiğini belirterek, polisler hakkında suç duyurusunda 
bulundu.  
 
Ferman AltuntaĢ 
14 ġubat günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Gani AltuntaĢ, oğlu Ferman‟ın 13 ġubat günü gözaltına 
alındığını ve 1 gün sonra Adliyeye çıkarıldığını, Adliyede oğlunun feci bir Ģekilde iĢkenceye maruz kaldığını 
gördüğünü belirtti. 
  
Süleyman Tensik 
14 ġubat günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Ender Tensik, kardeĢi Süleyman‟ın 13 ġubat günü gözaltına 
alındığını ve 1 gün sonra Adliyeye çıkarıldığını, Adliyede kardeĢinin feci bir Ģekilde dövüldüğünü gördüğünü belirtti. 
 
Sezai Altekin ve Mahsum Pulat 
15 ġubat günü Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi'nde polis tarafından dövüldükten sonra dereye atılan Sezai Altekin ve 
Mahsum Pulat isimli kiĢiler 23 ġubat günü BDP Mardin ilçe binasından çıkarken gözaltına alındı. Altekin gözaltında 
“suçum nedir” diye sorduğunda “MOBESE kamerasını kırmıĢsın” dediklerini, “Kuran getirin el basayım. Ben 
kırmamıĢım” demesi üzerine polisin, “sizin Kuran'ınız yok. Siz Müslüman değilsiniz. Geçen sefer seni dövdük ve 
suya attık. Bu sefer ise kafana silah sıkıp suya atacağız. Daha önce senin gibi birçok kiĢiyi öldürdük” dediğini,  
gecen sefer el koydukları kimliğini de vermeyeceklerini söylediğini, ölümle tehdit edildiğini ve Savcılığa çıkarmadan 
serbest bırakıldığını belirtti. Kimliğini alabilmek ve polisler hakkında suç duyurusunda bulunmak için 24 ġubat günü 
Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı'na baĢvurduğunu belirten Altekin, baĢından geçenleri Savcıya anlattığını, ancak 
Savcının “Sana kimliğini getireceğim ama sende suç duyurusundan vazgeç” dediğini iddia etti.  
 
Selahattin TaĢdemir 
17 ġubat günü Ağrı'nın Doğubayazıt Ġlçesi'nde gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından "örgüt 
propagandası yapmak" gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulan Selahattin TaĢdemir, gözaltı sırasında polisler 
tarafından darp edildiği iddia etti ve polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.  
 
8 kiĢi 
Pir Sultan Abdal Derneği Genel BaĢkanı Fevzi GümüĢ, Ankara‟da eylem yapan TEKEL iĢçilerine destek vermek 
için Ġstanbul‟dan Ankara‟ya giden dernek yöneticilerinin ve üyelerinin, 21 ġubat günü dönüĢ yolundayken 
Kocaeli‟nin Gebze Ġlçesi‟nde polis ekibinin saldırısına uğradığını, durdurulan otobüste bulunan yolcuların TEKEL 
iĢçileriyle dayanıĢma eyleminden geldiğini öğrenen polis ekibinin sekiz kiĢiyi darp ederek gözaltına aldığını belirtti. 
GümüĢ, daha sonra serbest bırakılan üyelerinin vücutlarında ağır darp nedeniyle yaralanmalar olduğunu kaydetti.  
 
C.D. 
ġanlıurfa‟nın ViranĢehir Ġlçesi‟nde 21 ġubat günü düzenlenen protesto gösterisine katıldığı iddiasıyla gözaltına 
alınan C.D. (17), gözaltındayken sürekli dövüldüğünü ve çevresinde olan olaylar hakkında bilgi vermesi halinde 
serbest bırakılacağı yönünde tehdit edildiğini iddia etti. Çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. C.D., “AkĢam saat 
20.00 civarında eve gidiyordum. Nebati Camisi'nin yukarısında iki araba yolumu kesti, ben de korkup kaçtım. Yolda 
beni yakaladılar. Bana 'sen eyleme katılmıĢsın' deyip beni karakola götürdüler. Polislerden biri baĢımı iki bacağının 
arasına aldı. Diğer polisler de beni tekme, cop ve yumruklarla dövüyorlardı. Bu dövme aralıklarla yaklaĢık iki saat 
sürdü. Sonra beni sağlık kontrolü için doktora götürdüler. Doktor 'Ģikayetin var mı?' diye sorduğunda kolumu 
gösterip 'polisler beni dövdüler' dedim. Polisler ise, 'hayır kendisi düĢtü. Biz nasıl döveriz. Öyle bir Ģey yok' dediler. 
Doktor da bunun üzerine bana sağlam raporu verdi” dedi. Ardından çıkarıldığı adliye binasında elbiselerini sıyırarak 
yaralarını savcıya gösterdiğini dile getiren C.D., savcının kendisine, “Bunlar az bile. Sen daha fazlasını hak 
etmiĢsin” dediğini iddia etti. C.D., “Savcılıkta serbest bırakılmadan önce polisler beni bir yere alarak ajanlık 
teklifinde bulundular. Bana, 'Seni bırakacağız. Sen partiye git. Bundan sonra orada ne yapacaklarsa bize söylersin. 
Biz de sana para ve istediğin eĢyaları veririz dediler” dedi.  
 
Zülfikar ve Hasan Çetindağ 
24 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Ahmet Akdemir, çocukları Zülfikar ve Hasan Çetindağ‟ın 30 
Aralık .2009 tarihinde evlerinin önünde beklerken Ġ.Ġ. ve Y.S. isimli iki sivil polis tarafından “ifadeniz var karakola 
gelmeniz gerekiyor” denilerek gözaltına alınmak istendiğini, çocuklarının “bir yanlıĢlık olmalı, bizim karakolda 
vereceğimiz bir ifademizin olduğunu düĢünmüyoruz” demeleri ve yazılı bir belge talep etmeleri üzerine sivil 
polislerin zorla çocuklarını arabaya bindirmeye çalıĢtıklarını, çocuklarının direnmesi üzerine sivil polislerin ekip 
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çağırarak, çocuklarını hem dövdüğünü, hem de kelepçeleyerek karakola götürdüklerini belirterek hukuki yardım 
talep etti. 
 
R.E. 
1 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan R.E. (16), Diyarbakır‟ın Kayapınar Ġlçesi‟nde 28 ġubat 
günü gerekçe gösterilmeden üç arkadaĢıyla birlikte sivil polis ekibi tarafından gözaltına alındığını ve ġehitlik Polis 
Karakolu‟a götürüldüğü, diğer arkadaĢlarının karakoldan serbest bırakıldığını, kendisinin hırsızlık yaptığı iddiasıyla 
polis memurları tarafından dövüldüğünü, üç saat kadar karakolda tutulduğunu, polislerin sürekli döverek kendisine 
küfür ettiğini, baĢını sürekli duvara vurduklarını, bir polisin “seni eve götürürüm ve seni kendi evimde iki gün 
döverim. Sen hırsızlık yapıyorsan bana bir bilgisayar getir” dediğini, daha sonra herhangi bir iĢlem yapılmadan 
serbest bırakıldığını belirtti. R.E., polis memurları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.   
 
Aliyar Nihan 
Aliyar Nihan isimli kiĢi, 10 Mart günü ĠHD Ġzmir ġubesi‟nde yaptığı açıklamada, 6 Mart günü arkadaĢıyla eve 
giderken polis ekibi tarafından durdurulduğunu, araçla birlikte aranmak istendiklerini, polis ekibine arama izinleri 
olup olmadığını sorması üzerine polis ekibinin, kendisini ve arkadaĢını dövdüğünü, ardından ġirinyer Polis 
Karakolu‟na götürülerek burada 20 saat gözaltında kaldıklarını belirtti. Terörle Mücadele ġubesi tarafından sevk 
edildikleri savcılık tarafından serbest bırakılan Aliyar Nihan, aldığı darp raporuyla sorumlular hakkında suç 
duyurusunda bulunacağını söyledi.  
 
ġerafettin KayabaĢ 
Ġstanbul‟un Kadıköy Ġlçesi‟nde 5 Mart gecesi alkollü olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ġerafettin KayabaĢ (33), 
gözaltına alındığı sırada polis ekibi tarafından darp edilmesi nedeniyle sağ gözünde %99 görme kaybı oluĢtuğunu 
ileri sürdü. Kuryecilik yapan KayabaĢ, alkollü olarak polis kontrolüne takıldı. Polislerle tartıĢan KayabaĢ, 
kelepçelenerek gözaltına alınmak istendi. Direnince KayabaĢ polisten tekme tokat Ģiddet gördü. KayabaĢ, bir polis 
memurunun sağ gözüne tekme attığını belirtti. Doktorlar yüzde 99 ihtimalle sağ gözünün görme yetisini kaybettiğini 
söyledi. KayabaĢ, olayla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirterek, karakolda bulunan kamera 
kayıtlarına savcılıkça el konulmasını istedi. KayabaĢ'a iĢkence yapan polis memurlarının tuttuğu tutanakta ise ihbar 
üzerine gelinen bölgede KayabaĢ'ın kendilerine bıçak kullanarak direndiği iddia edildi. Tutanakta ayrıca KayabaĢ'ın 
arkasından yaklaĢan bir polis memurunun bıçağı almaya çalıĢtığı sırada oradaki bir mağazanın camına kafasını 
çarparak gözünün yaralandığı iddia edildi. KarabaĢ parasının da polis tarafından çalındığını söyledi.  
 
Eren Erocağı ve Deniz Öner 
Ġstanbul‟un Kartal Ġlçesi‟nde 6 Mart günü, ESP üyesi Eren Erocağı ve Deniz Öner‟in polisin kimlik kontrolünün 
ardından gözaltına alınırken darp edildiği; Yakacık Polis Karakolu‟na götürülen iki kiĢinin karakolda da dövüldüğü 
ileri sürüldü. Gözaltında babası Sami Erocağı'nı arayan Eren Erocağı, gözaltına alınırken sokakta iĢkenceye maruz 
kaldıklarını, iĢkencenin karakolda da devam ettiğini söylediği öğrenildi.  
 
A.K. ve S.K. 
12 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran A.K. adlı  kadın, 9 Mart günü ablası S.K. ile birlikte bir davayı 
izlemek için Diyarbakır Adliyesi‟ne gittiğini, Adliye giriĢinde herkesin önünde kemerinin çıkarılarak aranmak 
istenmesi itiraz edince polisin hakaretine maruz kaldıklarını, itiraz edince 5,5 saat boyunca kapatıldıkları odada 
dayak yediklerini belirttiler. A.K. Ģu beyanda bulundu; “Arama noktasında kemerim nedeniyle dedektör öttü. 
Kapıdaki görevli erkek polis, bütün erkeklerin önünde kemerimi çıkarmamı istedi. Ben de „bana müsait bir yer 
gösterin orada çıkarayım, burada herkesin önünde çıkaramam. Kemerim pantolonumu tutuyor‟ dedim. Bana „hayır 
erkeklerin önünde çıkar „ dedi. Ablam da „ayıptır; kadınlar nasıl erkeklerin önünde çıkarsın‟ diyince „siz namuslu 
musunuz, sürtükler gibi giyinmiĢsin, daracık pantolon giyinmiĢsin, oruspular gibi sokaklarda geziyorsunuz, 
namustan mı bahsediyorsunuz” dedi. TartıĢma büyüyünce, ablası S.K.‟nın polisi Savcıya Ģikayet edeceğini 
söylediğini, ancak polisin kendilerini bir odaya alıp alıp dövmeye baĢladıklarını belirtti. Bir kadın ve bir erkek polis 
tarafından dövüldüğünü belirtren A.K., yanında kimliğinin fotokopisi olduğunu, bunu kabul etmeyen polislerin “sen 
belki aranıyorsun. Kimliğin yok, fotokopisini kabul etmiyoruz. Belki de dağdan geldin. Sana istediğimizi yapabiliriz. 
Kimsede bir Ģey diyemez” dediğini, birinin diğerine “dövün bizler Ģahitlik ederiz, yalanlarız, hiçbir Ģey kanıtlayamaz” 
dediğini, gözaltı iĢlemleri yapıldıktan sonra sağlık kontrolüne götürüldüklerini, polisin burada “bizim doktorumuz 
orada” diyerek bir doktorla görüĢtüğünü, daha sonra içeri alındığını, doktorun “neyin var?” sorusunda “polisler beni 
dövdü, omzumu kaldıramıyorum. Her tarafım ağrıyor. Karnım ĢiĢmiĢ, omzum çok kötü” demesi üzerine doktorun 
“hiçbir Ģeyin yok. Sadece kızarıklık var” dediğini, tekrar karakola getirildiğini, kadın polisin diğer polise “gidip sana 
doktordan bir rapor getireyim. Biz onu Ģikâyet edelim” dediğini ve polislerin kendileri hakkında “kamu görevlisine 
hakaret ve darp” suçundan Ģikayetçi olduklarını belirtti. 
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H.L., Y.K., Feridun Özdemir, Ġbrahim Halil Kılıç ve Ümit Kolay 
Suruç Ġlçesi Hürriyet Mahallesi'nde 16 Mart günü gece ateĢ yakarak Newroz'u kutlamak isteyen gözaltına alınan 
H.L., Y.K., Feridun Özdemir, Ġbrahim Halil Kılıç ve Ümit Kolay‟ın gözaltına alındıkları sırada darp edildikleri iddia 
edildi. 17 Mart günü Suruç Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan mağdurlardan Ġbrahim Halil Kılıç ve Ümit Kolay 
serbest bırakılırken, çocuklardan H.L., Y.K. ile Feridun Özdemir tutuklandı. Avukat Selçuk Yüksel, 5 kiĢinin 
gözaltına alındıkları sırada darp edildikleri iddiasının savcılık ifadesine de geçtiğini söyledi. Hastane raporunu 
görmediğini belirten Yüksel, Ģahısların iddiası üzerine savcılık ifadesine sorumlular hakkında gerekenin yapılması 
için talepte bulunduklarını belirtti.  
 
Mustafa Gökçe ve 3 kiĢi 
Adana‟da 20 Mart günü, kafeterya iĢletmecisi Mustafa Gökçe, içinde silah bulunduğu iddia edilen bir otomobilin 
sahibini aramak için kafeteryaya gelen sivil polis ekibine, arama iznini sorması üzerine çıkan tartıĢma sonucu 
kendisiyle birlikte dört kiĢinin dövülerek gözaltına alındığını ve götürüldüğü karakolda yapılan iĢlemlerin ardından 
serbest bırakıldığını ifade etti. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirten Mustafa Gökçe, “olay akĢamı 
iĢyerine giren kiĢiler arama yapacaklarını söyledi. Ben de kimliklerini ve arama izinlerini sordum. Ġkisi de 
göstermemelerine rağmen benden istedikleri kimliğimi verdim. Daha sonra kafe içinde aniden çıkan tartıĢmanın 
büyümesi üzerine bizi zorla ellerimizi arkadan kelepçeleyerek yere yatırıp dövdüler. Daha sonra da gözaltına 
aldılar. Suçumuz yoktu. ĠĢyerimizde de illegal bir Ģey bulamadılar” dedi.  
 
M.Ġ. 
Sakarya'da 21 Mart günü yapılan Newroz kutlamalarının ardından sivil polisler tarafından gözaltına alınan lise 
öğrencisi M.Ġ. (17), götürüldüğü Sakarya Emniyet Müdürlüğü‟nde polisler tarafında darp edildiğini iddia etti. 
Vücudunda darp izleri oluĢan M.Ġ.'ye ardından ise polisler tarafından 'bizimle çalıĢ derslerinde yardımcı oluruz' 
denilerek, çeĢitli fotoğraflar gösterildiği ve bazı kiĢiler üzerine ifade vermesi istendiği öne sürüldü. Teklifleri kabul 
etmediğini belirten M.Ġ. bunun üzerine tekrar polisler tarafından dövüldüğünü belirtti.  
 
Yasin Çubukçu, Hasan Çubukçu, Muharrem Çubukçu ve Cemal Çubukçu 
22 Mart günü Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde, sivil polis memurlarına kimlik göstermedikleri gerekçesiylegözaltına 
alınan öğretmen Yasin Çubukçu (30) ile Hasan Çubukçu (28), Muharrem Çubukçu (29) ve Cemal Çubukçu (24) 
Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü‟nde darp edildiklerini ileri sürdü. Gözü moraran ve kulağına aldığı darbeler sonucu 
duyma sorunu yaĢayan Yasin Çubukçu, “bizi kamera olmadığı için mutfağa alıp sabaha kadar dövdüler” dedi. 
Karakolda dayak iddiaları üzerine Emniyet 25 Mart günü açıklama yaptı ve olay gününe ait görüntüleri basına 
dağıttı. Yazılı açıklamada, söz konusu Ģahısların Beyoğlu'nda barda masa ve sandalyeleri tekmeleyerek 
kendilerine ve etrafa zarar vermesi üzerine çevre esnafının polisi aradığı ve polisin olay yerine intikalinden sonra 
kimlik ibraz etmeyi reddetikleri ve sakinleĢmedikleri belirtildi.  
 
Ferman Ġvdil 
Aydın‟da 26 Mart günü, bir kavgaya karıĢan kardeĢi A.Ġ.‟nin (15) durumunu öğrenmek amacıyla, Efeler Polis 
Karakolu‟nda giden Ferman Ġvdil (19), kendisine yanıt verilmemesine itiraz etmesi üzerine, dövüldüğünü ve 15 saat 
boyunca nezarethanede tutulduğunu belirtti. Ġvdil, kavganın olduğu yere gittiğini ve orada bulunan bir trafik polisine 
kardeĢini sorduğunu, trafik polisinden kardeĢinin Efeler Polis Karakolu'na götürüldüğü bilgisini aldığını, bunun 
üzerine karakola gittiğini belirterek, “Karakoldaki polise sordum 'bilmiyorum, kapıdakine sor' dedi. Kapıdaki polise 
sordum o da bilmediğini, baĢ komisere sormam gerektiğini söyledi. Ben de baĢ komisere sordum. Bana 'burada 
değil' dedi. Bunun üzerine baĢ komisere, memura sorduğumu ve burada olduğunu söylediğini belirtmem üzerine 
bağırdı. Polislere 'bunu atın dıĢarı' dedi. Ben de, kardeĢim buradaysa bilgilendirin aileme söyleyeceğim dedim. Beni 
ite kaka dıĢarı çıkardılar” dedi. Ġvdil, “Kavga etmeye gelmedim, haber almaya geldim. YaĢı 15 burada tutamazsınız, 
çocuk Ģubesine götürmeniz lazım” demesi üzerine polislerin kendisine vurmaya baĢladığını kaydederek, “Beni mi 
döveceksiniz, deyince de içeri aldılar yeniden. Bu defa beni yere yatırdılar. Bir polis ayaklarıma, bir polis kafama 
basarken bir diğeri de ellerimi kelepçeledi. Daha sonra dövmeye baĢladılar beni. Ben de sonra kendimden 
geçmiĢim. O gece gözaltında tutuldum. 15 saat karakolda tutulduktan sonra ertesi sabah sağlık kontrolüne 
götürüldüm. Ancak doktor bana iĢkence gördüğüme dair rapor vermedi. Sokakta kavga edip, orada darp edildiğim 
yönünde bir rapor verdi. Raporda polis ya da karakoldaki dayağa iliĢkin bir Ģey yazmadı” dedi. Alnının sağ 
kısmında, sağ omzunda ve sırtında da darp izleri ve morluklar bulunan Ġvdil, 27 Mart Cumartesi günü de Aydın 
Adliyesi'ne sevk edildiğini, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra kavga eden kardeĢiyle birlikte tutuklama talebiyle 
nöbetçi mahkemeye sevk edildiğini ifade etti. 'Polise mukavemet etmek'le suçlanan Ġvdil, kardeĢiyle birlikte tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
ġanlıurfa’da 1 öğrenci 
ġanlıurfa‟da 27 Mart günü, 2010‟da lise öğrencileri arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekibi dört 
öğrenciyi gözaltına aldı. Bir öğrencinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde gözaltında alınan öğrencilerden 
birinin polis aracının içinde dövüldüğü kaydedildi.  
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Ġbrahim Demir 
ġanlıurfa‟nın Birecik Ġlçesi‟nde 3 Nisan günü, iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle gözaltına alınan Ġbrahim 
Demir, tutuklanması talebiyle çıkarıldığı mahkemede gözaltına alındığında gözlerinin bağlandığını ve dört polis 
memurunun kendisini dövdüğünü iddia etti. Birecik Ġlçesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle husumetli olan 2 aile 
arasında çıkan kavga nedeniyle kavga çıktı. Polisin de karıĢtığı kavga sonucunda 4'ü polis 11 kiĢi yaralandı. Kavga 
nedeniyle 11 kiĢi de gözaltına alındı. Bu arada olayla bir ilgisi olmayan Ġbrahim Demir  de olay yerinden geçerken 
polisler tarafından gözaltına alındı. 4 Nisan günü çıkarıldıkları mahkemece 9 kiĢi tutuklanırken, Ġbrahim Demir'in 
yanı sıra 2 kiĢi de serbest bırakıldı. Mahkemede olayla bir ilgisinin olmadığını belirten Demir, 4 polis tarafından 
gözlerinin bağlandığı ve ağır iĢkencelere maruz kaldığını ifade etti. Demir'i serbest bırakan mahkeme, polise iliĢkin 
'bana ağır iĢkence yaptılar' Ģikayetine iliĢkin iĢlem baĢlatmadı. Serbest bırakılan Ġbrahim Demir‟in ağrılarının 
azalmaması üzerine gittiği Nizip Devlet Hastanesi‟nde yapılan muayeneler sonucu Ġbrahim Demir‟in kafasında 
çatlak oluĢtuğu öğrenildi. Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi‟nde tedavisi süren Ġbrahim Demir‟in ailesi suç 
duyurusunda bulunacaklarını belirtti.  
 
A.O. ve Musa O. 
Mersin‟de 18 Mart günü gözaltına alınan A.O. (17), kendisini gözaltına alan sivil polis ekibinin Emniyet 
Müdürlüğü‟nde ajanlık teklif ederek adı verilen bazı kiĢiler hakkında ifade vermeye zorlandığını ileri sürdü. Gözaltı 
sırasında oğlunu gidip almak isteyen baba Musa O. ise karakolda polisler tarafından darp edildiğini iddia ederek 
ĠHD Mersin ġubesi'ne baĢvuruda bulundu.  
 
Murat Ġlhan ve Ömer Aslan 
28 Mart günü Ofis semtinde gözaltına alınan ve 30 Mart günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Fırat Dağıtım 
ġirketi çalıĢanları Murat Ġlhan ile Ömer Aslan gözaltında tartaklandığı ve kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi.  
 
Mesut Tufan 
Ġzmir‟in Bornova Ġlçesi‟nde 1 Nisan günü, eve dönmeyen arkadaĢlarını merak ederek dıĢarı çıkan ĠHD Ġzmir ġubesi 
Yönetim Kurulu üyesi Mesut Tufan, sokakta bulunan sivil polis memurlarınca dövülerek gözaltına alındı. Gözaltına 
alındığı sırada yaĢadıklarını anlatan Tufan, “1 Nisan akĢamı evden çıktım. Kampusun yanındaki caddede çok 
sayıda kiĢi iki araçla önümüzü kestiler. Küfredip, yere yatırdılar. Ayaklarıyla ellerime bastılar. Ben ĠHDyöneticisiyim 
dedim. Kimliklerini de göstermediler. Sonra bize 'polis döversiniz ha' deyip, duvara dayadılar. Üzerimizi aradılar. 
ĠHD kartım çıktı. Sonra 'siz bu kartlarla eylemlere gözlemci olarak mı katılıyorsunuz? Siz mi insan haklarını 
savunacaksınız?' dedi. Ardından kafamı çevirince bize bakma deyip yumruk vurmaya baĢladılar” dedi. Polislerin, 
yanında bulunan arkadaĢı Masum Aslan'a da vurmaya baĢladıklarını ve 'Sen de mi ĠHD'lisin' diye sorduklarını 
söyleyen Tufan, Aslan'ın ĠHD'li olmadığını söyleyince kendisine karıĢmadıklarını belirtti. Gözaltına alındıktan sonra 
kendilerini Bornova Trafik Hastanesi'ne götürdüklerini dile getiren Tufan, “Doktora, bizim baĢımıza vurdular dedim. 
Doktor röntgen çekelim dedi. Sonra aniden midem bulanınca kustum. Röntgenimizi çektiler. Daha sonra bizi 
Bozyaka Terörle Mücadele ġubesi'ne götürdüler. Benim baĢım dönüyordu. Gözlerim kızarmıĢtı” dedi. Kendilerini 
gözaltına alan polislerin emniyetteki polislere “Duvara iki kiĢi yazı yazmıĢ. Sonra o kiĢiler kaçmıĢ. Bize ihbar 
telefonu geldi. Bu iki kiĢiyi bundan dolayı gözaltına aldık. Kendilerine kimlik gösterdik, polisiz dedik, kaçtılar. Bize 
karĢı direndiler' dediğini belirten Tufan, 'Bu gerekçeyle bizi gözaltına aldıklarını söylediler ancak bizi gözaltına 
alırken böyle bir Ģey söylemediler, kimlik de göstermediler. Yazıyla alakalı bir Ģey demeyip 'polisi dövdüğümüzü' 
söyleyip darp ederek gözaltına aldılar” dedi. “Polisin biri bana 'kusura bakma, seni yanlıĢlıkla gözaltına almıĢız. 
Aslında sizin bir suçunuzu yokmuĢ. KarıĢtırmıĢlar, siz insan hakları savunucususunuz, bu yönünüzü biliyoruz. Bu 
kağıdı imzalayın sizi bırakalım' dediler. Ben de avukatımı istedim” diyen Tufan, “Avukata gerek yok biz kendi 
aramızda çözelim dediler. Ben de ısrar ettim avukatımın gelmesi için. Sizin avukatınız ortalığı karıĢtırır, halledelim, 
evinize bırakalım dediler. Bir baĢka polis geldi bana 'siz kaç kardeĢsiniz, maddi durumunuz nasıl' diye soru sordu. 
'Yoksulsun, bursta alamıyorsun, gel bizi kırma, ne sen bizim baĢımızı ağrıt ne biz senin. Bunu imzala, farz et ki bu 
olay olmadı. Bak gerekirse okulla konuĢur, burs bağlarız. Ara sıra gel çayımızı iç. Akıllı birisin. ArkadaĢlarının 
yanında sana selam vermeyiz. Sen dünyanın öbür ucuna da gitsen bir telefon aç abin yanındadır. Senin 2008'de 
gözaltına almıĢız, davan var. BaĢın ağrımasın. Gel evine bırakalım seni bu olay kapansın' dediler. Ben avukatımı 
çağırın dedim. Bu kez bir baĢkası geldi. O da benzer Ģeyler söyledi. Memur olamazsın, senin artık kılına zarar 
gelmeyecek, sen git evine biz gerekeni yapacağız dediler. 4-5 kiĢi daha gelip böyle konuĢtu. Ben de kimsenin 
parasına ihtiyacım yok dedim. Suçsuz yere beni darp ettiniz. ġu an da halen kusuyorum. Koridorda kustum ve 
bana temizlettiler. Avukatımı çağırın onunla görüĢmek istiyorum dedim. Sonra polis bir diğerine 'Götürün bunu, ikna 
olacağı yok. Avukatını çağırın' dedi ve beni baĢka bir odaya götürdüler.” Tufan, daha sonra yanına bir polisin 
geldiğini ve “Mesut, zaten seni birazdan bırakacağız. YanlıĢlıkla almıĢız, suçun yokmuĢ. Peki, sana bir Ģey sorabilir 
miyim? Hani eylemler oluyor ya siz kendiniz mi gidiyorsunuz, onlar mı çağırıyor? ĠHD'deki iĢleyiĢ nasıl? Rapor 
tutuyor musunuz her eylemde? Bu raporlar nereye gidiyor? Kim onaylıyor bu raporları? En son raporlar nerede 
toplanıyor?” Ģeklinde soru sorduklarını ifade etti. 2 Nisan sabahı saat 10.30 sıralarında savcılığa çıkmadan Adli 
Tıp'taki sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldığını kaydeden Tufan, Aslan ile birlikte eve geldiklerini ve daha 
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sonra fenalaĢtığını, kustuğunu dile getirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne giden Tufan‟ın 
tomografidi çekildi ve minör beyin travması geçirdiği gerekçesiyle tahlillerin ardından hastanede müĢahede altına 
alındı. YaklaĢık 10 saat sonra taburcu edilen Tufan‟a 10 günlük rapor verildi. Tufan, 3 Nisan günü sabah yine 
kusma ve baĢ dönmesi Ģikayetiyle bu kez Trafik Hastanesi'ne gitti. Buradaki muayenenin ardından kendisine 
travmaya bağlı anksiyete (davranıĢ) bozukluğu gerekçesiyle 10 günlük bir rapor daha verildi.  
 
C.A. 
Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde 6 Nisan günü, Endüstri Meslek Lisesinde öğrenim gören ve motorsiklete okula gittiği 
sırada trafik polisleri tarafından durdurulan ve karakola götürülen C.A. (17) darp edildiğini iddia etti. C.A., motoruyla 
okula gittiği sırada YeĢilkent Mahallesi'nde trafik polisleri tarafından durdurulmak istendi. C.A., polislerden 
korktuğundan dolayı durmak istemediğini, polisin önünü keserek gözaltına almak istemesi üzerine çevrede bulunan 
esnaflara sığındığını, polislerin kendisini esnafların elinden zorla alarak polis aracına bindirdiğini belirtti. Aracın 
içinde darp edildiğini ileri süren C.A,. daha sonra Hükümet Konağı Caddesi üzerinde bulunan karakola 
götürüldüğünü belirterek “Karakola götürüldüğümde, polislerin beni dövdüğünü söyledim. Ama polisler beni 
dövmediklerini söylediler. Daha sonra ailem karakola gelerek, beni oradan aldı. Motoruma el koymuĢlardı, ancak 
ailem motorumu onlardan aldı. Beni neden dövdüklerini sorduğumda bana 'neden motor sürüyorsun' cevabını 
aldım. Karakolda ise bunu söylediğimde polisler bunu inkar ettiler” dedi.  
 
D.E. 
Ġstanbul‟un Bakırköy Ġlçesi‟nde Nisan ayında, öğretmen eĢi ve çocuğuyla beraber Cumartesi Pazarı‟na giden D.E., 
“hırsız olduğu” Ģüphesiyle sivil polis ekibi tarafından gözaltına alındıktan sonra polis otosunun içinde ve Osmaniye 
Karakolu‟nda dövüldüğünü belirtti. Olay günü kızıyla pazardan çıkmaya çalıĢan Ġ.E., arkasına baktığında eĢi D.E.'yi 
göremedi. Cep telefonuyla aradığı eĢi, 4 sivil polisin "hırsız" diyerek kendisini gözaltına aldığını söyledi. Bunun 
üzerine Ġ.E. eĢinin yanına gitti. Ancak polisler eĢine yaklaĢtırmadıkları Ġ.E.'ye, Osmaniye Polis Merkezi'ne gelmesini 
söyledi. Sivil polislerin otomobilde ve polis merkezinde kendisini dövdüğünü iddia eden D.E., "Kimliğime bakınca 
yanlıĢ yaptıklarını anladılar. Sonra „Seni Romanlara benzettik, hırsız sandık, kusura bakma, evine git‟ dediler" dedi. 
D.E. ve Ġ.E., Savcılığa baĢvurarak polislerden Ģikâyetçi oldu. Doktor raporu için Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve 
AraĢtırma Hastanesi'ne götürülen D.E.'nin kolu, bacağı ve sırtında darp izi belirlendi. Çift, olaydan iki gün sonra 
memurlardan sorumlu emniyet amirinin evlerine gelip özür dilediğini ve davadan vazgeçmeleri için ricada 
bulunduğunu belirtti.  
 
Mustafa Saygılı, Adil ve Ozan isimli kiĢiler 
Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde 11 Nisan günü üniversiteye giriĢ sınavını protesto eden ve Taksim'de bir binanın en 
üst katına çıkarak sembolik intihar giriĢiminde bulunan lise öğrencisi üç kiĢi, polis ekipleri tarafından dövülerek 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Mustafa Saygılı isimli öğrenci Beyoğlu Karakolu‟na götürüldü. Soyisimleri 
öğrenilemeyen Adil ve Ozan adlı liseliler de Çocuk Büro Amirliği‟ne götürüldü. Darp edilen öğrencilerden birinin 
burnunun kırıldığı öğrenildi. Eylemi takip eden ETHA muhabiri Ġsminaz Ergün de polisin müdahalesine maruz kaldı. 
Polisler, Ergün'ün fotoğraf makinesi ve kamerasına el koymak istedi. KarĢı çıkınca yere yatırıldı. Ergün'ün basın 
kartına el konuldu. Polisler, gençlerin aĢağı indirilmesi sırasında çekilen dayak görüntülerinin olduğu fotoğrafları 
silerek Ergün'ü serbest bıraktı.  
 
Ankara’da 24 öğrenci 
Ankara‟nın Çankaya Ġlçesi‟nde 11 Nisan günü, üniversiteye giriĢ sınavını protesto eden 24 kiĢi, çevik kuvvet ekipleri 
tarafından dövülerek gözaltına alındı.  
 
Ġzmir’de 10 öğrenci 
Ġzmir‟in Konak Ġlçesi‟nde 10 Nisan günü, üniversiteye giriĢ sınavını protesto etmek için bir dershanenin sınıfına 
kendilerini kilitleyen Devrimci Liseliler (Dev-Lis) üyesi, 10 öğrenci polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına 
alındı.  
 
Tarkan Çamlı 
Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde 12 Mart günü, Tarkan Çamlı isimli kiĢi ehliyeti olmadığı gerekçesiyle gözaltına 
alındı. Çamlı, gözaltında “gizli tanık” olması için baskıya maruz kaldığını iddia ederek Cumhuriyet Savcılığı'na suç 
duyurusunda bulundu. Suç duyurusu ardından gözaltına alınan Tarkan Çamlı, devlet görevlilerine “iftira ve hakaret 
ettiği” gerekçesiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde yurt dıĢına çıkıĢı yasaklandı ve 15 günde bir jandarma 
karakoluna imza verme koĢuluyla serbest bırakıldı. Çamlı, imza atmak için 12 Nisan günü gittiği karakolda yeniden 
gözaltına alındı. Çamlı'nın gözaltına alınması sırasında karakolda bulunan ve ismini vermek isteyen bir görgü 
tanığı, Çamlı'nın bileklerinden bir kalorifer borusuna bağlandığını ve tek ayak üzerinde bekletildiğini iddia etti.  
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Emrah Serbes 
Ġstanbul‟da BeĢiktaĢ-Trabzonspor arasında 10 Nisan günü oynanan futbol maçını izlemek ve Trabzonspor‟un 
Uzungöl‟e hidroelektrik santrali yapmasını protesto etmek için Ġnönü Stadı‟na gelen Yazar Emrah Serbes, 
arkadaĢlarıyla birlikte pankart açmalarının ardından polis ekiplerinin kendilerine müdahale ettiğini; yerde 
sürüklenerek baĢının tekmelendiğini; yazar olduğunu söylemesi üzerine polis aracının içinde baĢ parmağının 
kırılmaya çalıĢıldığını belirtti. 
 
S.A. 
12 Nisan günü Ġstanbul Taksim'de bir kafede çıkan kavga sonrası S.A. (16) isimli çocuğu gözaltına alan sivil 
polislerin, kavgayla iliĢkisi olmamasına rağmen önce darp ettiği, daha sonra “yanlıĢlıkla aldık” dediği iddia edidli. 
Karakolda yaklaĢık 10 resmi giyimli polisin 15 dakika boyunca kendisini dövdüğünü belirten S.A, polislerin 
kendisine, “Mardinlisiniz, hepiniz teröristsiniz” dediğini söyledi. Olayı duymasının ardından karakola giden S.A'nın 
akrabası Nurten Ay, “elinizi vicdanınıza koyun, çocuğu ne hale getirmiĢsiniz” dediğinde polislerin, “derdini 
yukarıdaki baĢ komisere anlat. Çok konuĢuyorsun, bir daha karĢımıza çıkma” diye tehditlerde bulunduğunu belirtti. 
Karakoldan S.A.'yı alıp Taksim Ġlkyardım Hastanesi'ne götürdüğünü, doktorun burada darp izleri tespit etmesine 
rağmen rapor vermek istemediğini ifade eden Ay, “Karakolda tehdidimizi aldıktan sonra, çocuğu alıp hastaneye 
götürdüm. Burada bir doktor muayene edip darp izi olduğunu söyledi. Ancak rapor vermesi için, savcılığa suç 
duyurusunda bulunmamız gerektiğini söyledi” dedi. S.A.‟nın annesi F.A. ise polis memurları hakkında suç 
duyurusunda bulunmak için gittikleri adliye binasından “nöbetçi savcı yok” denilerek geri çevrildiklerini söyledi.  
 
H.K. 
13 Nisan günü Hakkari'de, Ahmet Türk‟e yönelik yumruklu saldırıyı protesto etmek amacıyla apılan yürüyüĢe 
müdahale eden polis ekipleri, H.K. (14) adlı çocuğu televizyon kameralarının kayıtta olduğu sırada annesinin 
yanından zorla alarak yerde sürükleyip dövdüler. H. Kurt maruz kaldığı darbeler sonucu yaralanarak Hakkâri Devlet 
Hastanesi‟ne kaldırıldı. H.K.‟ni sol elmacık kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Anne G.K., polislerin copla sol omzunu 
da kırdığını söyleyerek, “Ben de evden çıkarak okuldan çıkacak olan oğluma baktım. Polislerin oğlumu dövdüğünü 
görünce gidip oğlumu kurtarmak istedim. O sırada polis telsizle oğlumun yüzüne vurdu. Benim de omzuma coplarla 
vurdular. Bana ağza alınmayan küfürler ettiler. Oğlumu götürmek istediklerinde de oğluma sarıldım ve sürüklemeye 
baĢladılar benle oğlumu” dedi.  
 
M.C. 
Ġstanbul'un Sancaktepe Ġlçesi Sarıgazi Beldesi'nde 12 Nisan günü, kapatılan DTP'nin Lideri Ahmet Türk'e yönelik 
saldırının protesto edildiği gösterinin ardından polislerin bir internet kafeye baskın düzenlediği ve burada oyun 
oynayan M.C'yi 'gösteriye katıldığı' iddiasıyla gözaltına aldığı, M.C'nin elleri kelepçelenerek karakola götürülünceye 
kadar copla ve yumruklarla dövüldüğü iddia edildi. Yenidoğan Polis Karakolu'na götürülerek gözaltı iĢlemi yapılan 
M.C ardından kontrol için Kartal Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede polisler tarafından dövüldüğünü anlatmak 
isteyen M.C'nin doktorların yanında da iĢkenceye maruz kaldığı, bu dayağın da kayda geçmediği savunuldu. 
Ardından M.C, yeniden sorgulanmak üzere Samandra Polis Karakolu'na götürüldü. Burada bir süre sorgulandığı 
belirtilen M.Ç'ye ne yazıldığı belli olmayan bir kağıdın imzalattırıldığı ve daha sonra Sarıgazi Emniyet Müdürlüğü 
Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildiği kaydedildi. Çocuk Büro'da ise M.C'nin “Devletin adamı ol, bazı yerlere 
göndereceğiz, bize bilgi getir, yoksa öldürürüz” sözleriyle tehdit edildiği ileri sürüldü. M.C. 13 Nisan günü gün 
Savcılık tarafından serbest bırakıldı. 
 
Mikail Küsüni 
13 Nisan günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuran Mikail Küsüni, ġirvan ilçesi Sarıdana Köyü Özpınar Karakol Komutanı 
tarafından tehdit ve hakarete maruz kaldığını belirterek hukuki yardım talebinde bulundu. 
 
Okan Aylak 
15 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Okan Aylak, 13 Nisan günü YeniĢehir semtinde bulunan Endüstri 
Meslek Lisesi civarında saat 13.00 civarında polis tarafından Hüseyin, Ġbrahim, Oğuz ve ismini bilmediği bir polis 
tarafından gözaltına alındığını, gözaltında baĢının yere doğru bastırılarak yaklaĢık 1,5 saat tutulduğunu, bu esnada 
bir polisin silahını çekerek kendisini tehdit ettiğini, eline bir ĢiĢe verildiğini ve bu ĢiĢenin üzerine oturmasının 
söylendiğini, saat 13.00 civarında gözaltına alındığı halde tutanağa saat 19,30 ile 20.00 civarında diye yazıldığını, 
mahkemede serbest bırakılmasına rağmen halen ölümle tehdit edildiğini, polislerden ismini bilmediği birisinin 
silahının çalındığını ve kendisinin aldığımı söyleyerek ıssız bir yerde öldürmekle tehdit ettiğini belirtti. 
 
ÜlküĢan Özdemir ve 6 kiĢi 
18 Nisan günü Elazığ‟da, Amatör Lig‟de mücadele eden Karakoçanspor ile Kovancılarspor arasında oynanan 
müsabakada polis müdahalesi ile olay çıktı. Kovancılarspor'un 2-1 üstünlüğü ile son bulan karĢılaĢma sonrası 
Karakoçanspor Klubü BaĢkanı ÜlküĢan Özdemir, maçın hakemliğini yapan polis memuruna itirazda bulundu. 
Özdemir'in maçın hakemine itiraz etmesi üzerine sahada maçın güvenliğini sağlamak için bulunan polisler, 
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Özdemir'in üzerine yürüdü. Önce Özdemir'e biber gazı sıkan polisler, ardından Özdemir'i darp etti. BaĢkanlarının 
darp edildiğini gören futbolcular ve seyircilerin tepkisi üzerine polisin seyircilere "Siz terörist değil misiniz?" dediği 
de öne sürülürken, futbolcu ve seyircilere biber gazı sıkıldı. Polis futbolcu ve kulüp yöneticilerini gözaltına alıp 
Bahçelievler Polis Karakolu'na götürdü. Futbolcu ve yöneticiler ifadeleri alındıktan serbest bıraktı. Polis tarafından 
darp edilen 17 yaĢındaki bir taraftar, gözaltına alınıp ifadesi alınması sırasında baygınlık geçirdi. Taraftar daha 
sonra hastaneye kaldırıldı.  Kovancılarspor Kulübü BaĢkanı Özdemir, sahada polisler tarafından darp edilmelerine 
rağmen suçluymuĢ gibi gözaltına alındıklarını belirterek, "Sahada hakem birlikte 5 polis olmasına rağmen bizler 
gözaltına alındıktan sonra 10 polis darp edildiği gerekçesiyle rapor alarak bizleri suçlu duruma düĢürmeye 
çalıĢıyorlar. Benle birlikte 7 arkadaĢımın aldığı darp raporu karakolda görülmezlikten gelinerek suçlu duruma bizler 
düĢürülmeye çalıĢılıyoruz" dedi.  
 
Murat Erdemir, Nejdet Demir ve Ekrem Ertunç 
Hakkari Çukurca'da 18 Nisan günü, özel hareket timlerinin gece ilçe sağlık ocağının önünde BDP'li Murat Erdemir, 
Nejdet Demir ve Ekrem Ertunç'u panzere bindirerek TOKĠ polis lojmanlarına götürdüğü ve orada iĢkence yaptıkları 
iddia edildi.  
 
Fethi Ölmez ile Sefer Guyi 
4 Mayıs günü ġırnak‟ın AĢût (Çiğli) Köyü‟nden Çukurca Ġlçesi‟nin Elamin (AndaĢ) Köyü‟ne giden Fethi Ölmez ile 
Sefer Guyi‟nin kullandığı araca, Köprülü 4. Sınır Jandarma Tabur Komutanlığı‟na bağlı Serbest Jandarma 
Karakolu‟ndaki askerler tarafından ateĢ açıldığı ileri sürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan iki kiĢinin gözaltında 
darp edildiği ve sağlık kontrolü için getirildikleri sağlık ocağında Fethi Ölmez ile Sefer Guyi‟nin yüzünde ve 
vücudunda ezilme ve morluklar bulunduğu iddia edildi.  
 
Zülküf Lokman ve Nevzat Lokman 
Ġstanbul‟un Güngören Ġlçesi‟nde 12 Mayıs günü, bir kahvehane önünde sigara içen Zülküf Lokman ile Nevzat 
Lokman, kimlik kontrolü yapan yunus polis ekibinin kimlik kontrolünün ardından “Kürt oldukları” gerekçesiyle 
kendilerini dövdüğünü iddia etti. Saldırıya uğrayanlardan Zülküf ve Nevzat Lokman kardeĢler, gözaltına alındıktan 
sonra karakolda da darp edildiklerini, iĢkence gördüklerini söylediler. Zülküf Lokman, Kürt olduklarının 
anlaĢılmasını ardından polisler tarafından hakarete uğradıklarını ve tekme tokat dövüldüklerini, daha sonra da biber 
gazıyla etkisizleĢtirilerek zorla ekip arabasına bindirilip karakola götürüldüklerini belirtti. Hakaret ve dayağın 
karakolda da devam ettiğini belirten Lokman, polislerin üzerlerini aradığını ancak bir Ģey bulamadıklarını 
vurgulayarak, “Daha önce sigara gibi sarılarak hazırlanmıĢ uyuĢturucu madde gösterdiler. Bunun da kardeĢim 
Nevzat Lokman‟ın üzerinde bulunduğunu söylediler” dedi. Durumu kabullenemeyen Lokman, kardeĢinin sigara bile 
içmediğini söyleyerek, polislerin keyfi muamele yaptığını söyledi. Lokman kardeĢler Savcılığa çıkarıldıktan sonra 
serbest bırakıldı. 
 
S.ġ. (15) ve A.Y. (17) 
13 Mayıs günü Adana‟nın Yüreğir Ġlçesi‟nde, Demokratik Yurtsever Gençlik‟in (DYG) 15 Mayıs “Kürt Dil Bayramı” 
nedeniyle bastırdığı ve üzerinde Kürtçe ifadelerin yer aldığı tiĢörtleri Ġskenderun Ġlçesi‟ne göndermek isteyen S.ġ. 
(15) ile A.Y.‟nin (17) tiĢörtleri gönderdikleri otogarın kapısında polis ekibi tarafından “Ģüpheli oldukları” gerekçesiyle 
durdurulup darp edildiği iddia edildi. A.Y., yaklaĢık 10 polisin kendilerini apar topar otogar polis odasına 
götürdüğünü söyleyerek, burada kendilerine sürekli hakaret ve darp edildiklerini belirtti. Yola çıkan Ġskenderun 
aracının polislerce geri çevrildiğini dile getiren A.Y., “Araç otogara geldi. Bizi tiĢörtlerin yanına götürdüler. TiĢörtlere 
baktılar, Kürtçe olduğunu görünce „Bu ne lan' deyip yüzümüze fırlattılar” dedi. Polisin kendilerini tekrar odaya 
aldığına burada tekrar darp edildiklerini belirten A.Y., “Bizi tacizle tehdit ettiler. Sizin kafanıza sıkarız dediler” dedi. 
S.ġ. ise polisin kendisine “Senin kafana sıkarız. KonuĢmazsanız sizin kafanıza sıkarız kimsede öğrenemez” 
dediğini ifade etti. S.ġ., otogarda güvenlikçiler ve trafik polisinin de kendilerini darp edenler arasında olduğunu 
belirtti. A.Y. ve S.ġ, yaklaĢık 2 saat sonra bırakıldıklarını belirtti.  
 
Engin Kaya, Sedat Kaya, Emrah Yılmaz ve 3 kiĢi 
15 Mayıs günü Ġzmir'in Gümüldür Ġlçesi'nde, ülkücülerin de aralarında bulunduğu kalabalık bir grubun saldırısına 
uğradığı iddia edilen ve 16 Mayıs günü gözaltına alınan 5‟i Kürt kökenli 6 kiĢinin Jandarma Karakolu'nda da hakaret 
ve iĢkenceye uğradıkları iddia edildi. Mağdurlar jandarma karakolunda kötü muamele gördüklerini belirterek, 'Biz 
karakola girince Vacit AkkuĢ adlı karakol komutanı, ilk iĢ kameraları kapattı. Daha sonra bize hakaret etmeye 
baĢladılar. O gece karakolda gözaltında kaldık. Sabaha kadar hakaret ve iĢkence gördük. Sonra ertesi gün 
savcılığa çıkarıldık. Biz karakol komutanından Ģikayetçi olduk. Bunun üzerine bir asker karakol komutanına gidip 
bizim kendisinden Ģikayetçi olduğumuzu söyledi. Sonra serbest bırakıldık' dedi. Serbest bırakılmalarının ardından 
karakol komutanının kendilerini 'Siz bittiniz. Sizi burada yaĢatmayacağım' Ģeklinde tehdit edildiklerini ileri süren 
gençler, hastaneye giderek rapor aldı. Ancak hastaneden sadece 'darp edildiklerine' dair rapor aldıklarını, iĢ 
göremez raporu verilmediğini aktardı.  
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Buse, Selay, Türkan, Eser, YeĢim 
17 Mayıs gecesi Ankara‟da, transseksüellerin kullandığı aracı durduran polis ekiplerinin, araçta bulunan beĢ kiĢiyi 
dövdüğü ve biber gazı sıktığı iddia edildi. Gözaltına alınarak Esat Karakolu‟na götürülen Buse, Selay, Türkan, Eser, 
YeĢim adlı transseksüeller Adlî Tıp Kurumu‟na götürüldükten sonra serbest bırakıldı. Transseksüeller kendilerini 
darp eden polis memurları hakkında suç duyurusunda bulundu.  
 
Timuçin Yenen ve Hüseyin Yılmaztürk 
29 Mayıs günü Ġstanbul‟un GaziosmanpaĢa Ġlçesi‟nde yapılan bir düğün törenine gelen polis ekibinin, düğünün 
bitirilmesini istediği fakat düğün sahiplerinin talebi kabul etmemesi üzerine çıkan arbede sonucu polis ekibinin 
düğün sahibi Timuçin Yenen ve Hüseyin Yılmaztürk‟ü dövdüğü ileri sürüldü. ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nde 9 Haziran 
2010‟da yaptıkları basın açıklamasıyla olayı anlatan Timuçin Yenen ve Hüseyin Yılmaztürk, düğünün devam 
etmesi için polis memurlarının rüĢvet istediğini ileri sürdü. Timuçin Yenen, Fahri adında bir polisin düğünü 
bitirmelerini istemesi üzerine tamam dediklerini, polisin bunun üzerine düğün sahibine “yazlığımın kapısını 
yaptırırsanız düğün devam edebilir” dediğini, düğün sahibinin ise “yarısını karĢılarım” yanıtını verdiğini, kalabalıktan 
bir kiĢinin “Ģerefsizler” demesi üzerine polislerin kendisine müdahale ettiğini, döverlerken kendisini arabaya doğru 
ittiklerini ve elinin kesildiğini belirtti. Yenen, polislerin ateĢ etmeye baĢlamaları üzerine vurulduğunu zannettiğini ve 
yere kapandığını dile getirdi. Olay yerinden uzaklaĢtığını, ama yakalanınca önce gözlerine biber gazı sıkıldığını, 
sonra da 10-15 polis tarafından iĢkenceye maruz kaldığını söyleyen Yenen, polisin araya giren Hüseyin 
Yılmaztürk'e de dayak atmaya baĢladığı ve kendilerini kurbanlık koyunlar gibi arabanın bagajında karakola 
götürdüklerini belirtti. Kendisini karakolda kaybettiğini, gözlerini açtığında hastanede olduğunu anlatan Yenen, 
“Karakolda hastaneye beni götürün dedim. Beni hastaneye götürmediler. Attılar tuvalete öl dediler. ArkadaĢlarım 
155'i aramıĢlar ve olay kayda geçince beni hastaneye götürmez zorunda kaldılar” dedi. Yenen, polislerin 
kendisinden özür dilediğini, ama özrü kabul etmediğini ve haklarını sonuna kadar arayacağını ifade etti. Diğer 
mağdur Hüseyin Yılmaztürk ise, Timuçin Yenen'i daha önce tanımadığını, düğünde tanıĢtığını, Yenen'in dayak 
yediğini görünce müdahale ettiğini, müdahale edince kendisine de dayak atmaya baĢlandığını belirtti. Yılmaztürk 
gözüne biber gazı sıktıklarını ve sonra da silahların dipçikleriyle kendisine vurduklarını belirtti. 
 
Mehmet Yıldırım 
30 Mayıs günü Ankara‟nın Haymana Ġlçesi‟nde, üzerinde kimliği olmayan ve “alkollü araç kullandığı” gerekçesiyle 
gözaltına alınan arkadaĢının kimliğini karakola götüren Mehmet Yıldırım, gözaltına alınarak götürüldüğü Ġlçe 
Emniyet Müdürlüğü‟nde Emniyet Müdürü Selçuk Yıldız tarafından dövüldüğünü ileri sürerek ĠHD Ankara ġubesi‟ne 
baĢvuruda bulundu. Yıldırım, karakolda polisin kendisinden de Ģikayetçi olduğunu söyleyince “benden neden 
Ģikayetçi oluyorsunuz, ben bir Ģey yapmadım” dediğini, bunun üzerine polisin kendisini azarlayarak yerine 
oturmasını söylediğini, ardından emniyet müdürünün odasına çağrıldıklarını, “terbiyesizlik mi yaptım da beni de 
gözaltına aldınız” demesi üzerine müdürün küfrederek “ikinizi götürür bir ormana bir ağaca bağlayıp i… yaparım. 
Kanun da benim, amir de benim. Ben özel harekatçı komandoyum adamı oyarım” dediğini, baĢına tekme ve 
yumrukla vurduğunu, ardından odadaki kadın polisi dıĢarı çıkaran Selçuk Yıldız‟ın yanındaki 2 polise “tutun bunu” 
dediğini, kelepçelenip yere yatırıldığını, daha sonra müdürün kafasına tekmeyle ve yumrukla vurabileceği kadar 
vurduğunu, yaklaĢık yarım saat dövdükten sonra nezarethaneye atıldığını belirtti. Yıldırım, Emniyet Müdürü‟nün 
kendisini dövdükten sonra “Ģimdi git Haymana‟da gez bu da Haymana‟ya ibret olsun” dediğini, yalvarmasına 
rağmen hastaneye götürülmediğini, sabaha karĢı hastaneye götürüldüğünü, hastanede doktorun “darp ve cebir 
raporu” verdiğini belirtti. Yıldırım, aldığı darbelerle burnunun kırıldığını belirtti. Yıldırım‟ın avukatı Osman Oğuz 
Ünlüer ise, “olay Haymana Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na sevk etmiĢ durumda. ĠçiĢleri Bakanlığı‟na bağlı 
müfettiĢlerde incelemelerde bulunmak üzere ilçede çalıĢmalara baĢladı. Buradaki polisler için Ceza Muhakemesi 
Usül Kanunu‟nda belirlenen prosedürü uygulamadıklarından dolayı o gün orada bulunan tüm polis memurları için 
görevi kötüye kullanma ve ihmal suçlarından dava açacağız. Müvekilime uygulanan Ģiddet de cezasız kalmayacak” 
dedi.  
 
Y.C. ve M.K.C.  
30 Mayıs günü Tekirdağ‟da, Y.C. ve M.K.C. isimli kiĢiler Hükümet Caddesi‟nde araçlarıyla ilerlerken, kendilerini 
sollayan baĢka bir otomobildeki kiĢilerle tartıĢma yaĢadıklarını, daha sonra evlerine gelen ekip tarafından polis 
evine götürüldüklerini, burada hiçbir Ģey söylenmeden polisler tarafından darp edildiklerini iddia ettiler. Mağdurlar 
Tekirdağ Karadenizliler DayanıĢma Platformu BaĢkanı Muharrem Akyüz ile beraber dernek lokalinde düzenledikleri 
basın toplantısında, kendi imkanlarıyla hastaneye gittiklerini ve darp raporları aldıklarını, olaya iliĢkin suç 
duyurusunda bulunduklarını belirttiler. ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın, olayı soruĢturmak için müfettiĢ görevlendirdiği öğrenildi.  
 
Uğur Arslan 
31 Mayıs günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuran Zeki Arslan, oğlu Uğur Arslan‟ın 30 Mayıs günü Siirt‟te BDP Gençlik 
Meclisi‟nin düzenlemek istediği etkinlikte gözaltına alındığını ve gözaltına alınırken iĢkenceye maruz kaldığını iddia 
etti. 
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Hakan Açan 
31 Mayıs günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuran Metin Açan, oğlu Hakan Açan‟ın (16) 30 Mayıs günü BDP Gençlik 
Meclisinin düzenlemek istediği etkinlikte gözaltına alındığını ve gözaltına alınırken iĢkenceye maruz kaldığını, 
ancak oğluna doktor tarafından herhangi bir rapor verilmediğini belirtti. 
 
Veysel Ġyisoylu ve Süleyman Ġyisoylu 
Diyarbakır Adliyesi‟nde 31 Mayıs günü kardeĢinin duruĢmasını izleyen ve duruĢma bitiminde kardeĢine elbise 
vermek isteyen öğretmen Veysel Ġyisoylu ve kardeĢi Süleyman Ġyisoylu polis ekibi tarafından dövüldüğünü iddia 
etti.  Veysel Ġyisoylu adliye çıkıĢında kardeĢine elbise vermeye çalıĢınca polisin kendisini ve kardeĢini küfür ederek 
gözaltına aldığını ve Diyarbakır ġehitlik Polis Karakolu‟na götürdüğünü, yolda baĢının demir kapılara vurulduğunu, 
karakolda AsayiĢ Ve Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı polislerin kendisini ve kardeĢini dövdüğünü, daha sonra ise 
davacı olmamaları halinde serbest bırakılacaklarını kendilerine söylediklerini ancak davacı olacaklarını belirtince 
kendilerinin suçlu duruma düĢürülmek istendiğini belirtti. Ġyisoylu, "Amirleri geldi, 'bunlarla baĢedemezsiniz' dedi. 
Daha sonra bitkin halde bizi Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne götürdüler” dedi. Veysel Ġyisoylu polislerin kendilerine 
saldırdığı anda kameralar olduğunu ve polislerin kendilerine bıçak çektiğini iddia ettiğini belirterek, "Polisler benim 
bıçak ile saldırdığımı iddia ediyorlar. Oysa olayların baĢladığı ve bittiği noktalarda güvenlik kamera sistemi 
mevcuttur. Daha önemlisi ben bir öğretmenim, öğreticiyim benim üzerimde bıçak ne gezer. Eğer kamera 
görüntüleri silinmez ise her Ģey ortaya çıkacaktır. Yasal yollara baĢvuracağız" dedi. 
 
Yavuz Toğcu 
1 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Yavuz Toğcu, 8 Mayıs günü Devlet Hastanesi‟nden evine 
giderken 6–7 sivil ve resmi polis tarafından durdurulduğunu, baĢına silah dayandığını, baĢına, kulağına tekme ve 
yumruklarla vurulduğunu, bu esnada kulak zarının patladığını, gözaltına alındığı sırada takım elbiseli olduğunu ve 
herhangi bir suçluya benzemediğini götürüldüğü karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını, suç 
duyurusunda bulunduğunu, bir hafta önce gelen cevapta “kovuĢturmaya yer olmadığına” karar verildiğini belirtti. 
 
S.A. 
3 Haziran günü Hakkâri'nin Keklikpınar ve Biçer mahallelerinde çıkan olaylardan sonra polisin gözaltına aldığı 
S.A.'nın (16) Ģiddete maruz kaldığı ve kolunun kırıldığı iddia edildi. S.A.'nın hastaneye kaldırıldığı ve kolunun alçıya  
alındığını söyleyen anne Sultan A., ĠHD Hakkari ġubesi'ne baĢvurdu.  
 
Servet Yıldız (22) ve Serkan Çelebi 
4 Haziran günü Van'ın GevaĢ Ġlçesi'nde GevaĢ Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan roketli saldırıdan iki gün sonra 
Emniyet Sokağı'ndan geçerken “saldırıyı gerçekleĢtirenlere yardım ettikleri” gerekçesi ile gözaltına alınan Servet 
Yıldız (22) ve Serkan Çelebi‟nin (24) gözaltında iĢkence gördüğü iddia edildi. Yıldız, küfür edilerek gözaltına 
alındıklarını, götürüldüklerini emniyet müdürlüğünde arkadaĢı ile ayrı odalara alındıklarını, kendisine sürekli küfür 
edildiğini, “PKK'lilerin yerini bildiğini” iddia ettiklerini ve “yerlerini göstermesini” istediklerini, suçlamaları reddedince 
tekme, tokat ve silah dipçikleriyle vurmaya baĢladıklarını, yaklaĢık 40 dakika gözaltında tutulduktan sonra “s..tirin 
gidin” diyerek serbest bırakıldıklarını belirtti. Yıldız ve Çelebi serbest kaldıktan sonra hastaneye gittiklerini belirterek 
"Boynumdan ve ayaklarımdan darp edildiklerine dair rapor aldık. Ancak o esnada polisler tekrar geldi. Beni almak 
istediler. Bu sefer baĢka polislerdi, içlerinden sadece biri daha önce beni alanlardandı. Ben avukat olmadan 
gelmeyeceğimi söyleyip biraz karĢı çıkınca beni almaktan vazgeçtiler” dedi. Yıldız, polisler hakkında GevaĢ 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.  
 
O.F. 
5 Haziran günü Cizre'de gözaltına alınan O.F.'nin (16) gözaltında yediği dayak sonucu 3 diĢinin kırıldığı iddia edildi. 
O.F.'nin avukatı Ümran Ekinci, müvekkilinin gözaltındayken birden fazla polisin kendisine yumruklarla saldırdığını 
belirterek "Maruz kaldığı darp sonucu bayıldığını ve ayıldıktan sonra 3 diĢinin kırıldığı söyledi" dedi. Cizre Devlet 
Hastanesi'nde O.F.'nin 3 diĢinin kırıldığına dair rapor alan ailenin polisler hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine 
savcılık soruĢturma baĢlatırken, O.F.'nin Diyarbakır'a sevk edilerek tedavi edilmesi için yapılan baĢvuruya ise, "DiĢ 
kırığı kemik kırığı olarak kabul edilmiyor" denilerek reddedildi.  
 
Berivan Akboğa, Hüsna Sağın, Fatma Duman, Pınar Yılmaz ve Hamdiye Çiftçi 
Hakkari'de 9 Haziran günü ev baskınlarında gözaltına alınan Berivan Akboğa, Hüsna Sağın, Fatma Duman ve 
Pınar Yılmaz ile DĠHA muhabiri Hamdiye Çiftçi, sağlık kontrolü için Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürülmesine 
refakat eden erkek polislerin tacizine maruz kaldıklarını öne sürdü. Avukat Fahri Timur, "Gözaltında bulunan bayan 
müvekkillerim Emniyet Müdürlüğünden, Hakkari Devlet Hastanesine götürülürken, görevli polisler müvekkillerime 
sözlü ve fiili tacizde bulunmuĢlardır. Bu durum müvekkillerim ile yaptığım görüĢmede anlaĢılmıĢtır. Prosedür gereği, 
gözaltındaki bir bayanın Hastane sevkinde kendisine bayan görevlilerin eĢlik etmesi gerekirdi. Oysa Emniyet 
Müdürlüğünde gözaltında bulunan bayan müvekkillerim sağlık kontrolü için götürüldükleri hastanede kendilerine 
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erkek güvenlik mensuplarının eĢlik ettiği bildirildi. Müvekkillerime refakat eden bu görevlilerin aĢırı derecede alkol 
koktuğu ve bu Ģahısların bayan müvekkillerime sözlü ve fiili tacizde bulundukları açıklandı" dedi.  
 
Nihat Aksoy 
11 Haziran günü ĠHD Bingöl Ģubesine baĢvuruda bulunan ĠHD Bingöl ġube BaĢkanı Nihat Aksoy, 11 Haziran günü 
pasaport baĢvurusu yapmak için gittiği Bingöl Emniyet Müdürlüğü Pasaport ġubesi‟nde polisler tarafından darp 
edildiğini belirtti.  Aksoy Ģu beyanda bulundu; “11 Haziran 2010 tarihinde pasaport iĢlemleri için öğretmen 
olduğumdan dolayı; bağlı bulunduğum Milli Eğitim Müdürlüğüne gittim. Milli Eğitim Müdürü, halk toplantısında 
olduğu için, evraklarım saat 15:00 sularında imzadan çıktı. Telefonla Emniyet Müdürlüğü Pasaport bürosunu 
aradım ve baĢvuruyu saat kaça kadar yapabileceğimi sordum. Görevli bayan memur, saat 16:00'a kadar 
baĢvuruları kabul ettikleri bilgisini verdi. Bende evraklarımı alarak, emniyet müdürlüğüne gittim. Pasaport 
bürosunda, görevli memura baĢvuru yapacağımı söyleyince, memur bana, “bu saatte baĢvuruları kabul etmiyoruz, 
pazartesi günü gelin” dedi. Bende, “telefonla saat 16:00'ya kadar baĢvuruların kabul edileceği söylendi. Madem 
iĢlem yapılmıyor, bana söylenebilirdi. Ben vatandaĢım, sizde memur olarak iĢlemlerimi yapmak zorundasınız” 
dedim. O esnada arka taraftan gelen bir görevli memur, elimden evraklarımı ve zarfı alıp buruĢturarak suratıma 
fırlattı. Bana “defol git burdan”, “kovun bunu burdan” Ģeklinde bağırmaya baĢladı. O sırada, etraftan 6-7 polis 
memuru geldi. Beni ilk önce duvara yapıĢtırdılar, daha sonra yaka paça dıĢarı çıkararak, engelli merdivenine 
aldılar. Bana “beynini dağıtırım” Ģeklinde sözler sarfettiler. O sırada, bir memur “yapmayın komiserim” Ģeklinde 
seslendi arkadaĢına. Ben de “20 yıl önceki uygulamalar mı geçerli kılınıyor” dedim ve haklarında Ģikâyetçi 
olacağımı söyledim” dedi. Olaydan hemen sonra Uydukent Sağlık Ocağı ve Bingöl Devlet Hastanesi Acil Servisine 
baĢvuran Nihat Aksoy Cebir ve Darp Raporu alırken, Ģikayetçi olacağını öğrenen polis memurunun da hakkında 
Ģikayetçi olduğunu, güvenlik kameralarının incelenerek, sorumlular hakkında gerekli iĢlemlerin yapılmasını istedi. 
 
Nurettin Çelik 
17 Haziran günü Karakoçan Ġlçesi‟ne bağlı Kızılca Köyü‟nde vefat eden babasının cenazesine katılmak üzere gelen 
Kürt türkücü Nurettin Çelik (Zınar Sozdar) defin iĢleminden sonra „terör örgütü propagandası yaptığı‟ gerekçesiyle 
jandarma tarafından gözaltına alındı. 1 gün gözaltında tutulduktan sonra Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı'na ifade 
veren ve serbest bırakılan Çelik, gözaltı sırasında babasının ölümüne rağmen, önüne bağlama konularak zorla 
Ģarkı söylemesi istendiğini, jandarmanın kendisine hakaretlerde bulunduğunu iddia etti.  
 
Farız Özmen 
19 Haziran günü Ġstanbul‟un Arnavutköy Ġlçesi‟nde BDP‟nin düzenlediği basın açıklamasına katıldıktan sonra 
gözaltına alınan Farız Özmen, polislerin ayağını kırdığını, daha sonra da hastaneye bıraktıklarını belirtti. Kendisi ile 
birlikte 5 kiĢinin daha gözaltına alındığını belirten Özmen, yaĢadıklarını söyle anlattı, "Götürüldüğümüz karakolda 
özellikle polisler bana çok yöneldiler. Bilinçli olarak ayağım iki yerde kırıldı. Ellerim kelepçeli Ģekilde dövdüler, 
baĢımı duvara vurdular. Özellikle çeneme aldığım darbelerden dolayı Ģuan yemek yiyemiyorum. Ancak sıvı 
tüketebiliyorum. Polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.  
 
Orkun Ataman 
20 Haziran günü Iğdır‟da, bir kafeteryaya giren 12 çevik kuvvet polisi içeride bulunanlarla tartıĢtıktan sonra 
kafeteryaya gaz bombası attı ve Orkun Ataman‟ı (34) döverek gözaltına aldı. Ataman, 20 Haziran gecesi 
kafeteryayı basan polislerin kafeteryanın saat 24.00'dan sonra kapanması gerekli olduğunu söylediğini, “bu 
gerginliğe gerek yok. BoĢaltın demeniz yeterli” deyince polislerin kendisinin gözaltına almak istediğini, araya diğer 
vatandaĢların girmesi üzerine polisin gaz içeriye gaz bombası attığını, kendisinin copla ve telsizle dövüldüğünü, 
baĢının yarıldığını belirtti. Ataman'ı darp eden polisler daha sonra karakola götürdü. Burada da iĢkence ve kötü 
muameleye maruz kalan Ataman, serbest bırakıldıktan sonra Iğdır Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedavi 
gördükten sonra dıĢarı çıkan Ataman'ı polisler hastane kapısında da darp etti. Polisler tekrar Ataman'ı karakola 
götürerek tehdit ettikten sonra serbest bıraktı. BaĢından ve vücudunun çeĢitli yerlerinden yaralanan Ataman'a dikiĢ 
atıldı. Ataman, Iğdır Cumhuriyet Savcılığı'na baĢvurdu. Olayın yaĢandığı civarda bulunan kameraların görüntülerini 
inceleyen savcılık Ataman'ın, görgü tanıklarının ve 12 polisin ifadesine baĢvurdu. Ardından savcılık olayla ilgili 
soruĢturma baĢlattı.  
 
Ö.Y. 
25 Haziran günü Ağrı‟da, Terörle Mücadele ġubesi ekiplerince gözaltına alınan Ö.Y isimli kiĢinin gözaltında polisin 
iĢkencesine maruz kaldığı ve iĢkence sonucu burnunun kırıldığı iddia edildi. Avukatlarından edinilen bilgiye göre, 
Ö.Y'nin kendisine iĢkence eden polisi teĢhis etmesi üzerine avukatlar görevli polis hakkında suç duyurusunda 
bulundu.  
 
Abbas Doğan 
Ġstanbul‟un Sultangazi Ġlçesi‟ne bağlı Gazi Mahallesi‟nde sivil polis ekibi tarafından 22 Haziran günü  gözaltına 
alınan iĢçi Abbas Doğan, götürüldüğü Gazi Polis Karakolu‟nda katıldığı toplantılar ve gösteriler hakkında 
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kendisinden para karĢılığında bilgi vermesi istendiğini ileri sürdü. Doğan, ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nde yaptığı 
açıklamada, yaklaĢık 2 ay önce gözaltına yine gözaltına alındığını ve muhbirlik teklif edildiğini, ilk gözaltına 
alınmasının ardından geçen iki aylık sürede katıldığı ve hatta sadece izlediği izinli basın açıklamaları, yürüyüĢlerde 
polisler tarafından çekilmiĢ görüntülerinin 22 Haziran günü kendine gösterilerek üzerinde baskı kurulmaya 
çalıĢıldığını, teklifleri reddedince polisler tarafından ölümle tehdit edilerek serbest bırakıldığını belirtti.  
 
ġenol Günaydın, Naci Günaydın, Birol Günaydın, Yasin Günaydın ve NeĢe Saraç 
4 Temmuz günü Ġstanbul‟un Adalar Ġlçesi‟ne bağlı Heybeliada‟ya piknik yapmaya giden Günaydın ve Zorlu 
ailelerinden 5 kiĢi, Heybeliada‟dan ayrılırken vapur iskelesinde meydana gelen tartıĢmanın ardından sivil polis 
memurları tarafından olay yerinde ve gözaltına alınarak götürüldükleri Heybeliada Polis Karakolu‟nda, resmî polis 
memurları tarafından dövüldüklerini belirterek 7 Temmuz günü ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nde basın açıklaması yaptı. 35 
kiĢilik Günaydın ve Zorlu ailesi, Heybeliada'ya pikniğe gitti. Tüm gün çoluk çocuk hep birlikte eğlenen aile, günün 
sonunda Ġstanbul'a dönmek üzere Heybeliada Ġskelesine geldi. Ġskelede aakbil giĢelerinden sıraya geçen aile 
üyelerinden Naci Günaydın'ın akbilinde kontör kalmadığı için turnikelerden geçemedi. Bunun üzerine yeğeni Ahmet 
Zorlu kendisine yardımcı olmak amacı ile yanına gitti. O sırada ĠDO görevlisi ile kısa süreli bir tartıĢma yaĢandı. 
TartıĢmaya "ben sivil polisim" diye bir kiĢi daha dahil olmasıyla tartıĢma kavgaya dönüĢtü. Kanser hastası Nadi 
Günaydın, ayırmak için yeğenlerinin yanına gittiğinde polis olduğunu belirten kiĢi tarafından tekmelendi. Heybeliada 
Polis Karakolu'ndan olay yerine gelen polisler ise aile üyelerinden ġenol Günaydın, Naci Günaydın, Birol Günaydın, 
Yasin Günaydın‟ı yere yatırarak kelepçeleyip Ahmet Zorlu'yu ise kelepçesiz olarak gözaltına alınarak Heybeliada 
Polis Karakolu'na götürdü. Karakola sağlam giren 5 kiĢiden 3'ü vücudunda çeĢitli darp izleri ile serbest bırakılırken, 
Ahmet Zorlu ve Ahmet Günaydın ağır yaralı olarak adadan sedye ile Taksim Ġlkyardım Hastanesi'ne sevk edildi. 
Zorlu'da beyin travmasının yanında iki kulak zarı da patlak ve elindeki 3 parmakta ise kırık tespit edildi. Günaydın'ın 
ise darpa bağlı travma ile burnunda kırık ve vücudunun hemen hemen tamamında darp izleri tespit edildi. Serbest 
bırakılan, vücudunun çeĢitli yerlerinde iĢkencenin izleri görülen Naci Günaydın Ģu beyanda bulundu; "Bizi hücreye 
attılar. Üzerimize su sıkıp sıkıp dövüyorlardı. „Ahmet'in astımı var ona ilaç lazım‟ dedim, „ne hali varsa görsün‟ 
dediler. „Avukatımı aramak istiyorum‟ dediğimde izin vermediler su ekmek istediğimizde vermediler ve „biz iĢeyelim 
için‟ dediler. Sürekli hakaret edip, „Sizi faili meçhul yaparız‟ diyorlardı.".Ahmet Zorlu'yu karakola kelepçesiz getiren 
polislerin daha sonra "seni kelepçesiz getirdik belki kaçarsın da seni vururuz" dediğini aktaran Günaydın, "19 saat 
hücrede kaldık sürekli ıslatıp ıslatıp dövmeye devam ettiler. Daha sonra karakola ait deniz otobüsü ile Büyükada 
Polis Karakolu'na götürüldük. Burada dövmediler ama yemek ve su vermediler. Büyükada Adliyesi'nde savcılığa 
çıkarıldık. Daha sonra serbest bırakıldık" dedi.  Gözaltına alınan aile fertlerini görmek için gittiği karakolda, küfürlere 
maruz kalan NeĢe Saraç ise yaĢadıklarını Ģöyle anlattı: "Karakola gittik, bizi sürekli burada beklemeyin diye 
rahatsız ettiler. Sonra bizi götürüp adanın çok uzak bir yerinde bıraktılar. 'Nasıl döneceğimizi bilmiyoruz' dedik. 
Umursamadılar. Yol iz bilmiyoruz, sabaha kadar geri karakola dönmek için yol yürüdük" dedi.  
 
Suat IĢık 
7 Temmuz günü Van'ın KarĢıyaka Mahallesi'nde IĢık ailesinin evine polis tarafından düzenlenen baskında, Özgür 
Halk dergisi çalıĢanı Suat IĢık‟ın dövülerek gözaltına alındığı iddia edildi. IĢık'ın annesi Türkan IĢık, oğlunun tekme 
tokat dövülerek gözaltına alındığını, baskın sırasında evlerinin darmadağın edildiğini belirtti.  
 
Cizre Ġlçesi'nde 1 kiĢi 
7 Temmuz günü ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nde, Pervari'de çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren 10 HPG'linin cenazesine 
yapılan iĢkence ve 8'inin cenazelerinin ailelerine verilemesine yönelik protesto gösterileri sırasında ismi 
öğrenilemeyen 1 kiĢi gözaltına alındı. Görgü tanıkları, gözaltına alınan kiĢinin polisler tarafından feci Ģekilde 
dövüldüğünü belirtti.  
 
Mehmet Elveren ve Ahmet Elveren 
15 Temmuz günü Ġstanbul‟un Üsküdar Ġlçesi‟nde, seyyar satıcılık yapan görme engelli Mehmet Elveren (50) “kaçak 
sigara satıĢı yaptığı” iddiasıyla kardeĢi Ahmet Elveren ile birlikte gözaltına alınarak Çengelköy Sabancı Polis 
Karakolu‟na götürüldü. Karakolda kardeĢinin seyyar satıcı olmadığını ve siciline suç kaydı düĢülmemesini isteyen 
Mehmet Elveren, bunun üzerine polis memurlarının kendisini ve kardeĢini dövdüğünü ileri sürdü. Ümraniye‟de 
Kazım Karabekir Devlet Hastanesi‟nden “darp” raporu alan Mehmet Elveren ve Ahmet Elveren daha sonra 
“gözaltına alınmalarını gerektirecek bir durum olmadığı” belirtilerek serbest bırakıldı. Mehmet Elveren 16 Temmuz 
2010‟da savcılığa giderek polis memurlarından Ģikâyetçi oldu.  
 
Mikail Kaya 
16 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Mikail Kaya, yaklaĢık bir hafta önce cezaevi civarlarında gece 
saat 1.00 civarında iki polis tarafından gözaltına alındığını, arabada toplam 8 polis olduğunu, yolda giderken gece 
vakti dıĢarıda ne iĢi olduğunu söyleyip sorular sorduklarını, daha sonra TEM ġubeye götürüldüğünü, burada 
yaklaĢık 4 saat tutulduğunu, gözaltında dövüldüğünü, 1 hafta içinde toplam 4 kez gözaltına alındığını, her seferinde 
polislerin tanımadığı bazı fotoğrafları gösterip haklarında tanıklık yapması iççin zorladıklarını, son olarak 15 



2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 

 

 | YAġAM HAKKI 109 

 

Temmuz günü yine gözaltına alındığını, götürüldüğü TEM Ģubede muhbirlik ve gizli tanıklık için zorlandığını, kabul 
etmeyeceğini söylemesi üzerine tehdit edildiğini belirtti. 
 
Mehmet Zuğurli ve oğlu 
16 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Mehmet Zuğurli, Sakarya Üniversitesi Fizik Bölümü‟nde 
öğrenim gören oğlunun, Diyarbakır‟da dedesinin yanında kaldığı sırada, 14 Temmuz akĢamı saat 20.30‟da 
Cengizler Caddesinde arkadaĢlarıyla gözaltına alındığını, aynı gece Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü‟nden aranıp 
oğlunun gözaltına alındığının kendisine bildirildiğini, oğlunun gözaltında darp edildiğini, yüzünde darp izleri 
olduğunu, kaburgalarının incindiğini, kolunu kırdıklarını, oğlunu adliye binasında görünce tepki gösterdiğini, 
adliyeye oğlunu getiren sivil polisin kolundan tutup kendisini dıĢarı çıkardığını, “seni ve aileni tanıyoruz. Kim 
olduğunu biliyoruz.” dediğini belirterek hukuki yardım istedi. 
 
Yusuf Balin 
23 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Yusuf Balin, 2009 Mayıs ayında Bodrum Otoparkı‟nda 
civarında bulunan portatif tezgâhına, kayıtlı olmasına rağmen zabıta ve polis tarafından “çalıntı malzemeler 
bulunduğu gerekçesiyle” el konulduğunu, kendisine Ģiddet uygulandığını, el konulan yaklaĢık 13 milyarlık 
malzemeden yaklaĢık bir buçuk ay sonra 1,5 milyarlık kısmının tarafına iade edildiğini, gözaltında Ģiddete maruz 
kaldığını, bizzat Emniyet Müdürü‟nün gece yarısı Emniyette “siz pis aĢağılık Kürtler burayı yemeğe geldiniz. Sizi 
buradan def edeceğim” Ģeklinde hakaret ettiğini, gözaltına ziyarete gelen kardeĢinin de gözaltına alındığını, 
gözaltından çıktıktan sonra doktora gidemediğini, polislerin yolunu tehdit ettiğini belirtti. 
 
Vahap ĠĢ ve Halit ĠĢ 
17 Temmuz günü Mardin'in Midyat Ġlçesi'nde HPG'lilerin cenazesine yönelik uygulamaları protesto etmek amacıyla 
yapılan basın açıklaması sırasında gözaltına alınan 4 kiĢiyi görüntülemek isteyen DĠHA Muhabiri Vahap ĠĢ ve DHA 
Muhabiri Halit ĠĢ, polis tarafından darp edildi.  
 
Vahap ĠĢ 
Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi‟nde askeri operasyonları protesto etmek amacıyla 25 Temmuz 2010‟da düzenlenen 
protesto yürüyüĢünü takip eden DĠHA muhabiri Vahap ĠĢ, haber yapmak amacıyla görüntü almaya çalıĢırken polis 
ekibi tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne götürülen Vahap ĠĢ‟in aldığı darbeler 
nedeniyle bir parmağı kırıldı. Hastanede doktorun da kendisine hakaret ettiğini ifade eden ĠĢ, "Hastanede doktora 
'parmağım Ģiddetli Ģekil de ağrıyor' dediğimde, 'senin bir Ģeyin yok üzerinden tank geçmedi, siz vatan hainisiniz. 
Doktor da yalan söyler, o da bu devlete çalıĢıyor diye değil mi? Haydi çık hastane içinden' dediğini belirtti.  
 
D.Ö. 
27 Temmuz günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde, Bursa‟nın Ġnegöl Ġlçesi‟nde ve Hatay‟ın Dörtyol Ġlçesi‟nde 
meydana gelen ırkçı saldırıları protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriye katıldığı gerekçesiyle gözaltına 
alınan D.Ö.‟nün (10) Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nde kaba dayak iĢkencesine maruz kaldığı iddia edildi. D.Ö.‟nün 
babası F.Ö. oğlunun  psikolojisinin bozulduğunu belirterek “oğlum gözaltından çıktığından beri iki gündür 
uykusunda sıçrıyor. Ona elimi uzattığımda korkarak irkiliyor” dedi. 
 
Ġmam Aslan 
2 Ağustos günü Tunceli'nin Hozat Ġlçesi'nde, kimlik kontrolü yapan polis ekiplerinin Ġmam Aslan (36) isimli kiĢiyi 
gerekçe göstermeden darp ederek gözaltına aldığı iddia edildi. Ġmam Polisin Aslan'ı gözaltına alırken Ģiddet 
kullandığı iddiası üzerine Emniyet önünde toplanan bir grup gösteri yaptı. Aslan, aynı gece serbest bırakılırken 3 
Ağustos günü yaptığı basın açıklamasında, doktordan darp edildiğine dair rapor aldığını ve kendisine Ģiddet 
uyguladığını ileri sürdüğü görevliler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.  
 
Ebubekir Bozkurt 
6 Ağustos günü Diyarbakır'ın Dicle Ġlçesinde, Çelebi Mahallesi'nde özel harekat polisleri, bir eve baskın düzenledi. 
Dicle'de askeri noktaya yönelik saldırı gerekçesiyle yapılan baskın sonrası polisler, evin sahibi Ebubekir Bozkurt'u 
(58) tartaklayarak gözaltına aldı.  
 
Ferdi Aydın 
15 Ağustos günü Bitlis‟in Tatvan ilçesinde, DYG Üyesi Ferdi Aydın ilçe merkezinde polisler tarafından tartaklanarak 
gözaltına alındı.  
 
Mehmet Emin Yazıcı 
Mehmet Emin Yazıcı 21 Ağustos günü Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟nde, Konur Köyü Jandarma Karakolu‟nda görev 
yapan Uzman OnbaĢının ve dört militanının yaĢamını yitirmesiyle sonuçlanan çatıĢmanın ardından dört militanın 
cenazelerinin, ġemdinli Devlet Hastanesi‟nden alınması sırasında çıkan olaylarda gözaltına alınan Mehmet Emin 
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Yazıcı, gözaltında aldığı darbeler nedeniyle ġemdinli Devlet Hastanesi‟ne kaldırıldı. “20 gün iĢ göremez” raporu 
verilen Yazıcı 31 Ağustos günü tutuklandı. 
 
M.O., Ö.K., M.F. ve M.A. 
20 Ağustos günü Hakkari‟de, ġemdinli Ġlçesi'ne bağlı Konur (Nuxeyla) kırsalında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren 
HPG'linin cenazeleri ġemdinli Devlet Hastanesi Morgu'nda alınırken polisin müdahalesi sonucu gözaltına 
alınanların iĢkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi. ĠHD Hakkari ġubesi tarafından oluĢturulan bir 
heyet incelemelerde bulunarak rapor hazırladı. Raporda, olaylarda yaĢları 13-14 arasında olan M.O., Ö.K., M.F. ve 
M.A. adlı 4 çocuğun gözaltına alındığı, ilçe emniyet müdürlüğüne götürülünceye kadar ve gözaltı esnasında aĢırı 
Ģiddete uğradıkları, kaba dayaktan geçirildikleri belirtildi. Çocuklar daha sonra serbest bırakıldı.  
 
Ruken YetiĢkin, HurĢit Altekin, Mehmet Emin Yazıcı, Necip Çoban, Osman Özer Uysal, Nihat Seven, Fahri 
Polat, Osman Öveç, Mehmet Tahir Tekin ve Ali Polat 
Hakkari‟de, ġemdinli Ġlçesi'ne bağlı Konur (Nuxeyla) kırsalında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG'linin 
cenazeleri 20 Ağustos günü ġemdinli Devlet Hastanesi Morgu'nda alınırken polisin müdahalesi sonucu baĢlayan 
olaylarda,  24 Ağustos günü, Belediye yetkilileri Irak uyruklu iki militanın cenazelerini defin etmek üzere harekete 
geçtiğinde ilçe merkezinde bekleyen kitle hastane önüne doğru harekete geçti. Aralarında çok sayıda kadın ve 
çocuğunda bulunduğu kitle Hükümet Konağı karĢısına geldiği anda güvenlik güçleri açılan pankartları ve sloganları 
gerekçe göstererek zırhlı araçlar tazyikli su, gaz bombaları ve taĢlarla kitleye müdahale etti. ĠHD Hakkari ġubesi 
tarafından oluĢturulan bir heyet incelemelerde bulunarak rapor hazırladı. Raporda, müdahale sırasında Yüksekova 
Belediye baĢkanı Ruken YetiĢkin, Esendere Belediye BaĢkanı HurĢit Altekin'de bulunduğu çok sayıda kiĢinin 
yaralandığı belirtildi. Müdahale sonrasında Moda Mahallesi'nde bulunana 5 katlı bir apartmanın 5'ci katındaki 
evinde bulunan Mehmet Emin Yazıcı çocuklarının ve eĢinin gözü önünde darp edilerek gözaltına alındı.  Gözaltı 
sırasında polisler Yazıcı'yı merdivenlerden sürükleyerek zırhlı araca bindirinceye kadar dövüldü ve hakaretlere 
maruz kaldı. Taksicilik yapan Necip Çoban da, evine yakın bir yerde 5-6 Polis tarafından dövülerek gözaltına alındı. 
Cenazeye katılan Erhan Çağala (19) isimli kiĢi, müdahaleden kaçarken yakın mesafeden kafasına ve sol koluna 2 
adet gaz bombasının kasıtlı olarak atıldığını belirtti.  Müdahale sırasında ve sonrasında Mahallelerde gözaltına 
alınan Mehmet Emin Yazıcı, Necip Çoban, Osman Özer Uysal, Nihat Seven, Fahri Polat, Osman Öveç, Mehmet 
Tahir Tekin ve Ali Polat hem gözaltına alınırken hem de daha sonra götürüldükleri Emniyet Müdürlüğünde kaba 
dayağa maruz kaldığı iddia edildi.  
 
Yalçın Köse ve Emrah Tuzci 
23 Ağustos günü Ġstanbul‟un ġiĢli Ġlçesi‟nde bulunan Perpa ÇarĢısı önünde “Referanduma Hayır” bildirisi dağıtan 
ÖDP üyelerine müdahale eden bir sivil polis memuru, dağıtılan bildirileri yırttı ve Yalçın Köse ve Emrah Tuzci isimli 
ÖDP üyelerine silahını doğrultarak küfür ve tehdit etti.  
 
Ali Culha 
26 Ağustos günü Ġstanbul‟da, ÇemberlitaĢ Anadolu Lisesi spor komplekslerinin güçlendirilmesi projesinde Ģantiye 
Ģefliği yapan Ali Culha (30), binalara beton dökülmesi esnasında yolda meydana gelen trafik sıkıĢıklığında, bir 
minibüste bulunan polis memurlarıyla tartıĢması üzerine darp edilerek gözaltına alındı ve Kumkapı Yabancılar 
ġubesi‟ne götürüldü.  Polis memurlarına kimlik sorduğu için dövüldüğünü belirten Ali Culha, Kumkapı Yabancılar 
ġubesi‟ne götürülene kadar aracın içinde de darp edildiğini, dayağın Kumkapı Yabancılar ġubesi‟nde de sürdüğünü 
söyledi. Aldığı darbeler sonucu Ali Culha‟nın sol gözünde kılcal damar patlaması nedeniyle hasar oluĢtu ve Ali 
Culha‟ya 18 gün “iĢ göremez” raporu verildi. Ali Culha 1 Eylül 2010‟da Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na suç 
duyurusunda bulundu.  
 
Bir özel güvenlik görevlisi 
30 Ağustos günü Ġstanbul‟da, Zincirlikuyu Metrobüs Durağı‟nda çalıĢan bir özel güvenlik görevlisi, belirlenemeyen 
bir nedenden ötürü bir grup polis memuru tarafından dövüldü. Güvenlik görevlisinin polisler tarafından 
kelepçelenerek dövülmesi, olay yerindeki vatandaĢlar tarafından görüntülendi. Güvenlik görevlisinin darp 
edilmesine sessiz kalmayan bazı vatandaĢlar ile polisler arasında arbede yaĢandı. Bu sırada belindeki silahı 
çekerek kullanmak isteyen bir polis memuru vatandaĢlar tarafından engellendi. Duraktaki olayı cep telefonlarıyla 
görüntüleyen bazı yolcular da polisler tarafından gözaltına alınmak istendi. Yolcuların kameralı cep telefonlarına da 
el koyan polis ekiplerinin, kaydedilen görüntüleri sildiği görüldü. Gözaltına alınan güvenlik görevlisi polis merkezine 
götürüldü.  
 
ġanlıurfa’da 11 kiĢi 
5 Eylül günü ġanlıurfa‟da, Cumhuriyet Caddesi Özel Ġdare kavĢağında bir kamyonun çarpması sonucu olay yerinde 
yaĢamını yitiren Adil TaĢ (11) isimli çocuğun cesedinin Savcının beklenmesi nedeniyle yaklaĢık 1 saat bulunduğu 
yerden kaldırılmaması üzerine yakınları ile polis tartıĢmaya baĢladı. YaĢanan arbedede 1 polisin boynundan aldığı 
taĢ darbesi ile yaralanması üzerine 11 kiĢi tekme-tokat dövülerek ve yerde sürüklenerek gözaltına alındı.  
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Fethi Oğuz 
12 Eylül günü Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'nde gözaltına alınan ve 3 gündür gözaltında bulunan Fethi Oğuz isimli 
kiĢinin gözaltında iĢkence gördüğü iddia edildi. Oğuz 14 Eylül günü hastaneye sevk edildi. Böbreklerinden 
rahatsızlandığı için ġemdinli Devlet Hastanesi'nde iki saat doktor gözetiminde tutulan ve tekrar adliyeye getirilen 
Oğuz, yaklaĢık 10 saat bekletildiği mahkeme salonunda tekrar fenalaĢınca yeniden hastaneye kaldırıldı.  
 
Mahmut Kurt 
12 Eylül günü Van‟ın Hacibekir Mahallesi‟nden bulunan evinden tartaklanarak gözaltına alınan ve çıkarıldığı Van 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde polisin hazırladığı tutanaklar doğrultusunda tutuklanan Mahmut Kurt‟un avukatı karara 
itirazda bulundu. Avukatın müvekkilinin Ģiddet gördüğünü belirterek, hastaneye sevkinin yapılması istedi. Bunun 
üzerine hastaneye götürülen Kurt'a, hayati tehlikesi olmamakla birlikte özelikle yüz kısmında darp izlerinin 
bulunduğu yönünde rapor verildi. Alınan rapor ve görgü tanıklarının ifadelerinin tekrar mahkemeye sunulması ve 
Kurt'un tekrar ifadesinin alınmasına karĢın polisler, mahkemeye Kurt‟un olaylar sırasında kendilerinden kaçarken, 
tel örgü üzerinden düĢtüğü ve kendilerine taĢ atan göstericilerin attığı taĢların isabet etmesinden dolayı yaralandığı 
yönünde tutanak tutarak mahkemeye gönderdi. Olaydan sonra görgü tanığı olarak mahkemeye gelerek ifade veren 
Mahmut Kurt‟un yengesi Canan Kurt, olay sırasında Mahmut‟un evlerinde bulunduğunu polislerin göstericileri 
kovalarken evlerini kapısı açık olmasından dolayı evlerine baskın yaptığını belirtti. Baskın sırasında polislerin 
ayakkabılarla evlerine girdiğini de belirten Kurt, “Ben önce polislerin içeriye girmelerine izin vermedim. Ancak beni 
iteleyerek eve girdiler. Sonra Mahmut‟u alıp dövmeye baĢladılar. Sürekli yüzüne tekme atıyorlardı” dedi. Olay 
sırasında evin bahçesinde olaylara tanıklık ettiğini belirten ġekir Ermağan ise, “Ben hacca gitmiĢ adamın kimse için 
yalan söylemem Mahmut‟un eylemde olup olmadığını görmedim. Ama evden alındığını gözlerimle gördüm. 
Götürüldüğü sırada polisler sürekli yüzüne tekme ve yumruk atıyordu” beyanlarında bulundu.  
 
Halil Çalkam 
13 Eylül günü ġalıurfa‟da, askere gitmek için Urfa Askerlik ġubesi‟ne baĢvuran asker adaylarını kontrol etmekte 
zorlanan askerlerin destek istediği çevik kuvvet polisini getiren aracın Ģube önünde çarptığı Halil Çalkam (20) isim li 
kiĢi, tepki göstermesi üzerine yaklaĢık 10 çevik kuvvet polisi tarafından dövüldü. Bir süre Askerlik ġubesi‟nin içinde 
elleri kelepçeli olarak bekletilen Çalkam, gözaltına alınarak polis aracıyla hastaneye kaldırıldı. Çalkam, sağlık 
kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  
 
Fesih Tozan 
13 Eylül günü Ağrı‟nın Patnos Ġlçesi‟nde, bir iĢyerinde “polis memurunun eĢine laf attığı” gerekçesiyle gözaltına 
alınan ve 24 saat Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nde gözaltında tutulan Fesih Tozan “olayın faili olduğu” suçlamasıyla 
gözaltında iĢkence ve kötü muameleye tabi tutulduğunu iddia etti. Gördüğü iĢkence ve kötü muamele nedeniyle 
diĢleri kırılan ve vücudunda yaralar oluĢan Fesih Tozan, olayın faili olmadığının anlaĢılması üzerine serbest 
bırakıldı. Serbest bırakılan Fesih Tozan, gördüğü iĢkence ve kötü muameleden dolayı “iç kanama olabileceği” 
Ģüphesiyle savcının talimatıyla Ağrı Devlet Hastanesi‟ne gönderildi.  
 
Aydın Yağmur 
ġanlıurfa‟nın Suruç Ġlçesi'nde, Aydın Yağmur isimli kiĢi  Eylül ayında polisler tarafından gözaltına alındığını ve darp 
edilerek para cezasına çarptırıldığını iddia etti. Yağmur, polislerin kendilerine ait lojmanlarda fotoğraf çektirdikleri 
esnada, oradan geçen bir arkadaĢına zafer iĢareti yapması üzerine, Suruç Emniyet Müdürlüğü önünde durdurulup 
kimlik kontrolünden geçirildiğini, üzerinde kimlik olmadığı için gözaltına alındığını, gözaltına alındıktan sonra 
Ģiddete maruz kaldığını belirtti. Yağmur, "Önce beni terörle mücadele polisleri aldı. YaklaĢık 10 polis üzerime 
çullanıp fiziki Ģiddet uyguladı. Küfürler ettiler. Daha sonra buradan alıp, ÇarĢı Polis Karakolu'na götürdüler. Orada 
da aynı muameleyi tekrarladılar ve kimlik bulundurmadığım için 70 TL idari para cezası kestiler" dedi.  
 
Sedat Yavuz 
18 Eylül günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Sedat Yavuz, uyuĢturucu tedavisi görmek amacıyla Elazığ Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi‟ne sevk edilmek için Diyarbakır Valiliği‟ne baĢvurduğunu, ancak burada korumalar 
tarafından dövüldüğünü ve hakarete maruz kaldığını, Ģikâyetçi olacağını söylemesi üzerine gözaltına alınarak 
YeniĢehir Karakolu‟na götürüldüğünü, çıkarıldığı Mahkeme tarafından serbest bırakıldığını belirterek hukuki yardım 
talep etti. 
 
Mehmet, Mustafa, Murat ve Emrah Doğan ile Mehmet Çoban 
21 Eylül günü ġanlıurfa‟da, Hac ziyaretini gerçekleĢtirmek için havaalanına giden emekli emniyet bekçisi Halaf 
Doğan (55) ve eĢi ile onları uğurlamak üzere terminale giden çocukları, Mehmet, Mustafa, Murat, Emrah ve 
damatları Mehmet Çoban‟ın araçlarına trafik cezası yazan trafik polisi ile aralarında yaĢanan tartıĢma sonrası 
dövüldüğü iddia edildi. YaĢanan tartıĢmanın ardından, polisin biber gazı ve copla müdahale ettiği 4 kardeĢ ve 
eniĢteleri gözaltına alınıp, tutuklandı. 41 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan 5 kiĢiden Murat Doğan, 
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Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Or'un talimatıyla keyfi trafik cezalarının kendilerine kesildiğini iddia etti. Halaf 
Doğan ise, çocuklarının bir trafik aksatma gerekçe gösterilerek çevik kuvvet polisleri tarafından öldüresiye 
dövüldüklerini, biber gazlı müdahaleye maruz kaldıklarını belirtti. Doğan, Ġl Emniyet Müdür Yardımcısı ve YeniĢehir 
karakolunda görevli 2 yıldızlı bir komiserin talimatıyla çocuklarının dövüldüğünü, belirterek “Oğlum Murat kafasına 
aldığı darbe ile bayılıyor. Onun üzerine atlayıp, 'yeter artık dövmeyin' diyen kadınlarımızı copladılar” dedi.  
 
Nevzat Savtekin 
26 Eylül gecesi Ġstanbul‟un Sultanbeyli Ġlçesi‟nde, evine dönerken yolda sivil polis aracına yol vermekte geciktiği 
iddia edilen Nevzat Savtekin (36) araçta bulunan polis memurlarınca dövüldüğünü belirtti. Savtekin, Sultanbeyli 
Petrol Yolu Caddesi‟nde seyir halindeyken 34 VZ 891 plakalı bir aracın yol istediğini, yolun uygun olduğunda yol 
verince aracının önünün aynı plakalı araçtaki kiĢiler tarafından kesildiğini, “biz polisiz lan, sen bize nasıl yol 
vermezsin” diyerek çocukları ve eĢinin gözü önünde dövüldüğünü, daha sonra baĢka araçlardan inen iki kiĢinin de 
“sen nasıl polise kafa tutarsın” diyerek kendisine saldırdığını belirtti. KaĢı patlayan Savtekin “155 polis imdat‟ hattını 
aradı ancak bir saat çocukları ile beklemesine rağmen kimse gelmedi. Ailesinin yardımı ile Sultanbeyli Emniyet 
Müdürlüğüne Ģikayetçi olmak için giden Savtekin, burada kendisini darp eden polisler tarafından karĢılandığını, 
amirleri ile görüĢmek istediğini, ancak amirlerinin ve darp eden polislerin kendisini “Ģikayetçi olursan seni öldürürüz, 
kimsede bizden hesap sormaz” diyerek tehdit ettiğini belirtti. Savtekin mağdur olmasına rağmen gözaltı iĢlemi 
yapılarak nezarete atıldı. 14 saat yaralı halde nezarette kalan Savtekin daha sonra serbest bırakıldı. Savtekin önce 
Sultanbeyli Devlet Hastanesinde darp edildiğine dair 15 günlük iĢ göremez raporu aldı ardından ise suç 
duyurusunda bulunmak üzere Sultanbeyli Adliyesinde gitti. Ancak Savtekin, Savcı ile görüĢtüğünde polislerinin 
kendisi hakkında darp etmekten suç duyurusunda bulunduğunu ve polislerin özel bir hastaneden darp raporu 
aldığını öğrendi.  
 
C.S., E.S. ve P.S. 
20 Eylül günü Diyarbakır‟da, Gaziantep Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Memuru olarak çalıĢan 
C.S., Eğil Kaya Köyü Ġlköğretim Okulu'nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan E.S. ve bir özel hastanede diyaliz 
teknisyeni olarak çalıĢan P.S. adlı kardeĢler Kayapınar Ġlçesi Diclekent Semti'ndeki evlerine gitmek için taksi 
beklerken, Akyıl KavĢağı'nda yanlarına sivil bir araçla gelen ve kendilerine kimlik soran 2 sivil polis memurundan 
kimliklerini göstermesini istemeleri üzerine sivil polis memurları tarafından darp edildi. KardeĢlerin sivil polislerden 
kimlik göstermelerini istemeleri üzerine, polisler ellerindeki cüzdanları açıp aynı anda kapattı. Polis kimliğini 
göremeyen kardeĢlerin buna itiraz etmeleri üzerine polisler, "Ellerinizi kaldırın ve arabaya yaslananın" Ģeklinde 
ihtarda bulundu. Polis kimliğini görmeyen 3 kardeĢ, "Sizin kimliğinizi görmeden üzerimizi aratmayacağız" diyerek 
itirazı, sürdürünce polisler kardeĢleri hakaret ve küfürlerle dövmeye baĢladı. Olay yerine gelen diğer resmi polis 
ekipleri ve sivil polisler, 3 kardeĢi yol ortasında darp ettikten sonra Huzur Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Ġfade 
vermek için götürüldükleri polis merkezinde kendilerini darp eden polisin odaya girmesi nedeniyle ifade vermeyen 
kardeĢler buna tepki gösterirken, avukatları bunu tutanak altına aldı. Ardından savcılığa çıkarılan 3 kardeĢ, 
kendilerini darp eden polisler hakkında Ģikayetçi odluklarını söyledi. Savcılığa ifade veren C.S., "Polis memurları 
bize 'O… çocukları' diyerek 'Siz kimsiniz ben size kimlik göstereceğim' dedi. Ben oturduğum yerden kalkarak 
cüzdanımı çıkartım. Resmi kimliğim olan güvenlik memuru olduğuma dair kimliğimi gösterdim. 'Ben de kaçak 
istihbarat memuruyum. Biz bir Ģey yapmadık' dedim. Bunun üzerine polis memurları bana 'Sus lan' dedi. Ve 
kimliğime bakmadı. Daha sonra baĢka ekipler olay yerine intikal etti. Tahminimce 3-4 ekip geldi kalabalık olunca 
bizi çekiĢtirmeye baĢladılar. Ġlk gelen ve 'memurum" diye Ģahıslardan esmer olanı omzumdan tutup beni çekti. Ve 
gözlerim yanmaya baĢladı. Sonradan biber gazı sıktıklarını anladım. Bize tekme tokat hepsi giriĢti. Bize hakaret 
ettiler. Darp ettiler" dedi. Savcılıktan sonra Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne ve özel bir hastaneye giden 3 kardeĢten 
C.S.'ye 45 gün iĢ göremez raporu verildi. Polis dayağına maruz kalan kardeĢlerin TĠHV'e yaptığı baĢvuruda ise 
psikolojilerinin bozulduğu belirtilerek "Akut stres bozukluğu" tanısı konuldu. ġüpheli sıfatı ile ifadesi alınan polislerin 
ifadeleri ise aynıydı. ġüpheli polisler Ġ.G. ve M.E.'nin ifadelerindeki yazım yanlıĢlarının dahi aynı olduğu öğrenildi. 
Darp ettikleri kardeĢlerin kimlik sorması üzerine kendilerine küfür ettiğini ileri süren Ģüpheli polisler, bunun üzerine 
gaz sprey kullanarak, orantılı bir Ģekilde güç kullandıklarını iddia etti. Dicle Kent Bulvarı giriĢine yerleĢtirilen 
Mobese görüntülerinde polislerin C.S.'yi döverek yere yatırdığı ve yerde tekmelediği, daha sonra C.S.'nin elleri 
arkadan kelepçeli ve iki polis tarafından araca yaslanmıĢ biçimde sıkı sıkı tutulduğu, polisler tarafından 
yumruklandığı saçından tutulup kafasının araca çarptırıldığı görülüyor. KardeĢlerin darp edilemeye baĢlandığı 
sıralarda ise kamera zoomdan çıktı. 
 
Sezer Çelenk 
24 Ekim günü Ġstanbul‟un Mecidiyeköy Ġlçesi‟nde, arkadaĢlarıyla birlikte dolaĢtığı sırada kimlik kontrolü yapan polis 
ekibiyle tartıĢtığı gerekçesiyle gözaltına alınarak KuĢtepe Polis Karakolu‟na götürülen Sezer Çelenk (39), karakolda 
darp edildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Aldığı darbeler nedeniyle yüzünden yaralanan Sezer Çelenk, 
“bana ağza alınmayacak küfürler ettiler. KuĢtepe Polis Merkezi‟ne götürüldüğümde hakaret ve küfürler devam etti. 
Yasal yollara baĢvuracağımı söylediğim zaman, küfreden polislerden birisi „CumhurbaĢkanına kadar yolun var‟ 
dedi. Karakolun içinden 155‟i arayarak yardım istedim. Mağdur olduğumu belirtip ekip göndermelerini istediğimde 
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telefondaki polis „Orada kameralar vardır. Bir Ģey yapamazlar‟ yanıtını verdi. 155‟in kayıtlarında bu konuĢmalar 
mutlaka olmalı” dedi.  
 
D.Ç. ve Y.A. 
30 Ekim günü Gaziantep'in merkez ġahinbey Ġlçesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Lisesi'nde uyuĢturucu satıldığı 
ve lise öğrencisi kızların fuhuĢa zorlandıkları bilgisi üzerine BDP Gençlik Meclisi çalıĢanı D.Ç. (17) kız çocuğu ile 
Y.A. (18) isimli erkek, okul önünde polis tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınarak ġahinbey 25 Aralık 
Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada "Komiser gelecek" denilerek bir süre bekletildiklerini belirten gençler, karakol 
amiri komiserinin geliĢiyle sorguya alındılar. Komiser tarafından birlikte sorgu odasına alındıklarını belirten D.Ç., 
erkek arkadaĢının dıĢarıya alındıktan sonra cinsel içerikli ağır hakaretlere maruz kaldığını iddia etti. D.Ç. Ģu 
beyanda bulundu; “Ben yalnız odada kalınca, ilk olarak bana 'size hangi y… girmiĢ ki bu okulun önüne 
geliyorsunuz' dedi. Komiser, 'ben burada iken siz hiç bir Ģey yapamazsınız. Bir parmak kıpırdatsanız, size kolumu 
s…. Siz teröristsiniz, iliĢkilerinizi söyleyin, yoksa sizi 15 yıl cezaevinde tutarım. O… çocukları, Ģerefsizler' diyerek 
hakaretlerde bulunmaya devam etti.” Daha sonra komiserin kız çocuğunu dıĢarı çıkartıp kendisini içeri aldığını 
belirten Y.A., ise, kendisine yönelikte aynı tehdit ve hakaretlerin yapıldığını ifade etti.  Komiserin Y.A'yı dıĢarı 
çıkardıktan sonra bu kez kendisine fiziki tacizde bulunduğunu belirten D.Ç., "Komiser eliyle yüzümü okĢayarak 'ne 
güzel kızsın, neden kendine bir erkek bulmuyorsun' dedi. Daha sonra cinsel içerikli sorular sormaya baĢladı. 
Saçlarımı elleyerek 'saçların kalçalarına kadar uzuyor mu' dedi. Ben bağırınca bana küfredip beni de karakoldan 
saldı" dedi. 
 
Ġstanbul’da 22 öğrenci 
5 Kasım Ġstanbul‟da, 2010‟da Ġstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusu‟nda düzenlenen protesto gösterisine 
müdahale eden polis ekipleri de 22 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı. Öğrencilerin tutuldukları gözaltı aracının 
içinde kaba dayağa maruz kalmasının, müdahaleyi görüntüleyen gazeteciler tarafından fark edilmesi üzerine polis 
memurlarının öğrencileri dövmeyi sonlandırdı. 
 
Ankara’d 7 öğrenci 
5 Kasım günü Ankara‟da, Yükseköğretim Kurumu‟nun (YÖK) kuruluĢ yıldönümünü (6 Kasım 1981) protesto etmek 
için 5 Kasım 2010‟da protesto gösterisi düzenlemek isteyen öğrenci grubuna polis ekiplerinin müdahale etmesi 
sonucu 7 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı. 
 
E.B.Ö. 
21 Kasım günü Diyarbakır‟ın Çermik Ġlçesi'nde, gittiği düğünden gece yarısı arkadaĢı ile beraber evine dönerken 
sivil polisler tarafından ilçede durdurulan Dicle Üniversitesi öğrencisi E.B.Ö.(19), kimlik kontrolünün ardından 
üzerini aramak isteyen polise "arama kararınız var mı" diye sorunca dövülerek gözaltına alındığını iddia etti. 22 
Kasım günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran E.B.Ö., “21 AH 397 plakalı sivil bir araç durdu. Ġçindeki kiĢilerden 1 
kiĢi kimlik sordu. Kimliklerimizi gösterdik. Yanımdaki arkadaĢ sabıkalı biriydi. Sonra benim üstümü aramak istedi. 
Bende „arayamazsınız‟ dedim. Bana yumruk attı. Sonra beni zorla arabaya bindirdi. Araba emniyetin önüne gelince 
Ģoför durdu. Ama beni alan polis „devrem devam et‟ dedi. Bunun üzerine ben korktum. Beni baĢka bir yerde infaz 
edeceklerini düĢündüm ve arabadan atlamaya çalıĢtım. Beni durdurmak için daha kötü dövmeye baĢladılar. Dayak 
ve küfür had safhadaydı. Benim bağırmam üzerine tekrar emniyete getirdiler. Emniyetin önünden lokala kadar 
dövdüler. Ve yerlerde sürükleyerek getirdiler. Sonra beni hastaneye götürdüler. Doktorla özel konuĢtular. Beni 
tekrar emniyete getirdiler. Yarım saat sonra babam geldi. Ve beni serbest bıraktılar. Beni darp eden polislerden 
Ģikâyetçiyim” dedi. E.B.Ö., babası karakola geldiğinde polislerin babasına “arkadaĢlar oğlunuzdan Ģikâyetçi 
olmayacak, oğlunuzda arkadaĢlardan Ģikâyetçi olmasın” dediğini ve sonra muhbirlik teklif ettiğini belirtti.  
 
Engin Günlük 
Alevi Kültür Dernekleri Örgütlenme Sekreteri ve Buca Cemevi BaĢkanı Engin Günlük, 30 Kasım günü Ġzmir‟in Buca 
ilçesi KuruçeĢme Atatürk Mahallesi‟nde asayiĢ kontrolü yapan polis ekibinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını öne 
sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Günlük ve arkadaĢı Haydar Olcay‟ın bulunduğu otomobili durduran ve 
ehliyet, ruhsat ve kimlik kontrolü yapmak isteyen polis memurları ile “kötü muamele” nedeniyle tartıĢma çıktı. 
Günlük, “neden kontrol yaptıklarını” sorması üzerine polislerin “sana mı soracağız” diyerek kötü davranmaya ve 
hakaret etmeye baĢladıklarını, itiraz edince memurlardan birinin sol gözüne yumruk attığını, ardından da yüzüne 
biber gazı sıkıldığını belirtti. Günlük ve Olcay, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ġki kiĢi, savcılık talimatıyla dört 
saat sonra serbest bırakıldı. Ġl Emniyet Müdürlüğü‟nden yapılan açıklamada, görevli memurlara yönelik kötü 
davranıĢın söz konusu olduğu, soruĢturmanın sürdüğü bildirildi.  
 
Erkan Ak 
30 Kasım günü Erzurum'un Karayazı Ġlçesi'nde, çarĢıda arabasıyla gezen Erkan Ak adındaki kiĢi, polisin araçla 
kendisi takip ettiğini fark edince, aracını polis karakolunun önüne çekerek, polislere neden kendisini takip ettikleri 
sorduğunu, bunun üzerine iki polis memurunun kendisini darp ederek gözaltına aldığı iddia etti. Ak'a, sağlık 
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kontrolü için götürüldüğü hastanede, vücudunda darp izleri olduğu halde rapor verilmediği belirtildi. Ak'ı döven 
polislerden birine ise “üç gün iĢ göremez” raporu verildi.  
 
Ġzmir’de 4 iĢçi 
9 Aralık günü Ġzmir‟de, Buca Belediyesi‟nin çıkardığı 4 iĢçinin CHP Buca ilçe binasına gelerek sorunları 
çözülünceye kadar parti binasında oturacaklarını belirtmesi üzerine CHP‟li yöneticilerin talebiyle parti binasına giren 
sivil polis ekibi 4 iĢçiyi darp ederek gözaltına aldı. ĠĢçilerin Buca Polis Karakolu‟nda üstleri aranırken de darp 
edildikleri iddia edildi.  
 
Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nin 3 Öğrencisi 
Ġstanbul‟un Sarıyer Ġlçesi‟ndeki Behçet Kemal Çağlar Lisesi‟nin kantininde satılan ürünlere yapılan zamları protesto 
etmek için 27 Aralık 2010‟da evlerinden getirdikleri yiyecekleri arkadaĢlarıyla paylaĢarak okul kantinin boykot eden 
öğrenicilerin eylemine okul müdürünün çağrısıyla polis ekipleri müdahale etti. Su almak için dıĢarı çıkan bir 
öğrenciyi okula girerken darp ederek gözaltına alan polis ekipleri bu durumu engellemek isteyen iki öğrenciyi daha 
darp ederek gözaltına aldı. 
 

XIII.2. Köy Korucuları Tarafından Yapılan ĠĢkence ve Kötü Muamele 
 
1 kiĢi 
7 Ocak günü Mardin‟in Kızıltepe Ġlçesi‟nde, 1999 yılına kadar Belediye BaĢkanlığı yapan Ali ErtaĢ‟ın kızı dershane 
çıkısında Girê Ali Köyü‟nde köy koruyucusu olan Cemil Kandemir tarafından kaçırıldı. Olay sonrası Kandemir, 
gözaltına alınarak Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü.  
 
F.G. 
10 Mart günü Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde mezra basan 6 korucu F.G. (16) adlı kız çocuğunu silah zoruyla kaçırdı. 
EĢini ViranĢehir'de yaĢanan selde kaybeden ve bir oğlu da askerde olan 7 çocuk annesi B.G., ViranĢehir 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na baĢvurarak kızının kurtarılmasını istedi.  
 
Mehmet Nuri Kaya 
22 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Mehmet Nuri Kaya, YeĢilhan Köyü muhtarı olduğunu, köyde 
bulunan N.B. adlı kadını sevdiğini ve evlenmek istediğini, ancak kendisinin evli olması ve kadının ailesinin korucu 
olması nedeni ile evlenemediklerini, birçok defa silahla tehdit edildiğini ve evinin basıldığını, Ģikâyetçi olduğunu, 
barıĢtıktan sonra Ģikâyetinden vazgeçtiğini, Ģikâyetini geri aldıktan sonra Çakılkaya Köyü korucularından Mehmet 
Arlon tarafından 1 yıl önce silahla bacağından vurulduğunu, henüz ceza almadığını, ve tehditlerine devam ettiğini, 
Hıdır Karatay, Ramazan Karatay, Hasan Arlon adlı korucuların da onunla hareket ettiğini belirterek hukuki yardım 
talep etti. 
 
Cihan Demir 
Mardin‟in Derik Ġlçesi'nde hayvancılıkla uğraĢan Cihan Demir isimli vatandaĢ korucular tarafından darp edildiğini 
belirterek, Derik Devlet Hastanesi'nden aldığı 1 haftalık 'iĢ göremez' raporuyla Derik Cumhuriyet Savcılığı'na 
korucular hakkında suç duyurusunda bulundu. 13 Mayıs günü hayvanlarını otlatırken köy korucularının yanına 
geldiğini belirten Demir, Sisan Mezrası'nda yaĢayan vatandaĢların göçe zorlandığını ifade etti. Demir, 'Bana 'Burası 
sizin yeriniz değil. Buralardan gidin, buralar sizin topraklarınıza değil' diyerek küfretmeye baĢladılar. 5-6 silahlı 
kiĢiydiler. Daha sonra silah dipçiğiyle beni vurmaya baĢladıklar' dedi.  
 
B.C. 
3 Haziran günü Batman‟ın Kozluk içesinde, korucu K.E.‟nin TaĢlık (Berzan) köyünde B.C. (8) adlı erkek çocuğa 
cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Gözaltına alınan K.E. çıkarıldığı mahkemede ilk sorgulamasının ardından 
tutuklandı. Cinsel istismara maruz kalan ilköğretim ikinci sınıf öğrencisi ise psikolojik tedavi altına alındı.  
 
Z.M. ve N.M. 
Haziran ayında Diyarbakır'ın Eğil Ġlçesi'nde BahĢiler (BaxĢiya) Köyü'nde, babası korucu olan Z.M. (15) adlı kız 
çocuğunun 3 yıl boyunca akrabası olan 6 korucu ve 1 hastane personelinin tecavüzüne uğradığı iddia edildi. Olay, 
ilköğretim 8. sınıftan bu yana 3 yıl boyunca 7 kiĢinin tecavüzüne uğrayan Z.M.'nin hamile kalması üzerine ortaya 
çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından annesi, Z.M.'yi Diyarbakır'a halasının yanına götürdü. Z.M.'yi alan halası 
polisi arayarak yaĢanan olayı anlattı ve Z.M. Diyarbakır'da Sosyal Hizmetler Sığınma Evi'ne yerleĢtirildi. Z.M.'nin 
sığınma evine alındığını öğrenen tecavüzcü korucular, sığınma evine gelerek Z.M.'yi sorması üzerine, Z.M. 
buradan kaçarak tekrar halasının yanına gitti. Halasının yanına kaçan Z.M., yazdığı bir mektupta, baĢından 
geçenleri ve kendisine tecavüz edenlerin isimlerini vererek, Ģikayetçi olduğunu söyledi.  Z.M. halasına verdiği 
mektupta Ģunları belirtti; "15 yaĢında bu Ģahıslar tarafından tecavüze uğradım. Bu Ģahısların isimleri Ģunlardır: F.B., 
H.M., Ġ.M., F.M., M.T. ve H.M. Bir de devlet hastanesinde çalıĢan bir personel adı olup da soy ismini bilmediğim 
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onun da. Daha sonrada Eğil Karakol Komutanı benimle birlikte olmak istedi. Beni tehdit etti. 'Babanı iĢten atarım, 
senin adını da köyde çıkarırım' dedi. Ben ise reddettim, benimle birlikte olmasını engelledim. Ġsimlerini saydıklarım 
benimle zorla birlikte oldu. Tehdit ettiler. Korktum aileme diyemedim. Hepsinden Ģikayetçiyim. ġimdi 5 aylık 
hamileyim. Çocuğumun kime ait olduğunu bilmek istiyorum. DNA testi yaptırmak istiyorum. Çocuğumu aldırtıp DNA 
testi yapmak yaptırmak istiyorum. Hepsinden Ģikayetçiyim.” Z.M., koruculardan F.M.‟nin “benimle birlikte olmazsan 
babanı öldürürüm” diyerek tehdit ettiğini iddia ederken, baba  N.M., savcılığa baĢvurduğu. N.M. savcının kendisini 
çağırarak, "Senin kızın bunlardan davacı değil. Ben bu dosyayı kapatmak istiyorum" dediğini kendisinin ise 
kapatmak istemediğini için savcıya, "Bu dosyayı kapatırsan seni Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığına Ģikayet 
ederim" dediğini kaydetti. Karakol komutanın da kendisini arayarak dosyanın durumunu öğrenmek istediğini ve 
hızlandırılması için savcıya ricada bulunacağını söylediğini dile getiren N.M., "Daha sonra duydum ki oda benim 
kızıma teklif etmiĢ" dedi. Savcının ısrarla kızının Ģikayetçi olmadığı gerekçesiyle dosyayı kapatmak istediğini 
belirten N.M., savcıya, "Kızım sığınma evinde, psikolojisi bozuk o yüzden ben davacı değilim demiĢ. Ben kızımın 
bir daha ifadesinin alınmasını istiyorum" dedi. Savcının ifade için kızı tekrar çağıracağını, ancak hala çağırmadığını 
aktaran N.M., bunun üzerine karakol komutanının kendisine, "Sen bu adamlardan Ģikayetçi olursan bu adamlar 
seni yaĢatmaz" dediğini kendisinin ise, "Sen devletsin ya sen bunları durdur ya da ben onlarla hesaplaĢırım. Devlet 
çabalayıncaya kadar ben bir Ģey yapmayacağım, ama devlet onları korursa ben yapacağımı bilirim" karĢılığını 
verdiğini söyledi.  
 
Çiğdem Nazman 
Tunceli'nin Mazgirt Ġlçesine bağlı Akpazar Beldesi'nde Süleyman PaĢa Lisesi'nde Müdür Yardımcısı olan Eğitim 
Sen üyesi Çiğdem Nazman, beldede korucubaĢı olan Ġbrahim Kuzu tarafından Ģantaj ve silahla tehdit edildiği 
gerekçesiyle 24 Haziran günü Mazgirt Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na baĢvurdu. Sen Tunceli ġube BaĢkanı Mehmet 
Ali Aslan, KorucubaĢı Kuzu'nun oğlu 13 dersten 10'unda zayıf aldığı gerekçesiyle Müdür Yardımcısı Nazman'ı 
tehdit ettiğini belirterek “12 Haziran günü saat 23.30 civarında okul müdürünü arayarak arkadaĢımız hakkında 
'ġahin Kuzu'nun geçmemesinin sorumlusu Çiğdem Nazman'dır, diğer öğretmenleri öğrencisinin bırakılması için 
etkilediğini, bunun hesabını Çiğdem Nazman'dan soracağım' diye belirtmiĢtir” dedi. Aslani KorucubaĢı Kuzu‟nun 25 
Mayıs günü arkadaĢının üzerinde grev önlüğüyle okula girerken fotoğrafını çektiğini, fotoğrafların elinde olduğunu, 
bakanlığı, valiliği oraya dökeceğini, kendi çocuğunun bütünlemeye dahi kalmayacağını ifade ettiğini de belirtti.  
 
Emin Bal 
Almanya büyükelçiliğinde sedaġırnak'ın BeytüĢĢebap Ġlçesi'nde görev yapan gazeteci Emin Bal, 3 Temmuz günü 
BeytüĢĢebap'ta HPG tarafından Taktik Jandarma Alay Komutanlığı'nın güvenliğini sağlayan mevzilere düzenlenen 
saldırıları izlerken köy korucuları tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Tehditlerin artması üzerine Bal, korucular 
Azat Kılıç ve kardeĢi Nevroz Kılıç hakkında BeytüĢĢebap Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.  
 
Reyhan Yalçındağ ve Çağlar Demirel 
Mardin'de 2003 yılında N.Ç. (12) isimli kız çocuğunun 28 kiĢinin tecavüzüne uğramasına iliĢkin Mardin 1 Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görülen davanın 13 Temmuz 2010 tarihinde görülen 33. duruĢması sonrası Derik Ziraat Odası 
BaĢkanı ve Köy Korucusu Mahmut Temelli, N.Ç.'nin avukatı ve ĠHD Onur Kurulu Üyesi Reyhan Yalçındağ ve Derik 
Belediye BaĢkanı Çağlar Demirel'i tehdit etti. Temelli burada Yalçındağ'a dönerek, "Beni bu hale getiren sizlersiniz. 
Sizinle daha sonra görüĢeceğiz. Bu yörenin insanıyız, bize iftira atıyorsunuz" dedi. Ardından Derik Belediye 
BaĢkanı Çağlar Demirel'e, "Derik'te sizinle görüĢeceğiz. Derik'e gidemeyeceksin. Seninle daha sonra hesabımız 
var" diyerek tehdit etti.  
 
Davut GümüĢ 
Diyarbakır'ın Çınar Ġlçesi'ne bağlı AĢağı Ortaviran Köyü'nde oturan Davut GümüĢ adlı vatandaĢın, 11 Ağustos günü 
Yukarı Ortaviran Köyü korucularının saldırısına uğradığı iddia edildi. Ġddiaya göre, korucular GümüĢ'ün amcasının 
oğlunun bostanına girerek sebzeleri kökten çıkarırken, meyve ağaçlarını da tahrip etti. Olayı gören GümüĢ'ün 
amcasının oğlu koruculara "Niye kaldırıyorsunuz?" diye tepki gösterdi, ancak korucuların saldırısına uğradı. 
Ardından olayı gören GümüĢ, kavgayı ayırmaya çalıĢırken korucular bu kez silah kabzasıyla kendisini dövdü.  
GümüĢ'ün amcasının oğlu Cebrail GümüĢ, "karakol hiç ilgi göstermeden 'mademki Ģikayetçisiniz gidin rapor alın' 
dedi. Biz de Çınar Devlet Hastanesi'ne götürdük orada röntgen çektirdiler. Doktor 10 gün rapor verdi. Daha sonra o 
Ģekilde yine karakola döndük" dedi.  
 
10 kiĢi 
18 Ağustos günü BDP'nin ġırnak'ta düzenlediği boykot mitinge gitmek üzere Ġdil'den yola çıkan ve içinde BDP 
EĢbaĢkanı Salahattin DemirtaĢ ve ġırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ında bulunduğu konvoya Kumçatı Beldesi'nde 
korucular tarafından taĢlı saldırı düzenledi. Saldırıda 10 kiĢi çeĢitli yerlerinden yararlandı. Yaralılar tedavi edilmek 
üzere ġırnak Devlet Hastanesi‟ne kaldırıldı.  
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Behram Altunkaynak 
30 Ağustos günü Mardin‟in Dargeçit Ġlçesi'nde, Altıyol Köyü'nde öğle namazını kılmak için gittiği köy camisinde köy 
korucusu Salih Aksin ile karĢılaĢan Behram Altunkaynak, korucu Aksin'e "Ġki yıldır bahçemize bir Ģey ekemiyoruz. 
Sizin hayvanlarınız bahçemize giriyor" demesinin ardından korucunun saldırısına uğradı. Köy korucusu Aksin‟in, 
Altunkaynak‟ın bacağını kırdığı iddia edildi.  
 
7 Eylül günü Van'ın Bahçesaray Ġlçesi'nde BDP'nin boykot bildirilerini dağıtarak, afiĢ asmak isteyen grubu, Ünlücü 
(Mezra ġêxan) Köyü'nde ikamet eden C. Y. isimli bir korucunun tehdit ettiği iddia edildi. Korucunun duvarlara asılan 
afiĢleri söktüğü ve grubun elindeki boykot bildirilerini tehdit yolu ile almaya çalıĢtığı belirtildi.  
 
Cevdet Özdel, Engin Özdel, Amina Özdel, Ahmet Özdel, Yakup KarataĢ ve Mehmet KarataĢ 
10 Eylül günü Van‟ın BaĢkale Ġlçesi‟ne bağlı Rezuk Köyü‟nde bulunan geçici köy korucularının köyün yukarısındaki 
mezraya söz kesimi için giden Yüksekovalı Özdel ailesinden haraç istediği, talepleri kabul edilmeyince dönüĢte köy 
sakinlerinin saldırısına uğradığı iddia edildi. Meydana gelen saldırıda Cevdet Özdel, Engin Özdel, Amina Özdel, 
Ahmet Özdel, Yakup KarataĢ ve Mehmet KarataĢ yaralandı. Yaralılar BağıĢlı Sağlık Ocağı‟nda yapılan ilk 
müdahalelerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi altında tedavi altına alındı. Ahmet Özdel, söz kesimi için 
gittikleri Birikan köyünden dönerken Rezuk köyü yakınlarında 3 kiĢi tarafından durdurulduklarını belirterek, “Bana 
araçta mülteciler var para ver dediler. Ben de araçta bulunanların ailem olduğunu ve mülteci falan olmadıklarını 
söyleyerek devam ettim. Biraz ilerledikten sonra sürücüsü olduğum minibüse taĢ attılar. Aracı durdurup inince 
kaçtıklarını gördüm. Köyün içine girdiğimizde köy sakinleri bizi karĢılayarak bize saldıranların kendilerinden 
olmadıklarını belirterek bizden özür dilemeye baĢladılar. Bir süre burada oyaladılar bizi. Köyden ayrılmak 
üzereyken tuzak kurduklarını anladık. Birden tüm köylüler taĢ ve sopalarla bize saldırmaya baĢladılar. Neye 
uğradığımızı ĢaĢırdık. Bu esnada araçta bulunan kimliklerimiz ve kadınların 15 bin TL değerindeki ziynet eĢyalarına 
da eĢkıyalar gibi el koydular. Kolumdaki saati bile aldılar” dedi. 
 
Cemil Babat 
12 Eylül günü Siirt‟in Pervari Ġlçesi‟ne bağlı Hosyan (Doğan) Köyü‟nde, 12 Eylül 2010‟daki referandumda BDP 
gözlemciliği Cemil Babat, 14 Eylül günü geçici köy korucuları Hamit Babat ve Mahmut Babat‟ın saldırısına uğradı. 
Geçici köy korucuları tarafından dövülen Cemil Babat‟ın parmakları kırıldı ve baĢına aldığı darbeler nedeniyle 
hastanede tedavi altına alındı.  
 
Kumçatı Beldesi’nde 15 kiĢi 
12 Eylül günü ġırnak‟ın Dêrgulê (Kumçatı) Beldesi‟nde, BDP üyesi referandum gözlemcilerine geçici köy 
korucularının saldırması sonucu 15 kiĢi yaralandı. Olayın ardından 13 Eylül günü düzenlenen operasyonda 4 geçici 
köy korucusu gözaltına alındı.  
 
Boydansoy Köyü’nde 2 kiĢi 
12 Eylül günü Diyarbakır‟ın Çınar Ġlçesi‟ne bağlı Boydansoy Köyü‟nde, köylülerle geçici köy korucuları arasında oy 
kullanmama nedeniyle çıkan tartıĢmada 2 köylü yaralandı.  
 
Muzzafer Toprak 
12 Eylül günü Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesine bağlı Tütünlü (Evliya) köyünde, BDP'li sandık görevlisi Muzzafer 
Toprak, köyde bulunan bir kiĢinin bütün köyün adına oy kullanmak isteğine itirazı üzerine  korucular tarafından 
tehdit edildiği iddia edildi. BDP ġemdinli Ġlçe BaĢkanı ReĢit ErbaĢ, Toprak'ın tehdit edildiğini, bunun üzerine partili 
görevlilerden oluĢan bir heyetin Tütünlü köyüne gittiğini ve suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. 
 
Z.T. 
17 Eylül günü ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nde, YukarıçeĢme (Biyaquk) Köyü'nde ikamet eden Z.T. (15) adlı kız çocuğu, 
annesiyle birlikte karpuz tarlasına giderken, aynı köyde ikamet eden köy korucuları olan Serdar Yıldız ve iki adamı 
tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Anne Faize T., "Kızımı kaçıran Serdar Yıldız, kızımdan yaĢça çok büyük evli ve 9 
çocuk sahibi biridir. Bu adama kızımı vermek istemiyorum. Yetkililere sesleniyorum, kızımı bana geri getirin ve bu 
adamlara da gereken cezayı verin" dedi.  
 
Celal Acar, Osman Dalaz ve Rojin Onar 
19 Kasım günü Batman‟ın Kozluk Ġlçesi‟ne bağlı Samanyolu Köyü‟nde, geçici köy korucuları birkaç gün önce 
tartıĢtıkları Hüsamettin Onar‟ın evini basarak evde bulunan Celal Acar, Osman Dalaz ve Rojin Onar‟ı dipçiklerle 
dövdü. Yaralanan üç kiĢi hastaneye kaldırıldı.  
 
Mehmet Karaboğa, Ġlyas Uçar ve YeĢim Göktürk 
19 Kasım günü Ağrı Diyadin'de, Günlük ve Azadiya Welat gazetelerinin dağıtımını yapan Mehmet Karaboğa, Ġlyas 
Uçar ve YeĢim Göktürk akĢam saatlerinde gazete dağıttıkları sırada Ġlçe Jandarma Karakolu önünde, AKP Ağrı 
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Milletvekili Cemal Kaya'nın yeğeni ve Zeynal Köyü'nde koruculuk yaptığı belirtilen Mehmet ReĢit Vural ve 
adamlarının saldırısına uğradı. Mehmet Karaboğa, "Bir anda üzerimize saldırdılar. Üçümüzü olay yerinde linç 
etmeye çalıĢtılar. Bazı vatandaĢlar araya girdi. Biz de BDP yöneticilerini aradık. Kısa sürede bazı yöneticiler olay 
yerine geldi. Onların yanında bile korucu olan Mehmet ReĢit Vural silah çekerek, 'Bir daha burada gazete 
dağıtmayacaksınız' diyerek küfür ediyordu. Daha öncede de aynı kiĢinin benzer saldırılarına maruz kalmıĢtık" dedi.  
 
Petek Çapanoğlu 
25 Kasım günü Diyarbakır‟ın Eğil ilçesinde, BDP Diyarbakır il yöneticilerinin Eğil'de görülen duruĢmasını izlemeye 
giden Eğil Belediye BaĢkanı Petek Çapanoğlu, adliye çıkıĢında tamamı korucu olan Karakoç ailesinden kalabalık 
bir grubun saldırısına uğradı. Silah ve satırlar adliye gelen korucular, Çapanoğlu'un aracının önünü keserek, sözlü 
ve fiziksel saldırıda bulunmak istedi. Belediye baĢkanın yanında bulunan BDP ilçe yöneticileri, Çapanoğlu'nu 
korumak için araya girerken, bir ilçe yöneticisi hafif Ģekilde yaralandı. 
 
Hacı Durak 
30 Kasım günü ĠHD Siirt ġubesi‟ne baĢvuruda bulunan Hacı Durak, ġırnak‟ın Kumçatı Beldesi‟nde ikamet ettiğini, 
beldede bulunan korucuların referandum döneminde sandık baĢında görevlileri yaraladığını, BDP‟nin beldede 
düzenlediği etkinlikte partinin konvoyuna katılanların evlerine saldırıda bulunduğunu ve camlarını kırdığını 
belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Mehmet Karaboğa 
5 Aralık günü Ağrı‟nın Diyadin Ġlçesi'nde, Günlük ve Azadiya Welat gazeteleri dağıtımcısı Mehmet Karaboğa, 
gazete dağıtımı yaptıktan sonra Doğubayazıt'a dönmek için Diyadin yol ayrımında araba beklerken, yanına 
yaklaĢan Toros model, siyah, plakasız bir otomobilden inen üç kiĢinin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtti. 
Karaboğa, Diyadin Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 
 

XIII.3. Gözaltı Yerleri DıĢında ĠĢkence ve Kötü Muamele  
 
Baran Koparan 
7 Ocak günü Hakkari‟de, Medrese mahallesinde yapılan bir protesto gösterisi sırasında evinin önünde oynayan 
Baran Koparan (9), gösterici olduğunu sanan polis tarafından kovalandı. Polisin evinin içine kadar kovaladığı küçük 
çocuk 4 metre yükseklikteki balkondan atladı. Yaralanan çocuk ailesi tarafından Hakkâri Devlet hastanesine 
götürüldü. Vücudunun çeĢitli yerlerinden yaralanan çocuk, tedavi ardından evine gönderildi.  
 
11 Ġtfaiye Eri 
Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟nin (ĠBB) iĢtiraklerinden BĠMTAġ‟a bağlı çalıĢırken toplu iĢ sözleĢmesi yapmaya hak 
kazandıkları süreçte taĢeron Ģirkete geçmeleri istendiği için Saraçhane Parkı‟nda “Demokrasi Çadırı” kuran itfaiye 
çalıĢanlarına 9 Ocak gece yarısı baskını yapıldı. Sivil ve resmî giyimli zabıta memurlarının düzenlediği baskında 
iĢçilerin kurduğu çadır yıkılırken çadırda bulunan 11 iĢçiye de biber gazı sıkıldı ve iĢçiler tekme tokat dövüldü. 
Baskın sırasında çadırda uyuyanlardan itfaiye eri Bilal Ayazoğlu, “Uyandığımda falçatayla çadırı kesiyorlardı. Rüya 
görüyorum sandım. Biraz daha çadıra yakın olsaydım beni bile keseceklerdi. Sivillerin zabıta olduğunu tahmin 
ediyorum. Gelenler 100 kiĢiden fazlaydı. 7-8 de resmi elbiseli zabıta vardı. Uzakta polisleri gördüm. Çadırı 
kaldırmaya çalıĢtılar. Bir kiĢiye yedi sekiz kiĢi vuruyordu. Bunlar yaĢanırken polis müdahale etmedi” dedi.  
Çadırdakilerden Ġlhan Gülercan da “Hiçbir uyarıda bulunmadılar. Her bir yerinden çadırı çekmeye baĢladılar. 
Üzerine yattık bir süre çadırı alamadılar. Daha sonra vurmaya baĢladılar. Benim boğazımı sıktılar. Bütün gruba 
tekme tokat saldırdılar. Biber gazı sıktılar. Sonra çadırı ve ne var ne yok aldılar, çöpleri dahi bırakmadılar” dedi. 
Ġtfaiye çalıĢanları dört kiĢinin yaralandığı baskınla ilgili suç duyurusunda bulundu.  
 
Ozan Özhan 
9 Ocak günü Ġstanbul Taksim‟de, Ġstanbul‟un 2010 yılında Avrupa Kültür BaĢkenti olmasıyla ilgili afiĢlere bakarken 
polis memurlarının beklememesi yönündeki uyarısına itiraz eden Gazeteci Ozan Özhan (36), itiraz ettiği için çevik 
kuvvet ekipleri tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Özhan, Beyoğlu BaĢsavcılığı‟na verdiği dilekçeye göre, 9 
Ocak‟ta Taksim‟de yürürken meydanda bulunan eski su deposunun duvarlarına asılı “2010 Enerjisi Ġstanbul‟a 
yayılıyor - 16 Ocak Cumartesi - Ġstanbul‟un yedi ayrı noktasından aynı anda coĢkuyla ve heyecanla... Hep birlikte” 
yazılı tanıtım levhasına baktı. Önünde polis bariyerleri, bariyerlerin arkasında görevli polisler vardı. Özhan, levhayı 
okurken bir polisin “Bekleme, yürümeye devam et!” dediğini, “Gazeteciyim, Beyoğlu‟nda yaĢıyorum. Durmamın ve 
bakmamın ne sakıncası var” demesi üzerine “Sizin güvenliğiniz için” dediğini, “Kamu güvenliğini tehdit eden bir 
durum varsa bildirmeniz gerekir” demesi üzerine bir memurun “Ne konuĢuyorsun lan!” dediğini, “YanlıĢ 
konuĢuyorsunuz” deyince sözlü Ģiddetin yanında kulağına yumruk ve ayağına tekme vurduğunu, kolundan tutulup 
barikatın içine çekilmeye çalıĢıldığını, bu arada, “Komserim” dedikleri birisinin geldiğini bu kiĢinin kendisine vuran 
ve ismi Turgay ya da Tuncay olan memura “Burası Ġstanbul‟un göbeği ne halt ediyorsun” dediğini ve saldırganı 
uzaklaĢtırdığını, iki kez kimliğinin alındığını ve komiser olduğu söylenen kiĢinin “Kimliğini al, uzaklaĢ” dediğini, “Bu 
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kadar basit değil, özür bekliyorum” demesi üzerine memur adına özür dilediğini, “O memur gelsin, neden bana 
böyle davrandığını söylesin” dediğini ancak gelen olmadığını belirtti. Özhan, gördüğünü iddia ettiği Ģiddet üzerine 
bacağı ve kulağındaki darpla ilgili rapor aldı ve Beyoğlu BaĢsavcılığı‟nda Ģikâyetçi oldu.   
 
Mehmet Bedir 
ErciĢ Belediyesi zabıta ekiplerinin 16 Ocak günü ErciĢ Sebze Hali'ne düzenlediği baskında seyyar satıcılara ait 150 
arabaya el koyması sonrası ve arabaları kepçeyle ezerek kullanılamaz hale getirmesi sonrası arabasının akıbetini 
sormak üzere belediyeye giden Mehmet Bedir isimli seyyar satıcı, belediyede 5 zabıtanın kendisine saldırarak 
tartakladığını belirtti.  
 
Sadık Albayrak ve Ahmet Emin Dağ 
Ġstanbul‟un Sultanahmet Meydanı‟nda bulunan Kültür Merkezi‟nde 17 Ocak günü Türkiye Yazarlar Birliği‟nin 
düzenlediği etkinliğe katılan Yazar Sadık Albayrak ile ĠHH Yönetim Kurulu üyesi ve Ortadoğu Özel temsilcisi Ahmet 
Emin Dağ toplantı çıkıĢında tartıĢtıkları polis memurları tarafından darp edildi. Yayalar için yeĢil ıĢık yandığı sırada 
bir aracın geçiĢine tepki gösterdiği için polis ekiplerinin Sadık Albayrak‟tan kimlik istemeleri üzerine çıkan tartıĢma 
sonucu darp edilen Sadık Albayrak‟ın kolunun kırıldığı öğrenildi. Olay sonrası Ahmet Emin Dağ Savcılığa Ģikayette 
bulundu.   
 
Hakkari'de 1 çocuk 
19 Ocak günü Hakkari'de, Sümbül Mahallesi Gazi Lisesi arkasında  sivil polisler 13-14 yaĢlarında olan bir 
öğrenciye sokak ortasında dövdüler. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 3 polisin öğrencinin karın 
boĢluğuna ve kafasına tekmelerle vurduğu, öğrencinin yerde baygın yatmasına rağmen Ģiddet uygulamayı 
sürdürdüğü ve çocuğu saçından tutarak ayağa kaldırdığı görüldü. Öğrenciyi aralarına tekrar alan polisler dayak 
atmaya devam etti ve daha sonra çocuğu bilinmeyen bir yere götürdü.  
 
Abdullah Koyuncu, Veli Volkan Çıkrıkçıoğlu, ġerif Katlı ve Cihan Yıldız 
Muğla'nın Fethiye Ġlçesi'nde 10 ġubat günü, niĢanlısı A.Ö.‟nün çalıĢtığı dersaneden parasını alamadığını iddia 
eden Üsteğmen S.Ç. (35) ile Astsubay M.Ö.‟nün (32), “Jandarma Ġstihbarat ve Terörle Mücadele (JĠTEM) 
mensubuyuz” diyerek geldikleri dersanede, dersane sahibi Abdullah Koyuncu ile Veli Volkan Çıkrıkçıoğlu, ġerif 
Katlı ve Cihan Yıldız‟ı darp ettiği iddia edildi. Psikoloji öğretmeni olarak çalıĢan A.Ö., ücrette anlaĢmazlık yaĢayınca 
geçen 22 Ocak'ta iĢten ayrıldı. A.Ö., 20 gündür 800 TL ücret alacağının ödenmemesi üzerine kentte izinli olarak 
bulunan Diyarbakır'da görev yapan ağabeyi astsubay M.Ö. ve EskiĢehir'de görevli niĢanlısı üsteğmen S.Ç.'ye 
durumu anlattı. Öğretmen, ağabeyi ve niĢanlısı saat 17.00 sıralarında dershaneye geldi. Dershane sahibinin 
odasına giren iki asker, parayı vermesi için önce Abdullah Koyuncu'yu tehdit etti, ardından da Koyuncu ile odada 
bulunan öğretmenler Veli Volkan Çıkrıkçıoğlu, ġerif Katlı ve Cihan Yıldız‟ı tartakladı. Olay sonrası Koyuncu ve diğer 
öğretmenler polisten yardım istedi. Bunun üzerine S.Ç. ve M.Ö. olay yerine gelen Fethiye Merkez Komutanlığı'na 
bağlı inzibatlar tarafından götürülürken, A.Ö. ile dershane sahibi ve öğretmenler ise GünlükbaĢı Polis Merkezi'ne 
götürüldü. Abdullah Ģu beyanda bulundu; “Kendilerinin jandarma istihbarattan olduklarını söylediler. Dağdan yeni 
indiklerini, kafamıza sıkacaklarını, hayata son kez bakacağımızı söylediler. Küfürler ederek, bizi tehdit ettiler. ĠtiĢ 
kakıĢ oldu, sivil kıyafetliydiler. Olayın ardından jandarma gelip aldı onları.”   
 
Sinan Kaya 
10 ġubat günü Hakkari'de yapılan ev baskınları sırasında darp edildiğini belirten Sinan Kaya ĠHD Hakkari 
ġubesi'ne baĢvurdu. Polislerin sabaha doğru Dağgöl Mahallesi'nde bulunan evine baskın yaptığını belirten Kaya Ģu 
beyanda bulundu; "Evimizdeki eĢyalar dağıtılarak arama yapıldı. Aile fertlerimizin tamamının kafasına silah 
dayadılar. Aramadan sonra maskeli kiĢiler beni dövmeye baĢladı. Darp nedeniyle vücudumda yaralanmalar oldu. 
Hastaneye giderek 3 günlük iĢ göremez raporu aldım." Kaya, Hakkari Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyusunda 
bulundu.  
 
Cemali Eser ve 2 çocuğu 
12 ġubat günü BDP Beyoğlu Ġlçe Yöneticisi Hayri Eser'in evine baskın düzenleyen ve Eser'i evde bulamayan 
polislerin, çocuklarının kafasına silah dayayarak, 'Ya onu buluruz ya da bir daha gelir bu defa sizi alırız' diye tehdit 
ettiği iddia edildi. Hayri Eser'in eĢi Cemali Eser, eĢinin taziyeye gittiğini belirtmesine rağmen, polislerin henüz 6 ve 
10 yaĢlarında olan küçük çocukların üzerine silah doğrultarak eve girdiklerini belirtti. Eser, 'Hepimimizi bir odaya 
toplayıp kameraya çektiler. Polisler cep telefonlarında kayıtlı eĢimin fotoğrafını bize gösterdiler. Çocuklarım korku 
içinde kaldı. Evde bulunan Orhan Doğan'ın fotoğrafına sürekli tekme attılar, yetmezmiĢ gibi bir de çocuklarımın 
kafasına silah doğrultup, 'Ya onu buluruz ya da bir daha gelir bu defa sizi alırız' diye tehdit ettiler. Bir de 
çocuklarıma sürekli nedenBDP'lisiniz niye oraya gidiyorsunuz' diye ilginç sorular sordular' dedi.  
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Sezai Altekin ve Mahsum Pulat 
15 ġubat günü Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi'nde, Sezai Altekin ve Mahsum Pulat isimli kiĢiler Devrim Mahallesi'de 
bulunan köprünün üzerinden polisler tarafından durdurulduklarını, elleri kelepçelendikten sonra kimliklerine el 
konulduğunu, daha sonra polisler tarafından dövüldüklerini belirtti. Altekin, " ArkadaĢın evine gideceğimizi 
söylememize rağmen, bizlere 'Siz yürüyüĢe katılacaksınız' diyerek daha çok dövmeye baĢladılar. Daha çok beni 
dövdüler. Bir evden bizi izleyenler vardı. Polisler bunu fark edince gidip kapılarına tekmelerle vurdular. Kapı 
açıldığında ev sahibini de dövdüler. Daha sonra ayakkabılarımızı çıkardılar ve bizi burada bulunan derenin içine 
ittiler. Birbirlerine 'Bunları suya atalım kurtulalım' dediklerini duyduk. Benim arkadaĢım dereye girmeden tutundu. 
Ancak ben derenin içine girdim. Suyun akıĢı fazla olduğu için baya sürüklendim. Bazı yerlerde boğulma tehlikesi 
geçirdim. Alman Köprüsü'ne yanaĢtığımda suyun etkisiyle kenara yaklaĢtım ve yere tutundum. ArkadaĢım 
arkamdan gelerek beni kurtardı. Ancak kimliklerimiz poliste kaldı" dedi.  
 
O.E. 
15 ġubat günü Batman'da, ġafak Mahallesi parkında bulunan O.E. (13) isimli çocuk polis tarafından dövüldü. O.E. 
Batman Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından darp edildiğine dair rapor alan O.E. daha 
sonra hastaneye gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Doktora uğradığı saldırıyı anlatan O.E., "Mahalle 
parkımızda oyun oynuyorduk. O sırada sivil plakalı ve resmi polis araçları yanımıza geldi. Hiçbir Ģey sormadan 
bizleri dövmeye baĢladılar" dedi.  
 
AyĢe Tufan 
Adana'nın merkez Seyhan Ġlçesi ġakirpaĢa Mahallesi'nde 15 ġubat gecesi yapılan gösterilere müdahale eden 
polislerin AyĢe Tufan adlı vatandaĢın evinin camını kırarak hakaret ettiği ileri sürüldü. Çevik kuvvet polisleri ve özel 
timlerin evinin camlarını taĢlar ve silah dipçikleri kırdığını dile getiren Tufan'ın oğlu ĠHD Ġzmir ġubesi üyesi Mesut 
Tufan, ĠHD Adana ġubesi'ne baĢvurarak hukuki yardım talebinde bulundu.  
 
Oğuz Savcı, Evren Macü ve Feyyaz TaĢ 
Van'ın BaĢkale Ġlçesi'nde ikamet eden Oğuz Savcı, Evren Macü ile Feyyaz TaĢ, polislerin sürekli kendilerini 
arabalara bindirerek, muhbirlik yönünde ölümle tehdit ettiğini belirterek, 19 ġubat günü Cumhuriyet Savcılığı'na suç 
duyurusunda bulundu. Aileleriyle birlikte suç duyurusunda bulunanlardan Oğuz Savcı, “Geçtiğimiz hafta polis Ġ.P. 
ve beraberindekiler beni zorla arabaya bindirerek, dolaĢtırmaya baĢladı. Polis Ġ.P. sürekli bana, 'bundan sonra bana 
bilgi getireceksin. Benim BaĢkale'de çok muhbirim var, sende benimle çalıĢacaksın. Partiye gideceksiniz iĢte 
partinin çalıĢmalarını bize anlatacaksın. Dağdan inenler oluyor, milletten para alıyorlar, iĢte gümrük parası diye. 
Ondan sonra eylemlerden kim var kim yok bana getireceksin. Gene silah kaçakçılı uyuĢturucu bilgileri getireceksin' 
dedi. Bu baskılar sürekli devam ediyor. Baskılardan dolayı benim bir arkadaĢım ilçeyi terk etti. Zaten söylediklerini 
kabul etmediğim için sürekli ölümle tehdit ediliyorum. Can güvenliğim olmadığı için gelip suç duyurusunda 
bulundum” dedi.  Evren Macü ise “Ben ve arkadaĢlarım carsıda dolaĢırken polis Ġ.P. üç defa beni zorla arabaya 
bildirerek götürdü. Bana sürekli sen bana düzenli bilgiler getireceksin, bunun karĢılığında sana para vereceğiz' 
diyor. Sürekli bizi cezaevine atmakla tehdit ediyor” dedi. Feyaz TaĢ isimli mağdur ise “Ġ.P. bir hafta önce beni 
emniyete götürdü. Kabul etmediğim için beni döverek tartakladı” dedi.  
 
Necmettin Döne 
11 Mart günü Rize‟nin Fındıklı Ġlçesi‟nde, esnaflık yapan Necmettin Döne borç verdiği polis memuru Y.T.‟ye 
borcunu ne zaman ödeyeceğini sorduktan sonra darp edilerek bindirildiği polis otosunda ve götürüldüğü Fındıklı 
Emniyet Müdürlüğü‟nde iĢkenceye maruz kaldığını belirtti. Necmettin Döne, ekip aracında gördüğü Y.T‟ye “Benim 
paramı vermeyecek misin?”  diye sorduğunda araçta bulunan  diğer polis memurları ve borçlu olduğu iddia edilen 
polis memuru tarafından tekme tokat dövülerek polis aracına sokuldu. Ġçinde Necmettin Döne‟nin de bulunduğu 
araç olay yerinden uzaklaĢarak  Fındıklı emniyet müdürlüğüne getirildi. Döne‟nin iddiasına göre araçtan indirilerek 
karakola sokulduğu esnada da polis memurları tarafından yumruklandı. 4 saat Fındıklı emniyetinde kalan Döne, 
ifade vermek üzere buradan Fındıklı Cumhuriyet savcılığına gönderildi. Olay sonunda darp raporu için Fındıklı 
bölge guatr hastanesine götürülen Necmettin Döne, 5 gün iĢ göremez raporu aldı. Döne,  olayla ilgili suç 
duyurusunda bulundu.  
 
Nuri Demir 
Gaziantep‟te 16 Mart günü, Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi‟nin civarında devriye görevi yapan polis 
ekipleri atık kâğıt iĢçisi Nuri Demir‟i durdurdu. Kimlik kontrolü yapılırken özel eĢyalarının karıĢtırılmasına itiraz eden 
Nuri Demir‟le polis ekipleri arasında tartıĢma çıkması sonucu, Nuri Demir polis ekibi tarafından tekmelenerek copla 
dövüldü. Nuri Demir‟in siyasî bir davadan cezaevinde kaldığının öğrenilmesi üzerine olay yerine çağrılan Terörle 
Mücadele ġubesi ekipleri, Nuri Demir‟i gözaltına almayarak serbest bıraktı. Avukat Cengiz Gökçek Devlet 
Hastanesi‟nde kendisine “darp” raporu verilmeyen Nuri Demir, ĠHD Gaziantep ġubesi‟ne baĢvurdu.  
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Murat Çiftçi 
20 Mart günü ġanlıurfa‟da, çok sayıda insanın kuyrukta beklediği arama noktalarında çekim yapan DĠHA muhabiri 
Murat Çiftçi, çevik kuvvet polislerinin saldırısına uğradı. 10'u aĢkın polisin tekme tokat saldırdığı Çiftçi, darp edildi.  
 
Baran Karadağ ve Hasan Yıldız 
26 Mart günü ErciĢ'te Günlük ve Azadiya Welat gazetelerini dağıtan Baran Karadağ ve Hasan Yıldız, Zilan Caddesi 
üzerinde gazete abonelerine gazete dağıttıkları sırada, iki sivil polis memuru tarafından tehdit edildiklerini iddia etti. 
Karadağ Ģu beyanda bulundu; “Yanımıza gelen iki kiĢinin kimliklerimizi sormaları üzerine biz de kim olduklarını 
sorduk. Ancak onlar bize kimlik göstermediler. Bunun üzerine bize kimliklerimizi göstermememiz durumunda bizi 
karakola götürerek periĢan edeceklerini ve daha sonra dünyamızı baĢımıza yıkacaklarını söyleyerek ve hakaret ve 
küfürlerde bulunarak 'bir daha bu terörist gazeteleri dağıttığınızı görürsek siz ananızdan doğduğunuza piĢman 
ederiz, s.. gidin, bizi zorla katil etmeyin' gibi ağır ithamlarda bulundular.”  
 
Diyarbakır’da 2 avukat 
Diyarbakır Barosu BaĢkanı M. Emin Aktar 29 Mart günü yaptığı açıklamada, iki avukat arkadaĢlarının geçen hafta 
adliye içinde polisler tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradıklarını ve Devlet Hastanesi'nden rapor aldıklarını 
belirtti. MeslektaĢlarına yapılan bu fiili saldırıyı kınadıklarını belirten Aktar, Baro yönetim kurulu üyesi ve avukatlarla 
suç duyurusunda bulundu.  
 
K.B. 
Hakkari‟nin Yüksekova Ġlçesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki eski Sinema Sokağında, K.B.(15) adlı zihinsel 
engelli çocuğun bir polis memuru tarafından "eĢine laf attığı" iddiasıyla dövüldüğü iddia edildi. Dövme esnasında 
K.B. olay yerinde bulunan bakkalın camından içeri düĢtü, kulağı, kaĢağı ve yanağında yarıklar oluĢtu. Olaya 
müdahale eden bakkal ve oğlu ise halkı kıĢkırttıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak, ifadeleri alındıktan sonra 
serbest bırakıldı.  
 
Y.A. 
Kars merkeze bağlı Çığırgan köyünde oturan 6 çocuk annesi Y.A. (40), 5 Nisan günü eĢi Mirsevdi ve kayınbiraderi 
Recep tarafından dövüldükten sonra bıçakla burnu kesildi. Burnu kesilen Y.A., Jandarma Uzman ÇavuĢ K.T. 
tarafından da Ģikayetçi olmaması için hastane yolunda dövüldü.

10
   

 
Abdurrahman Alpyılmaz 
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 7 Nisan günü, aranan bir kiĢiye yönelik Kenan Evren Mahallesi 1. Sokağa operasyon 
düzenleyen Özel Harekât Timlerinin, olayla ilgileri olmayan 3 evin kapı ve pencerelerini de kırarak aileleri darp ettiği 
iddia edildi. ANF‟ye bilgi veren darp edilen Abdurrahman Alpyılmaz, “Gece saat: 04.30‟da özel timler kapı ve 
pencerelerimiz kırdı. Darp edildik ve aile fertlerine silah doğrultu” dedi.  
 
Ali IĢık 
“Sivil Demokratik Anayasa Platformu” tarafından 10 Nisan günü Ġstanbul‟un Kadıköy Ġlçesi‟nde düzenlenen mitingi 
sırasında polis ekiplerinin müdahalesi sırasında aldığı cop darbesiyle Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri 
Sendikası (Tüm Bel-Sen) üyesi Ali IĢık‟ın çenesi kırıldı. IĢık ağır yaralı olarak Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun 
bakımında tedavi altına alındı. Ġki defa ameliyata alınan Ali IĢık‟ın yakınları, polis memurlarının kasıtlı bir Ģekilde Ali 
IĢık‟a coplarla vurduğunu belirterek, mitingde görevli polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını 
belirttiler.  
 
D.Ü. 
ġırnak‟ın Uludere Ġlçesi‟nden Mersin‟e ailesiyle birlikte göç eden ve Mersin‟de atık kâğıt iĢçiliği yapan D.Ü. (14) 
isimli çocuğun kimliği üzerinde olmadığı gerekçesiyle iki polis memuru tarafından dövüldüğü iddia edildi. Akdeniz 
Ġlçesi Hal Mahallesi'nde oturan D.Ü. (14), Nisan ayında kağıt toplamak için gittiği Pozcu semti Cumhuriyet 
Mahallesi'nde kağıt toplarken iki polisin plakası olmayan bir motosikletle yanına geldiğini D.Ü. belirterek, 
'Kafalarında kask olduğu için yüzlerini göremedim. Daha sonra biri motordan inerek bana kimlik sordu. Ben de 
kimliğimi evde unuttuğumu söyledim. Bunun üzerine 'kimliğini nasıl evde unutursun' diyerek dövmeye baĢladı. 
Burnuma yumruk attı. Daha sonra tekme ve tokatla dövdü. Diğer polis ise onu izlemek ile yetindi” dedi.  
 
D.A. 
21 Nisan günü Diyarbakır'da, BDP Kadın Meclisi Üyesi D.A. arkadaĢına giderken takip edilerek bindiği asansörde 
sivil giyimli bir kiĢi tarafından tacize uğradığını iddia ederek Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na suç 
duyurusunda bulundu.  
 

                                                      
10

 Bu vaka raporun “Ev Ġçi ġiddet, Taciz ve Tecavüz” bölümünde de yer almaktadır.   
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Suat Uğur 
26 Nisan günü Van‟ın Özalp Ġlçesi‟ne bağlı Yukarı Balçık (Balçokluya Jorî) Köyü'nün Türkiye-Ġran sınırında mazot 
kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Ġran askerlerinin uyarı yapmadan açtığı ateĢ sonucu Suat Uğur (15) isimli kiĢinin 
yaĢamını yitirdiği olayda yaralanan ve Van Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde tedavisi süren Ercan Uğur (26), 
yaralı halde askerler tarafından tartaklandığını, askerlerin olay sırasında yardımı gelenleri engellediğini iddia etti.  
 
E.K. 
Adapazarı‟nda 28 Nisan günü, tartıĢtığı biri tarafından bıçakla göğsünden yaralanan E.K. (18) olay yerine gelen 
sivil polis ekibi tarafından gözaltına alındıktan sonra elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alındı. Israrla “Ben bir 
Ģey yapmadım” diyen Enes Koç‟un göğsünden yaralı olduğunu anlayan polisler, kelepçelerini çözüp mendille 
yaraya tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalıĢtı. Enes Koç, olay yerine gelen polis amirlerine sivil polislerin 
kendisini dövdüğünü öne sürdü. Koç, “Hem bıçaklanıyorum, hem de memurlar beni dövüyor. Delireceğim. Kapının 
önünde baĢıma da vurdular” diyerek, 2 sivil polis memurunu Ģikayet etti.  E.K. bir süre polis otosunda oturtulduktan 
sonra, gelen 112 ambulansına alınarak Sakarya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 
Resime Paçal 
Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin Psikiyatri bölümünde tedavi gören Resime Paçal (50) isimli kadının, 
27 Nisan günü annesiyle telefonda Kürtçe konuĢtuğu için hastane personeli tarafından tartaklandığı iddia edildi. 
Annesiyle telefonda görüĢtüğü sırada yanına gelen iki personelin Kürtçe konuĢmaması yönünde kendisine uyarıda 
bulunduğunu belirten Paçal, “Görevlilere annemin Türkçe bilmediğini söylememe rağmen, konuĢmama izin 
vermediler. Hatta elimdeki telefonu bile zorla aldılar. Odama gittiğim sırada koridorda iki personel bana saldırdı ve 
beni tartaklamaya baĢladı. Saçlarımdan tutup beni yerde sürüklediler. Tekme tokat beni dövdükten sonra odaya 
götürüp yatağa bağladılar. Saatlerce kan içinde yatağa bağlı kaldım. Olay kimseye anlatılmamam yönünde beni 
tehdit ettiler” dedi.Paçal ailesi, hastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Manisa Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi BaĢhekim Yardımcısı ve Hasta Hakları Sorumlusu Özlem EcemiĢ, konuyu araĢtırdıklarını ve 
adı geçen kiĢilerin ifadelerini baĢvurduklarını belirti.  
 
N.ġ. ve Fecdi K. 
30 Nisan günü Mardin‟de, Milli Piyango Lisesi‟nde daha önce olan bir kavga nedeniyle okula gelen polis ekibinin 
kavgaya karıĢan öğrencileri gözaltına almak istemesine öğrencilerin karĢı çıkması üzerine polis ekibiyle öğrenciler 
arasında arbede çıktı. Okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda polis ekibi kendilerine direnen 
öğrencileri copla darp etti ve bir polis memuru okulun bahçesinde havaya ateĢ açtı. Olaya karıĢtığı ve polis ekibine 
direndiği gerekçesiyle öğrencilerin yanında kelepçelenen N.ġ.‟nin (16) ise polis aracına bindirilirken dövüldüğü 
kameralar tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan öğrenciler Çocuk ġube Müdürlüğü'ne götürülürken, öğrenci-
polis kavgasını ayırmaya çalıĢan beden eğitimi öğretmeni Fecdi K. da öğrencileri polise karĢı kıĢkırtığı iddiasıyla 
gözaltına alındı. Poliste ifadeleri alınan N.ġ. adlı öğrenci ile Fecdi K. daha sonra polisler hakkında savcılığa suç 
duyurusunda bulundu.  
 
Ahmet Korkmaz 
Mayıs ayı baĢında Ankara‟nın Mamak Ġlçesi‟nde, Oğuz Kaan Ġlköğretim Okulu öğrencisi A.S.‟nin (11) kafasındaki 
ĢiĢkinliği okulun hizmetlisi Ahmet Korkmaz‟ın yaptığını düĢünen A.S.‟nin babası sivil polis memuru S.S., okula 
gelerek Ahmet Korkmaz‟a beylik tabancasının kabzasıyla vurdu ve daha sonra dövdü. Ġddiaya göre, 11 yaĢındaki 
ilköğretim 4. sınıf öğrencisi A.S., okul dağıldıktan sonra arkadaĢlarıyla bahçede top oynadı. Bu sırada arkadaĢıyla 
çarpıĢan küçük çocuğun kafası hafif Ģekilde ĢiĢti. Çocuklar daha sonra okulun tuvaletine girmek istedi. Temizlik 
yapan hizmetli Ahmet Korkmaz, okul kapalı olduğu gerekçesiyle öğrencilerin tuvaletti kullanmasını engeledi. Bir 
süre sonra eve giden A.S.'nin ailesi çocuğun kafasındaki ĢiĢliği gördü. A.S., polis babası Serdar S.'ye kafasına 
hizmetli Korkmaz'ın vurduğunu söyledi. Polis baba, yanına beylik tabancasını alarak okulu bastı. Güvenlik 
kamerasına yansıyan görüntülere göre, Korkmaz'ın üzerine yürüyen polis memuru belinden tabancasını çıkararak 
mermiyi namluya sürdü. Korkmaz'ın kollarını tutmaya çalıĢan Serdar S., silahın kabzasıyla hizmetlinin kafasına 
vurdu. Kanlar içinde kalan hizmetli baĢka bir odaya kaçtı. Küfürler yağdıran polis daha sonra okuldan ayrıldı. Ahmet 
Korkmaz, S.S. hakkında suç duyurusunda bulundu  
 
Ġhsan Akyıldız 
20 Mayıs günü Ġstanbul‟un Fatih Ġlçesi‟nde, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan polis ekibinin kendisinden kimliğini 
istemesi üzerine kimliğini veren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ġhsan Akyıldız‟ın (30) yapılan iĢlemin uzun 
sürmesine itiraz etmesi üzerine polis memurlarının kendisini dövdüğünü ileri sürdü. Akyıldız Ģu beyanda bulundu; 
“yanımdaki çocuklarda kimlik çıkmayınca, polisler çocukları küfür ederek uzaklaĢtırdı. Güvenlik güçleri benimle 
ilgilenmede gecikince ben de onlara „kimliğimle ilgili bir iĢlem yapılacaksa yap. Acil iĢim var.‟ dedim. Bir polis 
memuru „sen kimsin, bana emir mi veriyorsun?‟ gibi cümleler söyledi. Birden yakamdan tutup, beni tokatlamaya 
baĢladı. Ġlk etapta bir polis bana vurdu. Daha sonra olay büyümesin diye sivil görünümlü Ģahısların yanına gittim. 
VatandaĢ zannettiğim Ģahısların yanına gittiğimde onlar da bana vurmaya baĢladı. Diğer memurlara „arkadaĢınız 
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bana vuruyor niye müdahale etmiyorsunuz?‟ diye sorduğumda onlar bana „sen niye polise vuruyorsun?‟ diye sordu. 
Bir polis „polise niye vuruyorsun?‟ diye bağırdıktan sonra hayalarıma iki tekme vurdu. O darbeden sonra kendimden 
geçmiĢim. Yerde olduğumu hatırlıyorum. 3–4 kiĢi üstümde bana geliĢigüzel vuruyordu. Gerisini hatırlamıyorum” 
dedi. Akyıldız 5 polis memuru hakkında suç duyurusunda bulundu. 
 
Cemal DemirtaĢ 
22 Mayıs günü Bitlis‟in Tatvan Ġlçesi‟nde, bir trafik kazasının ardından çıkan kavgaya müdahale eden polis ekibinin 
Cemal DemirtaĢ (62) adlı vatandaĢı darp ederek burnunu ve omzunu kırdığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan ve 
tedavi edilen DemirtaĢ, polisin kendisini kasıtlı olarak darp ettiğini ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. 
Olaydan sonra rapor almak istediğini ancak doktorun rapor vermediğini söyleyen DemirtaĢ, ''Hastaneden rapor 
almak istedim. Ancak doktor rapor vermedi. Doktorun tehdit edildiği için rapor vermediğini düĢünüyorum. Bunun 
üzerine Cumhuriyet Savcılığına baĢvurdum. Savcı bey de gelip hastanenin kamera görüntülerini inceledi ve darp 
iddiası ile polisler hakkında soruĢturma baĢlattı. SoruĢturmadan sonra savcının istemi üzerine adli tıpa gittim. 
Burada 6 ay iĢ göremez raporu aldım. ġimdi soruĢturmanın sonucunu bekliyorum” dedi.  
 
YaĢar Özü 
Kağızman eski DTP Ġlçe BaĢkanı YaĢar Özü, 27 Mayıs günü Kars'ın Kağızman Ġlçesi'nden Karabağ Köyü'ne doğru 
giderken yolda özel hareket tarafından aracının durdurulduğunu ve hemen araç baĢında savcılığın aranarak araç 
arama izni çıkarıldığını, özel harekatçıların kendisine hakaret ettiğini keyfi bir Ģekilde durdurulup aramadan 
geçirildiğini ifade etti.  
 
30 Mayıs günü Hakkari‟nin Çukurca ilçesinde, GündeĢ Köyü Güzeldere Mahallesinde Güney Çukuru Jandarma 
Karakol‟unda görevli askerlerin açtığı ateĢ sonucu 32 hayvan telef oldu. Katırın sahibi olduğu belirtilen 40–45 
yaĢlarında ismi öğrenilmeyen bir kadın ise itiraz edince askerler tarafından tartaklandı.  
 
30 Mayıs günü ġanlıurfa'da, Korukent oto alım satım bölgesinin arkasında kalan Kredi ve Yurtlar kurumuna bağlı 
kız yurdunda kalan ve fiziksel ve sözlü tacize uğradıkları gerekçesiyle eylem yapan üniversiteli kadınlar eylemde 
polisin de kendilerine hakaret ve küfrettiğini iddia etti. Yurdun önünde eylem yapan öğrencilerden biri, polislerin 
gelip kimliklerini istediklerini, Ģikayetlerini anlattıklarında “siz kuyruk sallamazsanız, gece vakti sürtmezseniz böyle 
Ģeyler olmaz. Burası Urfa, burası erkek yeri bilmiyor musunuz?” dediklerini, seslerini yükseltip tartıĢma çıktığını, 
polislerden birinin küfredip “siz de ona göre giyinin, ona göre gezin” diye bağırdığını belirtti. 
 
Süleyman ve Veysel Ġyisoylu 
31 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Abdurrahman Ġyisoylu, oğlu Ekrem Ġyisoylu hakkında Diyarbakır 
Adliyesi‟nde görülen bir davada tutuklama kararı verildiğini, Süleyman ve Veysel adındaki oğullarının evden 
elbiseleri getirip adliyenin bahçesinde kardeĢleri Ekrem Ġyisoylu‟ya teslim ederken ġehitlik Karakolu AsayiĢ polisleri 
tarafından dövüldüğünü, Süleyman Ġyisoylu‟nun Devlet Hastanesi‟nde tedavi altına alındığını belirtti. 
 
Diyarbakır'da 14 Nisan 2009'da "KCK operasyonu" adı altında yürütülen operasyonlar kapsamında tutuklanan 170 
Kürt siyasetçinin avukatları, "dosyanın çok sanıklı olması itibarı ile duruĢma salonunun fiziki koĢullarının çok sanıklı 
dosyaya göre hazırlanması, duruĢmada görüntü ve ses kayıt sisteminin kurulması" istemi ile Meclis Adalet 
Komisyonu'na Adalet Bakanlığı'na ve Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na birer dilekçe yazdı. Avukatların talebini 
Adalet Komisyonu kabul ederken, Adalet Bakanlığı ise kabul etmedi. 1 Haziran günü dilekçeyi Diyarbakır 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na sunan avukatlar "BaĢsavcı yerinde değil" gerekçesi ile geri çevrildi. 3 Haziran günü 
dilekçeleri Cumhuriyet BaĢsavcısı Durdu Kavak'a götüren avukat Cihan Aydın, Kavak'ın "dilekçe sahipleri gelsin" 
talebi üzerine adliye barosunda bekleyen avukatlar, savcının odasına gitti. Kavak'ın, "DıĢarıda sıraya girin 
isimlerinizi okuyacağım. Sırayla gelin" demesine avukatların itiraz etmesi üzerine Kavak, korumalarına "Avukatları 
dıĢarı çıkarın" talimatı verdi. Bunun üzerine korumalar avukatları darp ederek dıĢarı çıkardı.  
 
Kerime Çiftçi ve 2 Çocuğu 
7 Haziran günü Hakkari Yeni Mahalle'de, mahalle sakinlerinden Hacı Çiftçi, yapılan gösteri sırasında  eve polislerce 
göz yaĢartıcı bomba atıldığını belirtti. Çiftçi, polisin 3 katlı binanın 2. katta bulunan evlerine gözyaĢartıcı bomba 
attığını ve atılan bomba sonucu eĢi Kerime Çiftçi ve 2 çocuğunun rahatsızlandığını ifade etti.  
 
9 Haziran günü Yüksekova Ġlçesi'nde, BDP Esendere Belde BaĢkanı Bahattin Kaya'nın Yüksekova Güngür 
Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyen polislerin, arama emrini göstermedikleri, "siz ne anlarsınız" diyerek 
hakaret ettikleri, uyumakta olan 3 yaĢındaki bebeği 3 kere tokatlayarak uyandırmaya çalıĢtıkları ileri sürüldü.  
 
Erhan Tanrıkulu 
10 Haziran günü MuĢ'un Bulanık Ġlçesi'nde yapılan ev baskınında gözaltına alınan ve aynı gün çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak MuĢ E Tipi Cezaevi'ne gönderilen Erhan Tanrıkulu (17), baskın sırasında evin bir odasına 
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alınıp dövüldüğünü ve psikolojik baskıya maruz kaldığını ileri sürdü. Erhan Tanrıkulu gözaltına alınırken 
yaĢadıklarını savcılık izniyle görüĢüne gelen abisi Serkan Tanrıkulu'na anlatırken, abi Tanrıkulu Ģu beyanda 
bulundu; "KardeĢim ev baskını sırasında yüzleri maskeli özel harekatçıların kendisini evin bir odasına aldığını ve 
burada dövüldüğünü söyledi. Sık sık kardeĢime 'Sen nerede eğitim aldın, nereyi bombalayacaktın, bombaları 
nereye sakladın' sorularını sorarak hem dövmüĢler hem de psikolojik baskı yapmıĢlar. KardeĢime cezaevinde 
tarafsızların arasında kalması için de baskı uygulamıĢlar" dedi.  
 
Sultan Saraç ve Mordem Sercan Saraç 
14 Haziran günü Mardin‟de, torunu Mordem Sercan Saraç (10) ile birlikte Mardin E Tipi Cezaevi'nde tutuklu 
bulunan kızı Leyla Saraç'ı ziyarete giden Sultan Saraç isimli kadın, görevlilerin torununu giydiği ve Kürtler arasında 
"ġal û ġapik" olarak bilinen giysiler nedeniyle içeri almadığını ve askerlerin üzerindeki elbiseleri zorla çıkardıklarını, 
torununun  uzun bir süre yarı çıplak bir Ģekilde cezaevi kapısında tutulduğunu iddia etti. Sultan Saraç, cezaevi 
nizamiyesindeki görevlilerin ayrıca kendisine hakaret ettiğini belirtti.  
 
Ġsmail Yalçın 
15 Haziran günü Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin Sason Ġlçe kırsalında geçici köy korucularının katılımıyla gerçekleĢtirdiği 
operasyon sırasında bir askerin komutanı tarafından dövüldüğü iddia edildi. Ġki gündür devam eden operasyona 
katılan ve ismini vermek istemeyen bir korucu, GümüĢörgü Jandarma Karakolu askerleri arasında bilinmeyen bir 
nedenden dolayı tartıĢma yaĢandığını ve tartıĢma sonucunda bir komutanın MuĢ doğumlu Ġsmail Yalçın'ın silah 
dipçiği ile elmacık kemiğini kırdığını iddia etti. Yaralanan Er Yalçın'ın Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi 
edildiği bildirildi.  
 
K.S. 
Demokratik Özgür Kadın Hareketi, 21 Haziran günü ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nde 21 Haziran günü düzenlediği basın 
toplantısında K.S. adlı üyelerinin resmi görevli olduğu ileri sürülen sivil kiĢiler tarafından kaçırılarak tecavüze 
uğradığını iddia etti. YaĢadıklarından dolayı ruh sağlığı iyi olmayan K.S. basın toplantısına katılmazken BDP 
Ġstanbul Ġl BaĢkanı Çiğdem Kılıçgün, K.S.‟nin 17 Haziran günü sivil polis memuru olduklarından Ģüphelendikleri 
kiĢiler tarafından kaçırıldığını ve K.S.‟nin bayılması nedeniyle ertesi gün kendine geldiğinde kaçırıldığını anladığını 
belirtti. Kaçırıldığı esnada K.S.‟nin gözlerinin bağlandığını ve K.S.‟ye bayıltıcı bir madde koklatıldığını belirten 
Çiğdem Kılıçgün, K.S.‟nin kaçırıldığı araçta hatırladığı konuĢmalarda kendisini kaçıran kiĢilerin, “Sen ne 
zannediyorsun kendini? Ġki aydır seni takip ediyoruz” dediğini söyledi.  
 
Selahattin Demir 
25 Haziran günü ġanlıurfa‟nın Birecik ilçesinde, Birecik Yarı Açık Cezaevi'ne Günlük gazetesi götüren gazete 
dağıtımcısı Selahattin Demir, askerlerin gazetenin siyasi olduğunu söyleyerek içeri almayacaklarını söylemesi 
üzerine buna karĢı çıktığını, ısrar edince de askerler tarafından darp edildiğini iddia etti.  
 
25 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Fırat Soylu, Mardin‟in Savur ilçesine bağlı DerviĢ köyüne 
ikamet ettiğini, köylüleri olan ve Kırklar F Tipi Cezaevi‟nde öldürülen Mehmet Kılınç‟ın cenazesine sahip çıktıkları 
için jandarmanın tehditlerine ve hakaretlere maruz kaldıklarını,  son olarak hayvan satarak geçimini sağlayan 
köylülere “belgeniz yok” denilerek keyfi para cezası kesildiğini belirtti. 
 
Mustafa Yılmaz 
30 Haziran günü MuĢ‟un Varto Ġlçesi‟nde, YeĢildal (Çorsan) köyü kırsalında bulunan Géré Boğa‟da köyün 
hayvanlarını otlatan Mustafa Yılmaz isimli çobanın operasyona çıkan askerler tarafından sorgulanmaya çalıĢıldığı, 
çobanın hiçbir Ģeyden haberdar olmadığını söylemesi üzerine askerler tarafından dövüldüğü iddia edildi. Gözaltına 
alınan Yılmaz‟ın götürüldüğü Ġlçe Jandarma Komutanlığı‟nda Ģikayetçi olmaması için tehdit edildiği de iddia edildi.  
 
Sait Ayca 
1 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Sait Ayca, 8 Haziran 2010 tarihinde iĢ bulmak amacıyla 
TBMM‟ye gittiğini, burada Diyarbakır milletvekili Ali Ġhsan Arslan ve isimlerini hatırlamadığı birkaç milletvekili ile 
görüĢtüğünü, kendilerine yardımcı olmamaları üzerine meclisin içinde eylem yaptığını, fakat orada bulunan 
polislerin kendisine vurup, diĢlerini kırdığını, daha sonra Abdulkadir Aksu‟nun danıĢmanı olduğu söyleyen bir kiĢinin 
gelip “davacı olma sana yardımcı oluruz” dediğini, kendisinin de davacı olmadığını ancak kendisine yardımcı 
olunmadığını belirtti. 
 
Ġ.ġ. ve V.ġ. 
3 Temmuz günü Ağrı‟nın Patnos Ġlçesi‟nde, iki polis memurunun, daha önce düzenlenen bir protesto gösterisine 
katıldığı gerekçesiyle Ġ.ġ.‟yi (13) yol ortasında dövdüğü ileri sürüldü. Baba V.ġ., Ģikayet için gittiği Ġlçe Emniyet 
Müdürlüğü‟nde kendisine hakaret edildiğini belirterek oğlunu döven ve kendisine hakaret eden polis memurları 
hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.  
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Gülizar Baykal, Duran Baykal ve Mustafa Baykal 
5 Temmuz günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde, özel harekat timlerince yapılan ev baskınlarda evlere gaz 
bombası atıldı, camları kırıldı ve çelik kapılar balyozlarla kırıldı. Baskınlar sırasında 6 aylık hamile Gülizar Baykal 
baskın anında tartaklandığı ve korktuğu için düĢük yapma tehlikesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Evine yapılan 
baskında camlarının ve demir kapısının kırılarak içeriye girildiğini kaydeden Mustafa Baykal, "Evi basarken silahı 
karnıma dayayarak beni diğer odaya götürdüler. Evimde adam olduğunu söylediler. Aramalarda mahalle muhtarları 
getirilmedi, savcılık kararı okunmadı, uzaktan gösterildi" dedi. Duran Baykal (7) isimli çocuğun ise kafasına silah 
dayandığı iddia edildi.  
 
Doğan Çelebi ve Mehmet Aktepe 
8 Temmuz akĢamı Van'ın ErciĢ Ġlçesi Zilan Deresi (Geliyê Zîlan) bölgesinde bulunan köy ve yaylalara özel harekat 
timleri baskın düzenledi. Baskında ev ve çadırlar aranırken, köy çobanı Doğan Çelebi ve Mehmet Aktepe'nin 
dövülerek tehdit edildiği belirtildi. Timlerin köylülerin yanında dağı silahlarla tarayarak köylüleri de tehdit ettikleri ve 
daha sonra köyü terk ettiği öğrenildi.  
 
Vedat Yaldırak ve Babası 
13 Temmuz günü Mardin'in Derik Ġlçesi Üçyol mevkiinde kaza yapan Vedat Yaldırak ve babasının olay yerine gelen 
Üçyol Karakolu askerlerince dövüldüğü iddia edildi. Üçyol mevkiinde özel bir araçla Devlet Su ĠĢleri'ne ait bir araç 
çarpıĢtı. Meydana gelen kaza ile ilgili tutanak tutulması için özel araç sahibi Vedat Yaldırak Üçyol Karakolu'na 
haber verdi. Yaldırak, uzman çavuĢun olay yerinde babasını sebepsiz yere tartakladığını ileri sürerek, "Ben de 
'neden bize saldırıyorsunuz, sizi arayan biziz, aracımız hasar gördü, tutanak için sizi aradık, neden babama 
saldırıyorsun' dedim. Bunun üzerine askerler beni yere yatırarak vurmaya baĢladılar. Uzman çavuĢ da kafama G3 
piyade tüfeğiyle vurmaya baĢladı. Kendimden geçtim, vücudumun her yerinde darp izleri var" dedi. Derik Devlet 
Hastanesi'nden iĢ göremez raporu aldığını vurgulayan Yaldırak, suç duyurusunda bulunacağını belirtti.  
 
Yusuf Gezer 
20 Temmuz Malatya‟da, akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen Yusuf Gezer isimli kiĢinin Samanlı 
Mahallesi'nde elinde baltayla sokakta dolaĢtığının iddia edilmesi üzerine 8. sokağa giden polis ekibi, Gezer‟in 
elindeki baltayı bırakmayı kabul etmediği gerekçesiyle olay yerine itfaiye ekibi çağırdı. Üzerine sıkılan basınçlı 
suyun etkisiyle düĢen Gezer kelepçelenerek ambulansa konuldu.  
 
M.S. 
25 Temmuz günü Batman'da, özel bir hastanenin Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nde muayene olmak için sıra 
bekleyen M.S. isimli kiĢi, kendisinden sonra numara alan bir Ģahsı kendisinden önce muayene ettiği gerekçesi ile 
tartıĢtığı Dr. Y. F. S.‟nin kendisine hakaret edip kulağını çektiği iddiasıyla doktordan Ģikayetçi oldu. Olayla ilgili 
Ģüpheli olarak ifadesi alınan Dr. Y. F. S. ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.  
 
Trabzon’da bir kiĢi 
27 Temmuz günü Trabzon‟da, yedi kiĢinin yaralanmasıyla sonuçlanan bir kavga nedeniyle polis ekiplerinin 
oluĢturduğu güvenlik kordonunun içinde bulunan dükkânına gitmek isteyen bir esnaf polis memurları tarafından 
engellendi. Olay yerinde dükkânının bulunduğunu ve oraya gitmek istediğini belirten esnaf, bir polis memuru 
tarafından tokatlandı. Esnafa tokat atan polis memurunu uzaklaĢtırarak tartıĢmayı sonlandıran bir polis amirinin 
uyarıları sonrasında ise esnafın özür dileyerek olay yerinden ayrıldığı olay yerinde bulunan kameralar tarafından 
kaydedildi.  
 
Van’da bir çocuk 
1 Ağustos günü Van‟da, BDP‟nin Anayasa DeğiĢikliği Referandumunu Boykot mitinginden sonra dağılan kalabalığa 
kolluk kuvvetleri biber gazı ve copla müdahale etti. Müdahaleyi izleyen kameralardan birinin kaydettiği görüntülerde 
iki sivil polis memurunun adı öğrenilemeyen Ġ.S. (13) adlı çocuğu dövdüğü ve bir duvara çarptığı görüldü. Fevzi 
Geyik Ġlköğretim Okulu 7. Sınıf Öğrencisi olan Ġ.S., miting sonrası çıkan olaylarda polisin kendisini gözaltına almak 
istemesi üzerine bir evin bahçesine girmek istediğini belirterek "Panzeri görünce kaçtım ve polisler beni duvarın 
üstünde yakaladılar. Beni indirmek istediler ben de direniyordum. Kolumdan tutup beni yere vurdular. Ardından 5 
polis beni tekme tokat dövdü. KonuĢmama bile izin vermediler. Yüzüme ve karnıma tekme atıyorlardı. Sonra 
bayılmıĢım uyandığımda beni arabayla mahalleye getiriyorlardı" dedi.  
 
Fikri KarakuĢ 
11 Ağustos akĢamı Tunceli‟nin Pülümür Ġlçesi‟ne bağlı Buyerbaba Yaylası‟nda, bir bölümü daha önce Genelkurmay 
BaĢkanlığı tarafından askeri yasak bölge ilan edilen ve sivillerin giriĢine yasaklanan bölgede kaymakamlık izniyle 
hayvanlarını otlatan Fikri KarakuĢ (33) isimli çoban bulunduğu bir kayanın dibinde Kobra helikopterden açılan ateĢ 
sonucu yaralandı. Gece saat 00.00 sıralarında arkadaĢlarının kendisini kurtarmaya geldiklerini dile getiren KarakuĢ, 
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Kocatepe Karakolunda rütbelinin kendisini yaralı halde araçtan çıkartarak yere fırlattığını iddia etti. KarakuĢ, 
"Kocatepe karakolu üsteğmeni beli araçtan çıkartıp caddenin ortasına attı. 'buda bir teröristtir' diyordu. O sırada 
ben bağırdım yaralıyım, üĢüyorum, üzerime bari bir battaniye atın dedim. O haldeyken üstümü baĢımı yırttılar. 
Daha sonra hastaneye getirilmeme izin verdiler" dedi.  
 
Mehmet Tunç 
22 Ağustos günü Siirt‟in Eruh ilçesinde, Eruh Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Eruh Çırav Doğa ve Kültür Sanat 
Festivali için Kurtalan Ġlçesi'nden gelen birçok araca keyfi bir Ģekilde her araç baĢına 2 bin TL ceza kesilmesine 
tepki gösteren BDP Cizre Ġlçe eski yöneticisi Mehmet Tunç, polisler tarafından darp edildi. Hastaneye kaldırılan 
Tunç‟un baĢına 6 dikiĢ atıldı. 
 
G.Ç. 
29 Ağustos gecesi Gaziantep‟te, Mehmet RüĢtü Uzel Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi G.Ç. (17), akrabalarıyla 
gezdiği sırada üzerinde BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ı karikatürize eden bir tiĢört bulunması nedeniyle 
gözaltına alındığını ve polis aracında tiĢörtü ters giymesi için tehdit edildikten sonra herhangi bir iĢlem yapılmadan 
serbest bırakıldığını belirtti.  
 
Murat Halezeroğlu 
12 Eylül 2010‟da yapılacak olan halk oylaması öncesinde BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 18 Ağustos günü 
Kocaeli‟nde düzenlediği mitingi görüntülemek isteyen Anadolu Ajansı Kameramanı Murat Halezeroğlu polis 
tarafından dövüldü. Miting öncesinde basın mensuplarının meydana alınacağı giriĢ kapısını bulmaya çalıĢan 
Anadolu Ajansı Kameramanı Murat Halezeroğlu, gazetecilerin alınmayacağı gerekçesiyle birkaç giriĢ kapısından 
geri çevrildi. Bir baĢka giriĢ kapısına gelen Halezeroğlu'na, buradan da basın mensuplarının alınmayacağı ifade 
edildi. Halezeroğlu, bunun üzerine görevli sivil polise “O zaman basın mensupları alana hangi kapıdan girecek?” 
sorusunu yöneltti. Sivil polis, “Bana ne, hangi kapıdan girerseniz girin. Eline her kamerayı alan buraya geliyor. 
Sıcak zaten baĢıma geçmiĢ, sen benim kim olduğumu biliyor musun?” diyerek saldırdı. Diğer sivil ve resmi 
polislerin de vurmaya baĢladığı Halezeroğlu'nu, araya giren meslektaĢları kurtardı. Olay, daha sonra Kocaeli 
Emniyet Müdürü Yusuf Çalkavur'a iletildi. Olay yerine gelen Çalkavur, olayın nasıl gerçekleĢtiği konusunda 
Halezeroğlu ile konuĢtuktan sonra sorumlular hakkında gerekeni yapacaklarını belirtirken, Halezeroğlu‟na 2 günlük 
rapor verildi.   
 
Umut Kazancı ve Emrah Kazancı 
2 Eylül günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde, Umut Kazancı ve Emrah Kazancı isimli iki kardeĢ, Yüksekova-Van 
Karayolu Han Petrol KavĢağı'nda 65 EY 162 plakalı araçlarıyla seyir halindeyken, bir otomobil tarafından 
durdurulduklarını ve içerisinden çıkan sivil polislerin yaĢanan tartıĢmanın ardından kendilerini darp ettiğini iddia etti. 
Hızlı gittiği ve kendilerine yol vermediği gerekçesiyle kardeĢi ile birlikte polisler tarafından darp edildiğini belirten 
Umut Kazancı, "KardeĢim Emrah'ın kafasına ve benim burnuma dipçiklerle vurdular" dedi. Umut kazancı ve Emrah 
Kazancı kardeĢler Yüksekova Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken, olay yerine gelen bir 
emniyet amiri vatandaĢlara dağılmaları yönünde uyarılarda bulunarak söz konusu polisler hakkında yasal iĢlemlerin 
baĢlatılacağını belirtti. Yüksekova Kaymakamı Üzeyir Özeren ise olayı doğrulayarak olayın adli bir vaka olduğunu 
ve her yönüyle araĢtırdıklarını belirtti.  
 
Mehmet Güzel ve Yakup Çelik 
5 Eylül günü Diyarbakır‟da, BDP'nin Diyarbakır'da yapacağı boykot mitingi çalıĢmaları kapsamında Eğil'e giden 
BDP Diyarbakır Ġl BaĢkan Yardımcısı Mehmet Güzel ve BDP üyesi Yakup Çelik, ilçeye 2 kilometre kala polislerce 
durdurulduklarını, önce kimlik kontrolü yapıldığını ardından polisin kendilerine hakaret ederek, darp ettiğini belirtti.  
 
Emin Bal 
9 Eylül günü ġırnak'ın BeytüĢĢebap Ġlçesi'nde, bir protesto gösterisine gaz bombalarıyla müdahale eden polis, 
yaĢananları görüntülemek isteyen gazeteci Emin Bal‟ı tartaklayarak hakaret etti.  
 
Naif Yıkar 
12 Eylül günü yapılan Anayasa değiĢiklik referandumu ardından Hakkari'nin bir çok mahallesinde çıkan olaylara 
müdahale eden polis, Sümbül Mahallesi‟ndeki vatandaĢların evlerine baskın düzenledi. Sümbül Mahallesi‟ndeki bir 
eve yapılan baskında Naif Yıkar isimli kiĢi sivil polisler tarafından baĢından ve ayağından darp edildi. Yıkar, 
ambulans ile Hakkari Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi servisine kaldırıldı. BDP Hakkari Ġl BaĢkanı Orhan Koparan, 
Hakkari Belediye BaĢkanı Fadıl Bedirhanoğlu, ĠHD Hakkari ġube BaĢkanı Ġsmail Akbulut, Yıkar'ı hastanede ziyaret 
etti. Yıkar, "Gece saat 22.30 sıralarında evimde otururken kapım çalındı. Kapıya 3-4 sivil giyimli kiĢi geldi. Ellerinde 
iki çocuk vardı. Bir tanesi de benim 11 yaĢındaki oğlum Sinan'dı. Kendilerinden oğlumun bırakılmasını istediğimde, 
beni yaka paça aĢağı çektiler. Kapıda panzerleri gördüğümde gelenlerin polis olduğunu anladım. Burada baĢıma 
ve bacaklarıma silah dipçikleri ile vurdular" dedi.  
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Mustafa Karatoprak 
13 Eylül Ġstanbul‟da, ġanlıurfa‟dan mevsimlik iĢçi olarak Ġstanbul‟a gelen Mustafa Karatoprak (18) kendisini 
durduran sivil polis memurlarının kimliklerini görmek isteyince dövüldüğünü iddia etti. Taksim‟de çalıĢtığı iĢ 
yerinden gece geç saatlerde ayrılan ve otobüs durağına gitmek üzere Çiçekçiler mevkiinden geçen Mustafa 
Karatoprak yolda iki sivil polis memuru tarafından kimlik kontrolü amacıyla durduruldu. Kimliğini gösterdikten sonra 
polis memurlarının üstünü aramak istediğini belirten Mustafa Karatoprak, polis memurlarından kimliklerini 
göstermelerini isteyince iki sivil polis memurunun önce hakaret ettiğini, daha sonra ise kendisini dövdüğünü ve 
aldığı darbelerin etkisiyle bayıldığını belirtti. Aldığı yumruk darbeleriyle ağız içi ve dudağı patlayan Karatoprak‟a 
Taksim Ġlk Yardım Hastanesi‟nden “darp” raporu verildi. Karatoprak, ĠHD Ġstanbul ġubesi‟ne baĢvurarak hukuki 
yardım talep etti.  
 
14 Eylül gecesi Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'nde, Yüksekova yolu özerinde bulunan polis noktasına roketatar ve uzun 
namlulu silahlarla yapılan sonrası 1'i ağır 3 polisin yaralanmasının ardından özel harekat timleri ve polisler ilçe 
merkezinde rast gele ateĢ açtı. Ġlçeyi abluka altına alan özel hareket timleri ile polislerin yaralı polislerin hastaneye 
getirilmesiyle birlikte, hastanede muayene için bulunan hasta ve hasta yakınlarını dıĢarı çıkararak tartakladığı iddia 
edildi. Ardından mahallelere dağılan özel harekatçılar, ġemdinli Belediye BaĢkanı Sedat Töre'nin evine de gidip 
Töre'ye hakaretler yağdırdı. Zırhlı araçlarla onlarca polis ve özel harekat timinin evinin etrafını sararak yüzlerce 
kurĢun sıktığını belirten Töre, "ġahsıma yönelik ağır hakaret ve tehditlerde bulundular. Durumu ilçe Kaymakamı 
Mesut Gençtürk'e bildirdim. Fakat kaymakam da polislerden aĢağı kalmayarak polisten daha fazla hakaretlerde 
bulundu. Ġlk baĢlarda kaymakam geçmiĢ olsun dileklerinde bulundu ve ben tam durumu izah edecekken, bana 'sen 
ne diyorsun terbiyesiz adam. Siz zaten teröristsiniz' diyerek telefonu üzerime kapattı. GörüĢmemiz 27 saniye sürdü" 
dedi.  
 
….. Teğin 
16 Eylül günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet ġirin Teğin, hamile olan eĢine Siirt Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları hastanesi Nisaiye servisinde görevli bulunan hemĢireler tarafından Ģiddet uygulandığını ve 
hakarete maruz kaldığını iddia ederek hukuki yardım talep etti. 
 
Vedat Yüksel, Leyla Yüksel, Habib Yüksel ve 2 kiĢi 
20 Eylül günü Ġzmir‟in Bayraklı Ġlçesi‟ne bağlı Osmangazi Semti‟nde, Vedat Yüksel (18)  isimli kiĢi, babasının bekçi 
olarak çalıĢtığı Osmangazi Parkı Cafesi‟nde arkadaĢlarıyla oturduğu sırada yanına Bayraklı Özkanlar Karakolu‟na 
bağlı polis ekipleri gelip, “Burada neden duruyorsunuz? Hemen dağılın” uyarısında bulunduğunu, babasının bir 
yere kadar gittiğini, onun yerine bekçilik yaptığını ve yanındakilerin de arkadaĢları olduğunu söylemesi üzerine 
polisin “bir de karĢılık mı veriyorsun? Sizin ne olduğunuzu bilmez miyiz? Hepiniz terörist yandaĢısınız” diyerek 
dövüldüğünü iddia etti.  ArkadaĢlarının Yüksel‟in ailesine haber vermesi üzerine olay yerine gelen annesi, 
ağabeyleri ve kız kardeĢinin de polislerin biber gazı, küfür, hakaret ve dayağına maruz kaldığı belirtildi. ĠHD Ġzmir 
ġubesi‟ne de baĢvuran anne Leyla Yüksel, söz konusu polisler hakkında Ġzmir Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na suç 
duyurusunda bulundu.  
 
Memet AkkoĢ 
Yüksekova Haber Van Temsilcisi Memet AkkoĢ 26 Eylül günü yaptığı açıklamada, haber takibi için gittiği Akdamar 
Adası'ndan dönerken, bindiği feribotta sivil giyimli birinin ayağına bastıktan sonra hakaret ettiğini, bu sırada 
tartıĢtığı kiĢinin etrafındaki bazı Ģahıslara kendisinin gözaltına alınması için talimat verdiğini iddia etti. AkkoĢ, 
kendisini gözaltına almak isteyen kiĢilerin daha önce tartıĢtığı ve rütbeli olduğu tahmin ettiği kiĢinin korumaları 
olabileceğini belirtti.  
 
Çetin Açıkgöz 
Gaziantep'te, Azadiya Welat gazetesinin dağıtımını yapan Çetin Açıkgöz 28 Eylül günü yaptığı açıklamada, 
Düztepe Mahallesi'nde dağıtım yaparken önünün sivil polis aracı ile kesildiğini ve tehditlere maruz kalıp, muhbirlik 
teklif edildiğini iddia etti. Önünü kesen polislerin önce kimlik sorduğunu, kimliğe baktıktan sonrada tehditlere 
baĢladıklarını belirten Açıkgöz, "Polisler 'gazetede çalıĢma gel bize çalıĢ' dedi. Ben kabul etmedim. Silah çekip, 
'seni öldürürüz, Ģimdi kafanı patlatırım' dediler. Ben de tek canımı alabilirsiniz baĢka bir Ģey yapamazsınız dedim" 
dedi.  
 
Cüneyt Yıldız  ve ReĢat KarataĢ 
7 Ekim günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde, Kadıköy köyü giriĢinde pusu kuran askerler köyün giriĢinde Cüneyt 
Yıldız yönetimindeki kamyoneti durdurmak istedi. Askerin “dur” ihtarına uymayan kamyonete uzun namlulu 
silahlarla ateĢ açıldı. Olayda araç sürücüsü Cüneyt Yıldız (20) hafif, kamyonette bulunan ReĢat KarataĢ (18) ise 
ağır yaralandırken, Cüneyt Yıldız, köy giriĢinde birden çok sayıda askeri görünce telaĢlandığını ve korkarak yola 
devam etmeye çalıĢtığını bu esnada çapraz ateĢe alındıklarını ve durmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Hem 
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hareket halindeyken hem de durduktan sonra açılan ateĢle Kamyoneti delik deĢik ettiler. Durduktan sonra 
kamyonetten inince askerler tarafından feci Ģekilde darp edildik. Araçtan inip beklememize rağmen ReĢat‟ın her iki 
ayağının ucuna sıktılar. Bize ağır hakaretlerde bulundular” dedi. Yaralı arkadaĢının yanına gitmek istediğinde 
bacaklarına ve sırtına silah dipçikleriyle vurulduğunu belirten Yıldız, “Bize sürekli hepiniz teröristsiniz diyorlardı. 
Neye uğradığımızı ĢaĢırdık. Suçumuz ne olursa olsun bu Ģekil bir müdahaleyi gerektirmez. Biz zaten sonradan da 
olsa durmuĢtuk artık. Durduktan sonra bize silah sıkılması ve darp edilmemiz büyük bir haksızlıktır”dedi.  
 
A.K. 
11 Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran A.K., 10.04.2010 tarihinde Ankara Atlı Spor Eğitim Merkezi‟nde 
askerliğine baĢladığını, “Ankara‟da istenen eğitim ve iĢleri yerine getiremediği” gerekçesiyle Edirne Uzun köprü 
102. Topçu Alayı‟na gönderildiğini, burada “istendiği gibi askerlik yapamadığı” için sürekli dövüldüğünü, 6 Ekim 
2010 tarihinde 14 günlük izin verildiğini ve Diyarbakır‟a geldiğini, sıkıntılarından dolayı tekrar askere gitmek 
istemediğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Deniz Gülünay 
21 Ekim günü ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nde bir basın açıklaması yapan Yeni Demokrat Kadın aktivisti Deniz Gülünay, 
14 Ekim günü evine giderken, kendilerini polis olarak tanıtan üç kiĢi tarafından kaçırılmak istendiğini iddia etti. 
Evine giderken arkasından yaklaĢan siyah renkli ve 34 BH 1845 plakalı Fiat Doblo marka aracın kendisini tak ip 
ettiğini fark ettiğini, arkasını döndüğü sırada ise araçtan sarkan bir kiĢinin kendisini tutup kaçırmaya çalıĢtığını 
anlatan Gülünay, tepki gösterdiğini, bunun üzerine de gözlüklü bir Ģahısın araçtan inerek kendisine, "gideceğin yere 
bırakalım" dediğini belirtti. Gülünay, olayın ardından Eyüp Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.   
 
Rıskat Bayram, Halis Bayram ve Mustafa Bayram 
25 Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Rıskat Bayram,  1 Ekim 2010 tarihinde köydeki evine Kulp 
Merkez Karakolu‟nda görev yapan 2 asker ve 5–6 köy korucusunun eĢi Selahattin‟i sormak için baskın yaptığını, 
telefonla konuĢtuktan sonra geri gittiklerini, yaklaĢık 10 dakika sonra tekrar geri gelip evi aradıklarını, tekrar eĢini 
sorduklarını, oğlu Halis‟in saçını çekip dövdüklerini, aynı gece saat 01.00‟de tekrar eve gelip oğlu Halis‟i “ya sabah 
gelsin ya da seni öldüreceğiz”  Ģeklinde tehdit ettiklerini, oğlu Halis‟in kimliğini alarak, “baban gelsin kimliğini alsın” 
dediklerini, köyde imam olan ve kaynı Mustafa Bayram‟ın da aynı Ģekilde evine baskın yapılıp tehdit edildiğini 
belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Necat ġahbudak 
ĠHD Ġstanbul ġubesi 7 Kasım günü yaptığı açıklamada, Bağcılar‟da ellerinde telsiz olan ve kendilerini polis memuru 
olarak tanıtan üç kiĢinin, 4 Kasım günü gözlerini bağlayarak gözaltına aldığı Necat ġahbudak‟tan (30) haber 
alınamadığını belirtti. Açıklamada araca bindirilirken saat 13.45‟te amcasını arayan Necat ġahbudak‟ın, “beni alıp 
götürüyorlar, düĢ peĢime, avukatıma haber ver” dediği belirtildi. Ġl Emniyet Müdürlüğü ise Necat ġahbudak‟ın 
gözaltına alındığını kabul etmedi. 8 Kasım günü ortaya çıkan Necat ġahbudak, kendisini kaçıran kiĢilerin kendisini 
Bilecik‟te ormanlık bir alana götürerek orada kendisine iĢkence yaptıklarını belirtti. ġahbudak Ģu beyanda bulundu: 
“Cami çıkıĢında sarıĢın, uzun boylu, ince bıyıklı bir Ģahıs tarafından çağrıldım. Daha önce de böylesi olaylara 
karĢılaĢtığım için oradan uzaklaĢmaya çalıĢtım. Ancak, tatar yüzlü, pis sakalı baĢka bir Ģahıs tarafından 
durduruldum. Bağıracağımı anladıklarında bana polis olduklarını söyleyerek bellerindeki silahları gösterip, „düĢ 
önümüze, sakın sesini çıkartma yoksa vururuz‟ dediler. Kendilerinden biraz daha önde yürümemi istediler. 
Camiden 50 metre kadar uzaklaĢtığımız bir sırada fark ettirmeden telefonumu çıkartıp amcamı arayarak beni 
götürdüklerini söyledim. Elimde telefon olduğunu fark ettiler. Zaten bu sırada aniden önümüze yanaĢan Fiat Palio 
marka lacivert renkli bir araca yaka paça bindirdiler. Arabanın içinde onlarla kısa bir süre boğuĢtum. Ellerimi plastik 
kelepçelerle, gözlerini de siyah bir bantla bağladılar. „Kimsiniz ne istiyorsunuz?‟ diye sordum. Bana hakaretler 
ettiler, saldırdılar. YaklaĢık 10–15 kilometre gittikten sonra beni arabadan indirdiler. Kollarıma girerek bayağı 
yürüttükten sonra bir merdivenden aĢağı indirdiler. Orada bir tabureye oturtarak sorguya baĢladılar. Sesleri 
çoğaldığı için kaç kiĢi olduklarını anlayamıyordum. Bana, „Diyarbakır, Van, Hakkâri‟yi biliyorsun değil mi? Seninle 
orada yapacak iĢlerimiz var. Bizimle geleceksin‟ dediler. „Ne iĢim var orada‟ diyip hiçbir yere gitmeyeceğimi 
söylediğimde „ya bize çalıĢırsın ya da ölürsün‟ dediler. Önce kafama naylon poĢeti geçirip sıkmaya baĢladılar. 
Nefesiz kalmıĢtım. PoĢeti çıkardılar. „Kabul ediyor musun?‟ diye sordular. Kabul etmediğimi söyledim. Sonra 
yüzüme sünger dayayarak vurmaya baĢladılar. Ardından diz çöktürüp su dolu bir kovaya baĢımı sokup çıkarttılar. 
Boğulacağımı sandım. Sonra beni soyup Ģort ile bırakıp hortum ile ıslattılar. Daha sonra bilmediğim bir madde 
koklattılar. Birden sersemleĢtim. Aralarından birisi kafama silahı dayayarak, „Bu son Ģansın kabul et yoksa 
öldürürüm bak‟ dedi. „Vuracaksan vur‟ dediğimde Ģahıslar yanımdan uzaklaĢtılar. Üzerime sıktıkları sudan dolayı 
titriyordum. Daha sonra sesinden yeni birisi olduğunu fark etiğim bir Ģahıs yaklaĢtı. „Bak‟ dedi, „bizimle hareket 
edersen çok para kazanacaksın, kendine yazık etme bizi de uğraĢtırma‟ dediğinde kaçma fırsatı bulabileceğimi 
düĢünerek tekliflerini kabul ettiğimi söyledim. Böyle deyince beni giydirerek, ellerimi çözdüler. Gözlerim bağlı olarak 
bu defa basamağından daha yüksek olduğunu anladığım bir araca bindirdiler. Sonra gözlerimi açtılar. Arabanın 
içinde iki Ģahıs olduğunu gördüm. Arkada yanımda oturan 35–40 yaĢlarında sakalı, kırlaĢmıĢ siyah saçları vardı 
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orta iri yapılıydı. Arabayı kullanan ise daha genç, daha parlaktı. Otobandaydık. Aralarında ĢakalaĢıyorlardı ancak 
bana koklattıkları madde yüzünden hala kendime gelemediğim için ne söylediklerini tam kavrayamıyordum. 
Kendime gelmeye çalıĢıyordum. Bir saat boyunca öyle gittik. Adapazarı-Bilecik tabelasını görünce ancak nerede 
olduğumuzu anladım. Bir kamyon tesisinde yemek yediler, ben yemedim. Buradan hareketle 15–20 kilometre daha 
gittik. Birden araba yol kenarında durdu. Arabayı kullanan tuvalet ihtiyacını gidermek için indi, diğeri ise telefonda 
konuĢuyordu. O sırada telefonda konuĢana vurdum ve arabadan çıkarak koĢmaya baĢladım.”  
 
Diyarbakır'da 2 Kadın 
10 Kasım günü Diyarbakır'da, Cegerxwin Kültür Merkezi'nde konservatuar eğitimi gören iki kadının Park Orman'da 
sivil polisler tarafından taciz edildiği iddia edildi. 11 Kasım günü Dicle Fırat Kültür ve Sanat Derneği'ne bağlı 
sanatçılar, konuya iliĢkin dernek binasında basın toplantısı düzenledi. Açıklamada, tacize tepki gösteren kadınların 
polisler tarafından gözaltına alınmak istendiği, çevredeki vatandaĢların tepkisi üzerine serbest bırakıldığı belirtildi.  
 
Ali Ergün 
11 Kasım günü Tunceli‟de, 8 Mart 2010 tarihinde meydana gelen Elazığ depremi sonrası Mazgirt Ġlçesine bağlı 
Kızılkale Köyü'nde çadırda yaĢamaya baĢlayan Ali Ergün (94), Tunceli Valisi ile yardım talebinde bulunmak için 
görüĢme ısrarında bulununca valinin korumaları tarafından tartaklandı. Aldığı darbeler sonucu beyin travması 
geçiren Ergün, Elazığ Medikalpark Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, çocuklarının iddialarını Valilik kabul 
etmedi. 
 
Ömer Ay, Aykut Polat ve 3 KiĢi 
12 Kasım günü Ġstanbul‟un Kadıköy Ġlçesi‟nde, geldikleri bardan ayrıldıktan sonra araçlarına binmek üzereyken 
duydukları türküye eĢlik ederek halay çeken Ömer Ay, Aykut Polat ve üç arkadaĢları durduruldukları polis ekibi 
tarafından darp edildiklerini iddia ettiler. 19 Kasım günü ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nde düzenledikleri basın açıklamasıyla 
olayı anlatan Ömer Ay ve Aykut Polat, "Kadıköy Boğa‟ya yakın bir yerde polis ekibi araçtan inmemizi istedi. Ne 
olduğunu anlamadan kaba saba konuĢarak üstümüzü aramaya baĢladılar. Böyle yapmaya haklarının olmadığını 
söyledim. Bunun üzerine küfür etmeye ve polislerden biri vurmaya baĢladı. Yere düĢtüm. Daha ne olduğunu 
anlamadan Kadıköy‟ün bütün polisi baĢımızdaydı. 14 ekip ve 8 yunus çevremizi sardı, ellerimizi kelepçeleyip 
dövmeye baĢladı. Polisler tekme atarken, bir polis hayalarımı sıkıyordu. BayılmıĢım. Aradan bir hafta geçmesine 
rağmen gözlerimdeki kanlanma hala geçmedi. Durumu benden kötü arkadaĢlarım da var. Ancak korktukları için 
buraya gelemediler. Onların baĢına silah dayadılar. Park halindeki aracımıza 6-7 bin TL ceza kesip aracımızı 
trafikten men ettiler" dedi. Ömer Ay, konuyla ilgili 15 Kasım 2010‟da yapmak istediği basın açıklamasının öncesinde 
polis ekiplerinin kendisini gözaltına aldığını belirtti.  
 
14 Öğrenci 
Kafkas Üniversitesi'nde okuyan ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gelebilmek için bilet 
bulamayınca 72 ….. 69 Plakalı Transit marka araçla 13 Kasım günü Silopi'ye gelen 14 Silopili öğrencinin 
bulunduğu araç, BOTAġ arama noktasında trafik polisleri tarafından durduruldu ve araca 2000 TL para cezası 
kesildi. Öğrenciler, cezaya tepki göstermeleri üzerine polislerin kendilerine hakaretlerde bulunduğunu belirtti. 
Öğrenciler ile polisler arasındaki tartıĢmanın ardından ġirin adlı araç sahibi de gözaltına alındı. Ġrfan Cin adlı 
öğrenci, " Biz 'neden bu uygulamayı yapıyorsunuz' dediğimizde trafik polisi 'illaki kafanıza sıkmam mı lazım, bu 
aracın burada ne iĢi var' dedi ve hakaretlerde bulundu. Jandarma ve trafik polisleri etrafımızı sararak apar topar 
bizleri karga tuluba üst üste aracın içine attılar" dedi.  
 
Mehmet Çenge 
20 Kasım günü Erzurum‟da, bayram nedeniyle Erzurum H Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan babası Mehmet 
Çenge'yi ziyaret etmek amacıyla Iğdır'dan Erzurum'a giden Halef Çenge, cezaevi önünde tartıĢtığı gardiyan ve 
askerler tarafından tartaklandığını iddia etti. 10'a yakın asker ve gardiyan tarafından tartaklanan Çenge, zorla 
gözaltına alınarak cezaevi içinde bulunan asker noktasına götürüldü. Çenge, daha sonra gelen polislere teslim 
edilerek Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  
 
Mikail Tunçdemir 
Van'da Azadiya Welat ve Günlük gazetelerinin dağıtımını yapan Mikail Tunçdemir 28 Kasım günü yaptığı 
açıklamada, Sehit Fehim Arvasi Mahallesi'nde gazete dağıtırken, akrep tipi bir zırhlı aracın yanında durduğunu, 
içinden inen sivil polislerden birinin kolunu çekiĢtirerek, "Hangi gazeteyi dağıtıyorsun. Bana buradaki gazete 
abonelerinin listesini ver" Ģeklinde tehditlerde bulunduğunu, abone listesini vermeyeceğini söylemesi üzerine, kendi 
adresini istediklerini, buna da karĢı çıkması üzerine hakaret ve küfürler ederek yanından ayrılklarını belirtti.  
 
KadaĢ ailesinden 3 kiĢi 
30 Kasım günü Van‟da, ġabaniye Mahallesi'nde bulunan ġekir KadaĢ adlı vatandaĢın evine bir eve TMġ ekipleri 
baskın düzenledi. Baskın sırasında KadaĢ gözaltına alınırken, baskın gerekçesini öğrenmek isteyen ġekir KadaĢ'ın 
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annesinin, eĢinin ve oğlunun tartaklandığı iddia edildi. Anne Esmer KadaĢ (65), polisin kapının yanındaki pencereyi 
kırarak içeri girdiğini belirterek, "Polise 'ne istiyorsunuz?' diye sorunca beni ve gelinimi dövmeye baĢladılar. Beni 
diğer odaya sürüklerken, gelinimi ve oğlumu da dövmeye baĢladılar. Daha sonra ġekir'i gözaltına almak istediler. 
Baskın sırasında küçük torunum Rojda'yı da darp ettiler ve burnundan kan geldi" dedi.  
 
Emin Toğurlu ve Bahattin AlkıĢ 
11 Aralık günü ġırnak‟ın Silopi ilçesinde, BDP Silopi Ġlçe Örgütü tarafından düzenlenmek istenen yürüyüĢe polis 
gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale emrini veren polis amiri ile görüĢmek isteyen Silopi 
Belediye BaĢkanı Emin Toğurlu ile BDP Ġlçe BaĢkanı Bahattin AlkıĢ, polisler tarafından yerde sürüklenerek darp 
edildi. Yaralanan Toğurlu ve AlkıĢ BDP ilçe binasına götürülürken, polis hastaneye sevk edilmelerine izin vermedi.  
 
Hasan Bakır 
22 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Hasan Bakır, 19 Aralık günü BDP il örgütünün düzenlediği 
gösteriye katıldığını, polis müdahalesi sırasında parti binasına doğru giderken baĢına sert bir cisim isabet ettiğini, 
cismin polislerin bulunduğu yönden geldiğini, ambulans ile hastaneye götürüldüğünü ve baĢına dikiĢ atıldığını, 
hastaneden çıkınca Bağlar Karakolu‟na gittiğini ve Ģikâyetçi olduğunu belirtti. 
 

XII.4. Cezaevlerinde ĠĢkence ve Kötü Muamele 
 
Pozantı M Tipi Cezaevi’nde bulunan 32 çocuk 
6 Ocak günü Pozantı M Tipi Cezaevi‟nde bulunan 32 çocuğun aileleri tarafından yapılan açıklamada, çocukların 
cezaevi müdürleri ve gardiyanlar tarafından üzerlerine soğuk su dökülüp sonrasında plastik su borusu ile 
dövüldükleri ve daha sonra da vücutlarında açılan yaralara tuz basılarak iĢkenceye maruz kaldıkları iddia edildi. 
Aileler, 'Biz ziyarete gittiğimizde çocuklarımızın yaralar içinde olduğunu gördük. Onlara sorduğumuzda ise 
iĢkencelere maruz kaldıklarını dile getirdi. Çocuklarımız özelikle Cezaevi 1'inci Müdürü C.C., 2'inci Müdürü Ġ.A. ile 
beraberindeki Turgut, Seyfi, Ali isimli gardiyanların sürekli kendilerine iĢkence yaptıklarını anlattılar. Çocuklarımız 
bize, 'Son zamanlarda burada iĢkencelere maruz kalıyoruz. En ufak sorun bile iĢkence gerekçesi oluyor. Son 
zamanlarda yapılan baskınlarda üzerimize soğuk su döküp sonrasında plastik su borusu ile dövüyorlar. Bizleri 
dövdükten sonra vücudumuzda açılan yaralara gardiyanlar tarafından tuz basılıyor' dediler. Aileler, Pozantı 
Cezaevi Savcısı'na baĢvuruda bulundu. Cezaevindeki iĢkence iddialarının yanı sıra cezaevinde iken 18 yaĢını 
dolduran çocukların ise baĢka cezaevlerine gönderilmek yerine aynı cezaevinde tek kiĢilik hücrelere konulduğu 
belirtildi. 6 Ocak günü  TBMM‟de basın toplantısı düzenleyen BDP milletvekili Sevahir Bayındır, “Ġddialar yerinde 
incelenmelidir” dedi.  
 
A.A. 
1 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Ġlköğretim 8. Sınıf öğrencisi A.A. (1995), 17 Aralık 2009 tarihinde 
amcası Feyzullah Adıyaman‟ın evine girriğini, amcasını evin önünde beklerken 30-40 kiĢilik bir grubu kovalayan 3-4 
polisten birinin kendisini ensesinden tutup yere attığını, yere düĢtükten sonra polisler tarafından tekme ve joplarla 
dövüldüğünü, sol göğüs kısmına, sırtına ve karnına tekmelerle vurulduğunu, muhtarın eĢi tarafından polislerin 
elinden kurtarıldığını, buradan hastaneye kaldırıldığını, Silvan devlet Hastanesi‟nde ilk müdahaleden sonra 
Diyarbakır Devlet Hastanesi‟ne getirildiğini, oradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma Hastanesi‟ne sevk 
edildiğini, sol kaburgasında zedelenme ve akciğer kısmında iç kanama meydana geldiğini belirterek kendisini 
döven polislerden Ģikayetçi olmak için hukuki yardım talep etti. 
 
Arif Akaya 
Çocuklar için Adalet GiriĢim sözcüsü Arif Akaya 7 Ocak günü yaptığı açıklamada, 5 Aralık günü açık görüĢe giden 
ailelerin gözü önünde Diyarbakır Cezaevi E tipi cezaevi ikinci müdürünün çocuklara bağırması üzerine gerginlik 
çıktığını, gösüĢ sonrası .B, E.C, E.T. ve N.C. isimli çocukların azarladığını ve sözlü Ģiddet uyguladığını iddia etti.  
 
Erhan Özer 
Avukat Mehmet Sani Kızılıkaya Ocak ayında yaptığı açıklamada, Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski DTP 
GaziosmanpaĢa ilçe baĢkanı Erhan Özer'in cezaevinde gardiyanlar tarafından linç edilmek istendiğini belirtti. 
Kızılkaya, 'Müvekkillim Özer, cezası netleĢtikten sonra gardiyanlar tarafından çok ağır Ģekilde saldırıya uğramıĢ, 
linç edilmek istenmiĢ. PKK'li hükümlüleri bağımsızların içine almaya çalıĢıyorlar. Kabul etmeyenler Ģiddete maruz 
kalıyor' dedi.  
 
Yüksel Azak 
2 yıldır Bingöl M Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fırat Dağıtım çalıĢanı Yüksel Azak'ın (36), 21 Ocak günü 
duruĢma için getirildiği Diyarbakır Adliyesi'nde, duruĢma öncesi yağmur sularıyla dolu hücrede saatlerce bekletildi. 
Dizlerine kadar ıslanmıĢ Ģekilde duruĢma salonuna getirilen Azak'ın ayakta durmakta güçlük çektiğini belirten 
yakınları, uyarılara rağmen hiç bir Ģeyin yapılmadığını, duruĢmanın ardından tutuklu bulunduğu Bingöl M Tipi 
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Cezaevi'ne götürülen Azak'ın fenalaĢtığını belirtti. DuruĢmadan bir gün sonra Azak'la görüĢen bir yakını, Azak'ın 
Bingöl M Tipi Cezaevi'ndeki koğuĢunda hasta bir Ģekilde yattığını ve tedavi edilmediğini ifade etti.  
 
Ceyhan M Tipi Cezaevi’nde 7 çocuk 
Tutuklu oldukları Pozantı Çocuk Tutukevi‟nden Ceyhan M Tipi Cezaevi‟ne nakledilen 7 çocuğun koğuĢ 
değiĢtirmeye itiraz ettikleri için 30-40 gardiyan tarafından coplarla dövüldüğü iddia edildi. Avukat Tugay Bek‟in 
verdiği bilgiye göre, 7 çocuk 22 Ocak‟ta Ceyhan M Tipi‟ne nakledilerek C-10 koğuĢuna konuldu. Ancak 25 Ocak 
günü, C-16‟ya geçecekleri bildirildi. Çocuklar buna itiraz ederek, “Bizi ya aynı suçtan tutuklu olanların kaldığı C-4‟e 
geçirin ya da bu koğuĢta kalalım” dedi. Bek‟in 27 ve 28 Ocak günü cezaevinde görüĢtüğü çocukların sözlü ve yazılı 
anlatımları doğrultusunda hazırladığı raporda Ģu bilgilere yer verildi; “30-40 civarında gardiyan coplarla koğuĢa 
girmiĢ, küfürler eĢliğinde döverek müvekkilleri koğuĢtan çıkarmıĢlardır. C-10 önündeki koridorda da yarım saat 
coplarla dövülmüĢtür. Bir üst kata götürülürken, koridorda ve merdivenlerde iki taraflı dizilmiĢ coplu gaydiyanlarca 
dövülmüĢlerdir. Ġ.T. sürüklenerek götürülmüĢtür. Üst katta üzerlerine kovalarla soğuk sular dökülmüĢ, coplarla 
dövülmüĢ, küfredilmiĢ, „Bardak getirin bunlara bardak çekeceğiz‟ denilerek korkutulmuĢlardır. K.F.‟nin kafasına 
çekpas sapıyla vurulmuĢtur. Hepsinin kafa dahil vücutlarının her yerinde morluk, kızarıklık ve cop izleri geçen üç 
güne rağmen çıplak gözle görülmektedir.” Avukat Bek, 27 ve 28 Ocak‟taki görüĢmeyi tutanak altına aldı. Çocukların 
anlatımları ise Ģöyle: H.ġ: “Bizi coplarla döverek koğuĢtan çıkardılar. Yarım saat kadar koridorda çok sayıda infaz 
koruma memuru copla dövmeye devam etti. Döverek üst kata çıkardılar. Koridor ve merdivende karĢılıklı dizilmiĢ 
memurlar copla dövüyorlardı. Üst katta üzerimize kovalarla soğuk su döküp dövmeye devam ettiler. Belimde, 
burnumda, sol gözüm altında yara var.” M.D: “Annemize, bacımıza küfürler ediyorlardı. Ben avluya kaçtım. Burada 
bana copla vurdular. KoğuĢ önünde arkadaĢlarımı dövüyorlardı. Herkesi yukarı çıkardılar. Beni kenarda 
bekletirken, diğerlerinin üzerine su döküp dövüyorlardı. Belimde cop izi var.” H.Y: “Sürekli anamıza, bacımıza 
küfürler edip tekme, tokat ve coplarla dövüyorlardı. Halen bacağımın üst kısmında morluk, sol kolumda ĢiĢlik var. 
Üst dudağım patladı. Ġ.T. bacağından sürüklenerek götürüldü.” Ceyhan BaĢsavcılığı, Bek‟in Ģikayeti üzerine 
soruĢturma baĢlattı. 
 
Bitlis E Tipi Cezaevi'nde 26 çocuk 
BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani 11 ġubat günü TBMM‟de düzenlediği basın toplantısında, Bitlis E Tipi 
Cezaevi'ndeki 26 tutuklu çocuğun (G.B., S.Ö., S.K., H.E., S.Y., H.Ö., J.A., Z.A., E.E., Y.K., M.B., A.K., Ö.ġ., M.I., 
E.A., B.Y., S.A., C.A., A.N., R.E., N.T., V.A., Y.A., U.B., M.D. ve ġ.K.) 27 Ocak günü arama yapılacağı gerekçesiyle 
koğuĢlarında darp edildiğini iddia etti. 26 tutuklu çocuğun kaldığı koğuĢa 27 Ocak günü arama yapılacağı 
gerekçesiyle jandarma ve cezaevi idaresi tarafından baskın düzenlendi. 5 ġubat günü aileleriyle yaptıkları 
görüĢmede çocuklar oalyı aktarırken, ailelerin anlatımlarına göre, arama gerekçesiyle çocuklar koğuĢtan 
çıkarıldıktan sonra jandarmanın bulduğunu iddia ettiği sarı kırmızı ve yeĢil renkli bezin “PKK bayrağı” iddiasıyla 
çocukları darp edildi ve “siz teröristsiniz, burada barındırmayız sizi” Ģeklinde tehdit edildi. Yine ailelerin 
anlatımlarına göre çocuklardan A.N, J.A ve Y.K'nin vücutlarında halen darp izlerinin olduğu saptandı. Olayın 
ardından ise çocuklara 15 gün boyunca tüm etkinliklerden men cezası verildi. Çocuklar olayla ilgili Cezaevi 
savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bitlis Cezaevi'nde tutuklu bulunan M.D.(16), Y.A. (17) ve M.K'nin aileleri ise, 
28 Ocak günü Bitlis Cumhuriyet Savcılığı'na iletilmek üzere Hakkari Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda 
bulundu. SoruĢturma kapsamında ifade veren Cezaevi Müdürü, “çocukların duvara PKK bayrağı astığı ve bayrağı 
sökmek isteyen jandarma ile çocuklar arasında hafif bir tartıĢmanın yaĢandığını” iddia etti. Savcılığa ifade veren 
askerler de, “bayrak olduğunu iddia ettikleri sarı, kırmızı, yeĢil renkli bezi sökmek isterken çocukların slogan atarak 
kendilerine saldırdığını” ileri sürdü. 
 
Veysi BaĢkan 
9 ġubat günü ĠHD Siirt Ģubesine Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde mektupla baĢvuruda bulunan Veysi BaĢkan,  8 
ġubat günü Siirt Devlet Hastanesi‟ne sevki sırasında görevli asker tarafından dövüldüğünü, dayaktan sonra doktor 
kontrolüne götürmek yerine dövülerek ringe bindirilip cezaevine getirildiğini belirterek hukuki yardım talep ett i. ĠHD 
Siirt ġubesi konuyla ilgili olarak TBMM Ġnsan Haklarını AraĢtırma Ġnceleme Komisyonu BaĢkanlığına, Adalet 
Bakanlığına, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne ve Siirt Cumhuriyet BaĢsavcılığına baĢvurular yaptı. 
 
Yücel Çelik 
14 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Yücel Çelik, cezaevinde bulunan kardeĢini ziyaret etmeye 
gittiğinde gardiyanların hakaretine maruz kaldığını, konuyla ilgili olarak karakola gidip Ģikayetçi olduğunu belirtti. 
 
Erhan Karağaç 
Halkın Hukuk Bürosu‟nun 15 ġubat günü yaptığı basın toplantısında, Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi‟nde kalan ve 
11 ġubat günü cezaevinde yapılan genel arama sırasında gardiyanlarla tartıĢan Sadık Kan ile Özcan Bayram‟a 
verilen “süngerli oda” cezasına tepki gösteren Erhan Karağaç‟ın darp edildiği ifade edildi. 
 
Volkan Gedik 
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Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi A Blok'ta tutulan Volkan Gedik adlı tutuklu, 17 ġubat günü hücre değiĢimi 
yapılacağı ileri sürülerek istemediği bir baĢka Blok'a zorla götürüldü. Buna itiraz etmesi üzerine gardiyanlar 
tarafından darp edildi.  
 
Resul TaĢdemir 
Doğubayazıt TUHAY-DER BaĢkanı Ahmet Kaya 1 Mart günü yaptığı açıklamada, Oltu Cezaevi‟nden ameliyat için 
Erzurum Devlet Hastanesi'ne getirilen Resul TaĢdemir adlı hükümlünün de yol boyunca dövüldüğü ve askerlerin 
hakaretine maruz kaldığını ailesi aracılığıyla öğrendiklerini belirtti.  
 
Cengiz Pilav 
Mart ayında Elbistan Cezaevi'nden MaraĢ Devlet Hastanesi‟ne götürülen Cengiz Pilav adlı mahpusun ring aracında 
bulunan kameraların kapatılmasını istediği için jandarmalar tarafından tekme tokat dövüldüğü iddia edildi. 
Gözlerinde ölüm orucundan kaynaklı meydana gelen göz kaymasının tedavisi için hastaneye götürülmesi gereken 
Pilav, hastaneye götürülmeden tekrar cezaevine konuldu.  
 
M. Emin Akdağ 
Van F Tipi Cezaevi‟nde bulunan ve daha önce cezaevinde gördüğü iĢkence ve kötü muamele sonucu vücudunun 
sağ tarafı felç olan M. Emin Akdağ‟ın sağlığının bozulması üzerine 4 Mart 2010‟da kaldırıldığı Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi (YYÜ) Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nde iki doktorun kötü muamelesine maruz kaldığı ileri sürüldü. 
Cezaevinden gönderilen mektupta yer alan ifadeye göre sağlık durumunun tespiti için M. Emin Akdağ‟a yapılan 
tetkiklerin aĢırı oranda yapıldığı ve ısı cihazıyla yapılan uygulama sonucu M. Emin Akdağ‟ın topuğunda yanık 
oluĢtuğu belirtildi.  
 
29 Mart günü ĠHD Diyarbakır ġanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden baĢvuran Ġsmail Kaplan, cezaevi giriĢinde 
elbiselerinin zorla çıkartıldığını, saç ve sakallarının ahlaka uygun olmadığı gerekçesiyle zorla kesildiğini ve sırada 
darp edildiklerini, cezaevinde daha önce hücre olarak kullanılan ve sonradan biraz geniĢletilerek oda haline 
getiriĢmiĢ hücre tipi odalarda kaldıklarını, üst katın halen hücre olarak kullanıldığını, hücreye getirilen adli tutuklu ve 
hükümlülerin saatlerce hücrede dövüldüğünü, ölümle tehdit edildiğini, 10 Mart gecesi koğuĢta mahkumların Ģarkı 
söylemesi üzerine askerler ve gardiyanların koğuĢa girerek hakaret ettiğini belirtti. 
 
Deniz Yıldız 
PKK üyeliğinden hüküm giyen ve 2.5 yıldır cezaevinde bulunan Deniz Yıldız'ın, 10 Mart günü tedavi için 
götürüldüğü Ġstanbul'dan yeniden Sincan Cezaevi'ne getirilirken 5 kadın gardiyan tarafından darp edildiği ileri 
sürüldü. Yıldız'ın ağabeyi Ġlhan Yıldız, kardeĢinin kameraların görmediği bir alanda gardiyanlar tarafından darp 
edildiğini ve üst araması yapılacağı gerekçesiyle elbiselerinin yırtıldığını, cinsel organına kadar bakıldığını, daha 
sonra darp edilip yaka paça koğuĢuna atıldığını belirtti. Deniz Yıldız, kendisine saldıran beĢ gardiyan hakkında suç 
duyurusunda bulunurken cezaevi yönetimi Deniz Yıldız hakkında “memura mukavemet ettiği”, “memura hakaret 
ettiği” ve “memura Ģiddet uyguladığı” iddiasıyla disiplin soruĢturması açtı. Deniz Yıldız‟ın ziyaretine giden Avukat 
Halil Ġbrahim Özdemir, Deniz Yıldız‟ın durumunun kötü olduğunu ve vücudunun çeĢitli yerlerinde morluklar 
bulunduğunu belirtti.  
 
Ramazan Gültekin 
5 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Halim Gültekin, oğlu Ramazan Gültekin‟in Antalya Cezaevi‟nde 
hükümlü olarak kaldığını, 5 Nisan günü saat 09.30‟da evi telefonla arayarak cezaevinde infaz koruma memurları 
tarafından dövüldüğünü, burnunda ve yüzünde yaralanmalarının olduğunu kendisine aktardığını belirterek hukuki 
yardım talep etti. 
 
Mehmet Akbaba 
14 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Hidayet Tayık Akbaba, oğlu Mehmet Akbaba‟nın Ģahsi sorunları 
yüzünden görüĢtüğü Diyarbakır Cezaevi müdürünün oğluna zımba fırlatıp hakaret ettiğini ve ölümde tehdit ettiğini, 
oğlunun Diyarbakır Cezaevi‟nden cezası kesinleĢmeden Adıyaman‟a sevk edildiğini belirterek hukuki yardım talep 
etti. 
 
Ferhat Tüzer 
Tekirdağ F Tipi Cezaevi‟nde tutuklu bulunan Ferhat Tüzer‟in 16 Nisan günü tek baĢına tutulduğu hücresine sayım 
için gelen gardiyanlarla tartıĢma yaĢaması nedeniyle hücreye giren gardiyanlar tarafından dövüldüğü iddia edildi. 
Ferhat Tüzer‟in aldığı darbeler nedeniyle sağ bacağında ağrı ve aksama olduğu, sol gözünün altında ise çizikler ve 
morluklar olduğu ifade edildi.  
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Mehmet Demirsoy 
Samsun'un Ladik Ġlçesi'nde 17 Nisan günü 2 polisin yaĢamını yitirdiği olayın ardından, Rize Kalkandere L Tipi 
Cezaevi'nde gardiyanlar tarafından, “ziyaretçin var” denilerek koğuĢtan alınan Mehmet Demirsoy isimli tutuklunun, 
götürüldüğü cezaevi idaresi odasında, gardiyan ve adli mahkumlar tarafından linç edilmek istendiği iddia edildi. 
Demirsoy, gardiyanlar tarafından “ziyaretçin var” denilerek hücresinden alınarak, cezaevi idaresinin odasına 
götürüldü. Buraya bir grup adli mahkumu da getiren gardiyanlar Demirsoy'a cop, demir çubuk ve tekmelerle 
saldırmaya baĢladı. Gardiyanlar ve gruptakilerin bir yandan Demirsoy'u döverken, diğer yandan ise küfürlerle 
“polislerimizi siz öldürdünüz” dediği belirtildi. Demirsoy'un, hastaneye sevk edilmeden yeniden hücresine 
götürüldüğü kaydedildi. Ailesini telefonla arayarak durumunu anlatan Demirsoy, tedavi edilmediği için yaralarının 
kapanmadığını ve sürekli acı çektiğini belirtti.  
 
ÜlküĢan Özdemir 
Elazığ Amatör Liginde mücadele eden Karakoçanspor ile Kovancılarspor arasında 19 Nisan günü oynanan 
müsabakada polis müdahalesi ile olay çıktı. Kovancılarspor'un 2-1 üstünlüğü ile son bulan karĢılaĢma sonrası 
Karakoçanspor Klubü BaĢkanı ÜlküĢan Özdemir, maçın hakemliğini yapan polis memuruna itirazda bulundu. 
Özdemir'in maçın hakemine itiraz etmesi üzerine sahada maçın güvenliğini sağlamak için bulunan polisler, 
Özdemir'in üzerine yürüdü. Önce Özdemir'e biber gazı sıkan polisler, ardından Özdemir'i darp etti. BaĢkanlarının 
darp edildiğini gören fotbulcular ve seyircilerin tepkisi üzerine “Siz terörist değil misiniz?” dediği öne sürülen polis 
futbolcu ve seyircilere biber gazı sıktı. Kimi seyircilerin de darp edildiği belirtilirken, polisler futbolcu ve klüp 
yöneticilerini gözaltına alıp Bahçelievler Polis Karakolu'na götürdü. Futbolcu ve yöneticiler ifadeleri alındıktan 
serbest bıraktı. Polis tarafından darp edilen 17 yaĢındaki bir taraftar, gözaltına alınıp ifadesi alınması sırasında 
baygınlık geçirdi. Taraftar daha sonra hastaneye kaldırıldı.  
 
Ender Bulhaz Aktürk, ÇağdaĢ Küçükbattal ve Tuncay Mat 
Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde bulunan tutuklu yakınlarının verdiği bilgiye göre, 28 ve 29 Nisan günlerinde, cezaevine 
yeni geldiği belirtilen gardiyanların Cezaevi A Blok'ta yaptığı arama esnasında, tutukluları darp ettiği iddia edildi. 
Tutuklu yakınları, Ender Bulhaz Aktürk isimli tutuklunun yerlerde sürüklendiği, tutuklu Atılım gazetesi muhabirleri 
ÇağdaĢ Küçükbattal ve Tuncay Mat'ın da müdahale esnasında yaralandığı bildirildi. Küçükbattal'ın elinde, Mat'ın da 
baĢında darp izi olduğu aktarıldı.  
 
Ġnci Roj Graf 
Mayıs ayında Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nden Dicle Haber Ajansı‟na mektup gönderen PKK'li mahkumlar, Nisan 
ayının ilk haftasında Adana'dan Sincan'a gönderilen Ġnci Roj Graf adlı hükümlünün çıplak aramayı redettiği için 
gardiyanlar tarafından saldırıya uğradığını, Graf‟ın zorla soyularak arandığını, gardiyanların tehdit ve hakaretlerine 
maruz kaldığın iddia etti.  
 
Serdar Toprak ve Turan Ulam 
10 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Serdar Toprak, Biz Rize L Tipi Kapalı Cezaevi‟nde 35 siyasi 
mahpus olarak kaldıklarını, buraya nakledilirken giriĢte “arama” adı altında zorla çıplak soyundurularak darp 
edildiklerini, küfür ve hakaretlere maruz kaldıklarını, kendisinin ve Turan Ulam adlı mahpusun zorla çıplak 
soyundurulduğunu, küfür, dayak ve hakarete maruz kaldığını ve hücreye atıldığını belirtti. 
 
Baran Nayır, Ali Deniz Kılıç ve Ġbrahim ... 
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Baran Nayır, Ali Deniz Kılıç ve Ġbrahim adlı tutukluların 15 Mayıs günü 
hücrelerinde sayım sırasında ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle gardiyanlar tarafından dövüldükleri iddia edildi. 
Tutuklu yakınlarının ulaĢtırdığı bilgiye göre, darpın ardından revire çıkan üç tutukluya da rapor verildi. Tutuklular 
Savcılığa suç duyurusunda bulundu.  
 
Tarık Çakır ve Yavuz Yüce 
Kürkçüler F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Tarık Çakır‟ın (28) ailesi, Çakır‟ın gardiyanlar tarafından dövüldüğü iddiasıyla 
20 Mayıs günü ĠHD Adana ġubesi‟ne baĢvurdu. KardeĢi Tarık Çakır‟ın 18 Mayıs 2010‟da gardiyanlar tarafından 
havalandırma boĢluğuna götürülerek oradan aĢağı sarkıtıldığını ifade eden Aysel Çakır, kardeĢinin intihar etmeye 
zorlandığını iddia etti.  Aysel Çakır, kardeĢinin yanlarında kalan ve gözleri görmeyen Yavuz Yüce adlı kiĢinin de 
aynı iĢkencelere maruz kaldığını söylediğini belirtti. 
 
Lokman Laçin 
Mayıs ayında Sincan F tipi Cezaevi`nde, Lokman Laçin isimli hükümlü Erzurum H Tipi Cezaevi`nden Sincan 2 Nolu 
F tipine sevk edilirken gardiyan saldırısına maruz kaldı. Üst araması yapmak isteyen gardiyanlar, Laçin`i çırılçıplak 
soymak istedi. Gardiyanlar Rıza Pehlivan, Yasin Tüysüz ve Ercan Uygun ile Laçin`in kolunu kırmalarına rağmen 
uygulamayı sürdürdü. Laçin durumunun kötüleĢmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Sincan Cumhuriyet Savcılığı`nın 
olaya iliĢkin yürüttüğü soruĢturma kapsamında ifade veren Laçin, “Ġnfaz koruma baĢ memuru „soyun‟ dedi. Bende 
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bunun onur kırıcı olduğunu söyledim. Benim fiziki bir direnmem yoktu” dedi. Savcı, gardiyanlar hakkında “zor 
kullanma yetkisini aĢmak” suçundan dava açtı.  
 
Hasan Yılmaz BağıĢ 
25 Mayıs günü Ġskenderun ilinden telefonla ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuran Perihan BağıĢ, Siirt E Tipi Kapalı 
Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunan oğlu Hasan Yılmaz BağıĢ‟ın cezaevi idaresince baskı ve iĢkenceye maruz 
kaldığını iddia etti. 
 
Maltepe Çocuk Cezaevi’ne 10 Çocuk 
Ġstanbul‟un AtaĢehir Ġlçesi‟nde 2009 yılının Aralık ayında düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle 
tutuklanarak Maltepe Çocuk Cezaevi‟ne gönderilen 10 çocuğun, gardiyanlar tarafından Haziran ayında dövüldüğü 
iddia edildi. Tutuklu çocuklardan Ç.T.‟nin ailesine gönderdiği mektupta yer alan bilgilere göre 10 çocuk, koğuĢ 
değiĢtirmek istediği için dövüldü.  
 
Bayram Yörük ve KurtuluĢ Atalay 
Haziran ayında Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde, Bolu F Tipi Cezaevi‟nden nakledilen hükümlü Bayram Yörük‟ün 
cezaevi giriĢinde “üstünün aranmasına karĢı çıktığı” gerekçesiyle jandarma erleri tarafından dövüldüğü; KurtuluĢ 
Atalay‟ın ise kamerasız bir odaya götürülerek gardiyanlar tarafından dövüldüğü iddia edildi. (Günlük-13.06.10) 
 
Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde 2 Mahkum 
Tekirdağ F Tipi Cezaevi‟nde kalan tutuklu ve hükümlülerin koğuĢlarına 11 Haziran gecesi “arama yapılacağı” 
gerekçesiyle düzenlenen baskınlara tutuklu ve hükümlülerin itiraz etmesi nedeniyle çıkan arbedede iki tutuklunun 
yaralandığı iddia edildi. 
 
E.U. (16), A.A.ġ (16) ve S.E. (16) 
Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde 16 yaĢındaki 3 tutuklunun kendilerinden 2 yaĢ büyük iki tutuklunun cinsel istismara 
uğradığı iddia edildi. Cezaevinde kalan E.U. (16), ilk olarak 22 Aralık 2009'da kendisini gibi tutuklu ve aynı koğuĢta 
kalan Ö.A.'nın cinsel istismarına uğradı. Diğer cinsel istismar olayı ise yine Z.B. (18) tarafından yapıldı. Tehdit ve 
baskılar nedeniyle cezaevi yönetimine haber veremeyen E.U., bir kez daha aynı olayı yaĢayınca, Ģikayette 
bulunarak bu durumla iki kez karĢılaĢtığını anlattı. ġikayete göre aynı koğuĢta kalan A.A.ġ (16) ve S.E. (16) de iki 
kez, kendilerinden 2 yaĢ büyük olan Ö.A. ve Z.B'nin cinsel istismarına uğradıklarını belirtildi. Cezaevi yönetimi 
olayın kendilerine bildirilmesi üzerine inceleme baĢlatıldı. Aynı koğuĢta kalan çocukların yerleri değiĢtirilirken, 
Cezaevi Cumhuriyet Savcısı, görgü tanıkları ve koğuĢta kalan diğer tutukluların ifadelerini aldı ve iddianame 
hazırladı. Ö.A. ve Z.B. hakkında, Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde `Çocuğun basit cinsel istismarı, çocuğun 
nitelikli istismarı' suçlarından dava açıldı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruĢmada, Ö.A ve Z.B., suçlamaları 
kabul etmezken, duruĢma ertelendi. Olaya adı karıĢan 5 kiĢinin ise halen baĢka suçlardan farklı koğuĢlarda 
kaldıkları belirtildi. 
 
ReĢit TaĢ 
KCK soruĢturması kapsamında tutuklanan ve 6 aydır Gaziantep H Tipi Cezaevi'nde bulunan ReĢit TaĢ'ın 8 Haziran 
gecesi gardiyanlar tarafından gece koğuĢunda iple boğularak öldürülmeye çalıĢıldığı ileri sürüldü. Tutuklu 
yakınlarında alınan bilgiye göre gece saat 03.00 sıralarında koğuĢa giren gardiyanlar TaĢ'ın yüzüne yastık 
bastırdıktan sonra iple boğmaya çalıĢtı. Uzun süre direnen TaĢ'ın boğuĢma sırasında ağzındaki yastığı çekerek 
bağırması üzerine koğuĢ arkadaĢları uyandı. Olayı gören koğuĢtaki diğer tutuklular TaĢ'ı gardiyanların elinden aldı. 
Bunun üzerine ise koğuĢa giren diğer gardiyanlarla birlikte 30 kiĢilik bir grubun tutuklulara saldırdığı bildirildi.  
 
Berivan Akboğa, Hüsna Sağın, Fatma Duman, Hamdiye Çiftçi ve Pınar Yılmaz 
Hakkari'de 13 Haziran günü "Örgüt üyesi oldukları" gerekçesiyle tutuklanan ve Hakkari Kapalı Cezaevi'ne 
gönderilen BDP'li kadınlar Berivan Akboğa, Hüsna Sağın, Fatma Duman, Hamdiye Çiftçi ve "Örgüte yardım 
etmek"ten cezası kesinleĢen ve aynı gün tutuklanan Pınar Yılmaz'ın cezaevine giriĢte kadın gardiyanların 
hakaretine maruz kaldıkları iddia edildi.  
 
Ġsmail DermiĢ 
Van F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Ġsmail DermiĢ'in kaldığı odaya Haziran ayı baĢında gardiyanlar tarafından 
baskın yapıldı. Baskın sonrası ailesiyle görüĢmede bulunan DermiĢ, baskın sırasında odasının tamamen 
dağıtıldığını ve duvarlarda bulunan Ahmet Kaya'ya ait fotoğrafların gardiyanlar tarafından parçalandığını, aramada 
hakarete maruz kaldığını belirtti. 
 
Mehmet DağkuĢu 
12 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine GümüĢhane E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden baĢvuran Mehmet DağkuĢu, 
12.03.2010 tarihinde Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi‟nde iĢkence ve kötü muameleye maruz kaldığını, sol elinin 
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tarak kemiği ve sağ elinin serçe parmağının kırıldığını, olay sonrası davacı olduğunu, yapılan baskı ve tehditlerden 
dolayı, müdürün kendi yazdırdığı ifadeyi imzalamak zorunda kaldığını, can güvenliği olmadığı için davadan 
vazgeçtiğini, cezaevine girmesine sebep olan dosya Yargıtay‟da bozulduğu için Diyarbakır Cezaevi‟ne 
gönderildiğini, dosya sonuçlandıktan sonra ise GümüĢhane E Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderildiğini, daha önce 
Bayburt M Tipi Cezaevi‟nde iĢkence ve kötü muameleye maruz kaldığı ve davacı olduğu personellerden birinin 
GümüĢhane E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde görev yaptığını, GümüĢhane E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde ve Karadeniz 
bölgesindeki cezaevlerinde can güvenliği bulunmadığını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 5 Kadın 
17 Temmuz günü tutuklanan ve Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konan 5 kadının hastaneye gittikleri sırada yetkililer 
tarafından zorla ayakkabıların çıkartılması istendiği ve bu talebi ret ettikleri için saldırıya maruz kaldıkları ve tedavi 
edilmedikleri iddia edildi. 
 
H.K. 
Mayıs ayında ĠHD Adıyaman ġubesi‟ne baĢvuran H.K. adlı çocuk mahkum, kendisi ile görüĢen Ģube yöneticilerine, 
bazı infaz koruma memurlarının kendisine ve kendisi ile aynı koğuĢta ve aynı davada yargılanan 18 yaĢın altında 
bulunan arkadaĢlarına baskı ve tehdit uyguladıklarını iddia etti. 
 
M.B. 
ġanlıurfa‟nın Suruç Ġlçesi‟nde 4 Nisan 2010‟da Abdullah Öcalan‟ın doğum günü nedeniyle düzenlenen gösteride 
“lastik yaktığı” iddiasıyla 25 Temmuz 2010‟da tutuklanarak ġanlıurfa E Tipi Cezaevi‟ne gönderilen M.B. (17), 
Terörle Mücadele Yasası‟nda yapılan değiĢiklik nedeniyle tahliye olduktan sonra 30 Temmuz günü yaptığı 
açıklamada, bilgilendirilmeden adli tutuklu ve hükümlülerin kaldığı koğuĢa konduğunu ve koğuĢta bulunanların “bu 
terörist” diyerek kendisini dövmeleri üzerine üç diĢinin kırıldığını söyleyerek kendisini döven çocuklar ve ġanlıurfa E 
Tipi Cezaevi yönetimi hakkında Cumhuriyet Savcılığı‟na suç duyurusunda bulundu. 
 
Murat Öklav 
2 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Hamide Öklav, oğlu Murat Öklav‟ın 3 yıldır Erzurum E Tipi 
Cezaevi‟nde bulunduğunu, oğlunun telefon görüĢmesinde kurum yetkileri tarafından kötü muameleye maruz 
kaldığını belirttiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Turgut Koyuncu 
Ordu E Tipi Cezaevi‟nden Bafra T Tipi Cezaevi‟ne sevk edilen Turgut Koyuncu, Ağustos ayında ailesine gönderdiği 
mektupta, sevk sırasında zorla çırılçıplak soyulduğunu ve dövüldüğünü iddia etti. 
 
Çetin BaĢkır 
MuĢ E Tipi Cezaevi‟nde kalan Çetin BaĢkır, Temmuz ayında basın kuruluĢlarına gönderdiği mektupta, Tokat T Tipi 
Cezaevi‟nde meydana gelen hak ihlallerine dikkat çektiği için MuĢ E Tipi Cezaevi‟ne sürgün edildiğini ve sürgün 
kararından önce Tokat T Tipi Cezaevi‟ndeki gardiyanların kendisini darp ettiğini iddia etti. 
 
Sadık Ay 
27 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine Sincan Ayas Açık Cezaevi‟nden baĢvuran Sadık Ay, cezaevinde bir 
mahkûm ile kavga ettiğini, Savcılıkta uzlaĢtıklarını, tekrar cezaevine geldiğinde Cezaevi 1. Müdürü‟nün kendisini 
“Seni kapalıya göndereceğim, 20 kiĢiye senin üzerine ifade verdirtirim. Seni örgüt üyesi gösteririm. Ġnfazını 
yakarım” Ģeklinde tehdit ettiğini, bunu sebebinin kavga ettiği Ģahsın savcının tanıdığı olması ve kendisini de 
Diyarbakırlı olması olduğunu belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Kemal Avcı, Ferhat Tüzer ve Ahmet Burak Eryıldırım 
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde kalan Kemal Avcı, Ferhat Tüzer ve Ahmet Burak Eryıldırım‟ın 21 Haziran günü, 
atılan “Ġnsanlık Onuru ĠĢkenceyi Yenecek!” sloganına eĢlik ettikleri gerekçesiyle, gardiyanlar tarafından kaldıkları 
koğuĢta dövüldüğü ve ardından 3 kiĢinin süngerli odaya konulduğu iddia edildi. Tutuklulardan Kemal Avcı 24 
Haziran 2010‟da yaptığı suç duyurusunda Ģu beyanda bulundu: “ „Kim vurdu lan kapıya‟ diyerek saldırdılar. Birisi 
üzerimizde sandalye parçaladı. Üzerimde tepindiler. Ferhat üzerime kapaklanınca ona saldırdılar. Ahmet de 
hücreye girdi. O esnada Ahmet‟in tırnakları çekilmiĢ ayaklarını ezip havalandırmaya çıkardılar. 30‟un üzerine 
gardiyan Ferhat ve beni de havalandırmaya çıkarıp iĢkenceye devam ettiler.”  
 
Abdurrahim Ġpek 
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde kalan Abdurrahim Ġpek‟in, diĢ tedavisi olmak için 11 Ağustos günü götürüldüğü 
Mardin Devlet Hastanesi‟nde yanında bulunan uzman çavuĢun önce hakaretlerine maruz kaldığı daha sonra da 
uzman çavuĢ tarafından dövüldüğü iddia edildi. Yüzündeki darp izlerinin cezaevi doktorunun raporuyla belgeleyen 
Abdürrahim Ġpek‟in avukatı aracılığıyla ĠHD Mardin ġubesi‟ne baĢvurdu. 
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Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde 9 Mahkum 
Tekirdağ F Tipi Cezaevi‟nde çatıĢmalarda ölen militanların cenazelerine iĢkence yapıldığı iddialarını protesto etmek 
amacıyla iki günlük açlık grevi yaptıkları için haklarında soruĢturma açılan 9 mahkûm ifade vermek için 13 Ağustos 
günü çıkarıldıkları Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesi‟nde Kürtçe savunma yapınca jandarma erleri duruĢma 
salonunda 9 mahkûmu döverek dıĢarı çıkarttı. Mahkûmların bindirildikleri ring aracında da cezaevine gidene kadar 
darp edildikleri iddia edildi.  
 
Ahmet Sevim 
4 Eylül günü ĠHD Siirt Ģubesine mektupla baĢvuruda bulunan Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü Ahmet Sevim, 
cezaevinde infaz koruma memurları tarafından darp edildiğini ve telefon ile görüĢme hakkının engellendiğini iddia 
etti.   
 
Ercan Aslan 
Tokat T Tipi Cezaevi‟nde bulunan Ercan Aslan‟ın (21) 12 Eylül günü “baĢka bir hücreye sevk edileceği” ileri 
sürülerek boĢ bir hücreye götürüldüğü; hücrede cezaevi müdürü ve 10 gardiyan tarafından demir çubuklarla 
dövüldüğü iddia edildi. 13 Eylül 2010‟da ailesini telefonla arayan Ercan Aslan‟ın olay nedeniyle iki el parmağının 
kırıldığını ailesine aktardığı belirtildi. 
 
Cengiz Çelik 
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan epilepsi hastası Cengiz Çelik‟in 13 Eylül günü hücresinde 
gardiyanların saldırısına maruz kaldığı, aldığı darbeler nedeniyle baygınlık geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia 
edildi. 
 
G.A. 
KarataĢ Kadın Kapalı Cezaevi Ġkinci Müdürü M.A.K.‟nin 24 Eylül günü çay ocağında çalıĢan mahkûm G.A.‟ya cinsel 
tacizde bulunduğu iddia edildi. M.A.K.‟den Ģikâyetçi olan G.A., ĠHD Adana ġubesi‟nden de hukukî yardım talebinde 
bulundu. 
 
Serxabun Gedik 
Eylül ayında Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nden mektup gönderen Serxabun Gedik, cezaevi yönetimi tarafından 
son bir ayda gerçekleĢtirilen fiziksel saldırılar sonrasında kendisinin ve diğer mahkûmların vücudunda darp izlerinin 
olduğunu belirtti. 
 
Kayhan Kartal ve 2 Mahkum 
BDP Genel BaĢkanı Selahattin DemirtaĢ, 5 Ekim günü TBMM‟nde BDP‟nin haftalık grup toplantısında yaptığı 
açıklamada Tekirdağ F Tipi Cezaevi‟nde kalan Kayhan Kartal ve arkadaĢlarının kaldığı odaya 4 Ekim günü giren 
cezaevi görevlilerinin, mahkûmları çırılçıplak soyarak saatlerce o Ģekilde beklettiğini belirtti. Kayhan Kartal 5 Ekim 
günü ailesiyle yaptığı haftalık telefon görüĢmesinde, 2 arkadaĢıyla tutuklu bulundukları A-23 koğuĢunda gardiyanlar 
tarafından dövüldüklerini belirtti. Ailesine 'arama yapacağız' bahanesiyle koğuĢlarına giren gardiyanların aniden 
kendilerine saldırdığı söyleyen Kartal, gardiyanların, koğuĢ içerisinde ve sonrasında götürüldükleri ayrı ayrı 
hücrelerde elbiseleri parçalanıncaya kadar dövmeye devam ettiğini aktardı. Üstlerindeki elbiseleri yırtıldığı için 
kendisi ve arkadaĢlarının yaklaĢık 12 saat boyunca çıplak halde hücrede beklettiğini ailesine aktaran Karta l, 
kendilerini döven gardiyanların, yaĢananların dıĢarıya sızmaması konusunda tehdit ettiğini belirtti. 
 
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 7 Mahkum 
14 Ekim günü Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde, müebbet hapis cezası almıĢ olan mahkûmlara yönelik 
uygulamaları protesto eden tutuklu ve hükümlülerin hücre kapılarına vurarak yaptıkları eylemin ardından “A Takımı” 
olarak adlandırılan gardiyanlar tarafından cop ve kalaslarla dövülmesi sonucu 7 mahkûmun yaralandığı iddia edildi.  
 
Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde bulunan ĠHD Siirt ġube BaĢkanı Vetha Aydın‟ın kardeĢi Murat Aydın, 19 Ekim günü 
ĠHD Siirt Ģubesine baĢvurarak, 17 Ekim gecesi saat 01.00 sularında kadınların bulunduğu koğuĢta “içerde cep 
teflonun olduğu” gerekçesiyle cezaevi infaz kurumun memurları, cumhuriyet savcısı, asker ve sivil polislerin de 
katıldığı bir arama yapıldığını, mahpuslara baskı ve hakaret yapıldığını, elbiselerini çıkartmak istediklerini belirterek 
hukuki yardım talep etti. 
 
Erdinç Akçil, Nusret Gözüpek ve Murteza Dağ 
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde kalan Erdinç Akçil, Nusret Gözüpek ve Murteza Dağ‟ın 14 ve 15 Ekim 
günlerinde gardiyanların saldırısına uğradığı iddia edildi.  
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Maltepe Çocuk Cezaevi’nde 9 Çocuk Mahkum 
Maltepe Çocuk Cezaevi‟nde kalan 26 çocuk, istekleri dıĢında adli koğuĢa götürülmesini protesto ettikleri 
gerekçesiyle haklarında soruĢturma nedeniyle 22 Ekim günü ifade vermek üzere Kartal Cumhuriyet Savcılığı‟na 
götürüldü. Ġfade vermek için götürülen çocuklardan dokuzunun cezaevi giriĢinde ve çıkıĢında ayrıca ring aracında 
jandarma erleri ve gardiyanlar tarafından dövüldüğü iddia edildi. 
 
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟ndeki hak ihlallerine karĢı suç duyurusunda bulunan mahkûmların, Kasım ayında 
ifade vermek için gittikleri savcılıkta Kürtçe savunma yapmak istemeleri üzerine, cezaevine götürülmek üzere 
bindirildikleri ring aracında jandarma erleri tarafından darp edildiği; ardından da gardiyanlar tarafından tek kiĢilik 
hücreye atıldıkları iddia edildi. 
 
Sani Bahadır 
2 Kasım günü ĠHD Ġzmir ġubesi‟ne baĢvuran Sait Bahadır, Rize L Tipi Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü bulunan 
ağabeyi Sani Bahadır‟ın gardiyanlar tarafından dövüldüğünü iddia etti. Sait Bahadır, abisinin 8 aydır Rize‟de 
bulunduğunu, kendisine gönderdiği mektupta, kıĢ gelmesine rağmen kıĢlıkların verilmediğini, telefon hakkının 
Cumartesi- Pazar gününe alınmasını isteğinin reddedildiğini, yaĢanan sorunlara iliĢkin Adalet Bakanlığı‟na suç 
duyurusunda bulunduğunu, TBMM Ġnsan Hakları Komisyonu‟na bir dilekçe gönderdiğini, bunun üzerine 25 Ekim 
günü “sayım” bahanesiyle odaları gezen gardiyanların abisini dövdüğünü belirtti. 
 
Emrah Bayram ve 3 Çocuk Mahkum 
2 Kasım günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne PeriĢan Bayram, oğlu Emrah Bayram‟ın (16) 2009 yılında kaybolduktan 45 
gün sonra evine gelen polislerin oğlunun Bitlis kırsalında çıkan çatıĢmada yaralı olarak yakalandığını ve Ģu anda 
Bitlis‟te olduğunu söylediğini, Bitlis Cezaevi‟ne konulan oğlunu 1 Kasım günü açık görüĢte ziyaret ettiğini, görüĢ 
sırasında hücre cezası aldığını öğrendiğini, oğlunun 4 çocuk ile birlikte siyasi koğuĢta bulunduğunu, kendisine 
beraber kaldığı arkadaĢları ile birlikte sürekli olarak gardiyanlardan dayak yediklerini, yemek verilmeyerek aç 
bırakıldığını aktardığını, oğlunu çok bitkin gördüğünü ve dudağının patlak olduğunu, yanlarında gardiyanlar olduğu 
için her Ģeyi söyleyemediğini iddia ederek hukuki yardım talep etti. 
 
Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 6 çocuk 
Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tecavüz zanlısı Ġlhami Ç.‟nin (40), cezaevinde adli suçtan tutulan 6 çocuğa tecavüz 
ettiği iddia edildi. YaklaĢık bir yıl önce Elazığ'da tecavüz suçundan tutuklanan Ġlhami Ç., tecavüz ettiği kiĢilerin 
ailelerinin saldırısına uğramaması ve güvenlik nedeniyle Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne getirildi. Cezaevi'nde geçici 
koğuĢ sorumlusu olduğu belirtilen Ġlhami Ç.‟nin bulunduğu koğuĢa, durumu belli olmayan tutuklu ve mahkumlar 
konuldu. Daha önce de cezaevinde birçok çocuğa tecavüz ettiği iddia edilen Ġlhami Ç.‟nin yaptıkları, 22 Mayıs 2010 
tarihinde Sivas'ta adli suçtan tutuklanan ve Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne getirilen Aydın Sevinç'in, aynı akĢam 
olaya Ģahit olmasıyla ortaya çıktı. Aydın Sevinç, avukatı aracılığıyla verdiği bilgide, "Beni de Sivas'tan Siirt'te 
getirdiklerinde daha hangi koğuĢa götürüleceğim belli olmadığı için Ġlhami Ç.‟nin sorumlusu olduğu 'geçici koğuĢ' 
denilen yere attılar. AkĢam saatlerinde yaklaĢık Ġlhami Ç., B.K. (17) adındaki çocuğa tecavüz etti. Ben bu durumu 
görünce kabullenemedim ve kavga ettik. Ben Çolak'ı Ģikayet ettim. Ama kavgayı ben baĢlattığım gerekçesiyle 
sadece bana disiplin cezası verdiler. Birçok kez Ģikayet etmeme rağmen, herhangi bir sonuç alamadım" dedi. 
Ġlhami Ç.‟yi Ģikayet ettikten sonra baĢka çocuklara da tecavüz edildiğini öğrendiğini iddia eden Sevinç, avukatı 
aracılığıyla Ģunları aktardı: "Benim sürekli Çolak hakkında Ģikayette bulunduğumu gören diğer tutuklular, Çolak'ın 
daha önce de geçici koğuĢa getirilen 6 çocuğa daha tecavüz ettiğini söylediler. Bu olaydan sonra, cezaevinin 
sorumsuzluğundan dolayı müĢahede koğuĢunda bulunan S, adlı 15 yaĢındaki çocuğa da tecavüz etmiĢ. 
Gardiyanlar ise, S'ye 'sakın bu olay dıĢarıya yansımasın, eğer duyulursa rezil olursun, halkın içine çıkamazsın' 
Ģeklinde tehdit ediyorlar." Olaydan sonra tecavüze uğrayan B.K.'nin büyük bir psikolojik travma yaĢadığını belirten 
Sevinç, birçok defa çocuk koğuĢunu değiĢtirilmesi için dilekçeyle idareye baĢvurmasına rağmen hiçbir sonuç 
alamadığını belirtti. Sevinç, "Benim ısrarlı Ģikayetlerimden dolayı, bu durumdan huylanan Cezaevi Ġdaresi bu olayın 
üstünü kapatması ve duyulmaması için 3-4 gün önce B.K.'yi Ġstanbul'da bir cezaevine gönderdi" dedi. Cezaevinde 
havalandırma kısmında 'GüneĢlik' diye bir yerde Çolak'ın çocukları aynalar karĢısında soyarak fantezi yaptığını ileri 
süren Sevinç, "Bu tecavüz olayında gardiyanların bilgisi olmasına rağmen, çocukları tecavüzcü bir kiĢinin 
koğuĢundan almayı bırak, özellikle havalandırma kısmında bulunan 'GüneĢlik' diye bir yerde, aynalar karĢısında 
kendisini soyarak çocuklara da aynısını yapmasını zorladığını görmelerine rağmen hiçbir müdahalede 
bulunmuyorlar" iddiasında bulundu. 
 
Özgür Tekin, Mahfuz Biçer ve ġehmuz Avcı 
10 Aralık günü Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde, Özgür Tekin, Mahfuz Biçer ve ġehmuz Avcı isimli mahpusların 
havalandırmaya çıkmalarına izin vermeyen cezaevinin ikinci müdürüyle tartıĢma yaĢaması üzerine, koğuĢa giren 
gardiyanların mahkûmları darp ettiği, saldırı nedeniyle ġehmuz Avcı‟nın kolunun kırıldığı iddia edildi. 
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Besime Duru ve Gülay Efendioğlu 
KarataĢ Kapalı Cezaevi‟nde kalan Besime Duru ve Gülay Efendioğlu adlı iki mahkûmun 11 Aralık günü kendi 
talepleri olmadan Antalya Kapalı Cezaevi‟nde zorla sevk edildikleri, karara itiraz eden iki mahkûmun gardiyanlar 
tarafından darp edildiği iddia edildi. 
 
Cemal Bozkurt 
Tekirdağ F Tipi Cezaevi‟nde kalan Cemal Bozkurt‟un yakınları 16 Aralık günü yaptığı açıklamada, Bozkurt‟un 
kaldığı koğuĢ değiĢtirilirken, gardiyanlar tarafından darp edilmesi sonucu, kaburgalarının kırıldığı ve ayak 
parmaklarında ezikler oluĢtuğunu iddia ettiler.  
 
S.K. 
Mersin‟de düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan ve “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu”, “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” suçlamalarıyla tutuklanarak Mersin E Tipi Cezaevi‟ne gönderilen S.K.‟yi (15), 20 Aralık günü 
ziyaret eden S.K.‟nin ablası G.K., kardeĢinin konuĢamayacak kadar halsiz olduğunu ve darp edilmiĢ bir halde 
gördüğünü belirtti. 
 
Turaç Solak, CoĢkun Günay ve Aligül Alkaya 
21 Aralık günü Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde, Turaç Solak, CoĢkun Günay ve Aligül Alkaya‟nın bulunduğu 
koğuĢa giren gardiyanların, mahkûmları zorla dıĢarı çıkararak koğuĢu “arama yapılacağı” gerekçesiyle dağıttıkları, 
darp edilen mahkûmlardan Aligül Alkaya‟nın çıplak vaziyette “süngerli oda”ya konulduğu iddia edildi.  
 
ġehmuz Avcı, BektaĢ Karaman, Ġlyas Argun, Cemal Bozkurt ve Ali Gül Alkaya 
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde 28 Aralık 2010‟dea ve 29 Aralık 2010‟da “arama yapılacağı” iddiasıyla 
koğuĢlara giren gardiyanların mahkûmlara saldırması sonucu ġehmuz Avcı isimli mahpusun kolunun kırıldığı, 
BektaĢ Karaman, Ġlyas Argun, Cemal Bozkurt, Ali Gül Alkaya ve birçok mahpusun ağır bir Ģekilde dövüldüğü ve 
darp edildiği, mahpusların ellerinin mazgala konularak ayakla çiğnendiği, nefes almakta zorluk çekecek denli 
kaburgalarına vurulduğu, tekme ve yumruklarla darp edildiği iddia edildi. 
 
Aziz Mahmut Koç, Adem Tiryaki ve 1 mahkum 
31 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kiĢi, Aziz Mahmut Koç, 
Adem Tiryaki ve ismini bilmediği bir DHKP-C‟linin Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi‟nde tutuklu olarak 
bulunduğunu, 29 Aralık 2010 tarihinde duruĢmaya çıkarıldıkları esnada ring aracı içinde askerler tarafından Ģiddete 
ve kötü muameleye maruz kaldıklarını iddia etti. 
 

XIII.5. Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit Edilenler  
 
Mehmet Nurullah Yılmaz 
Ġzmir'in Bornova Ġlçesi'nde seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Nurullah Yılmaz'ın Ocak ayında 
tezgahında sattığı meyvelerin isimlerini Kürtçe yazması üzerine tezgahı zabıtalar tarafından dağıtıldı, ardından 
sattığı ürünlere el konuldu. Yılmaz, zabıtalardan 'Seni burada barındırmayız. Git Batman'a' Ģeklinde tehditler 
aldığını iddia ederek, 'Bornova'da dükkan açtım, tanıdıkları kiĢilere dükkanıma gelmemeleri konusunda uyarılarda 
bulunuyorlar' dedi. 
 
Hüseyin Adlığ 
11 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Hüseyin Adlığ, Diyarbakır ilinde BDP parti 
çalıĢmalarında yer aldığını, 1 Ocak günü saat 19:00 civarında Hediye Gündoğan isimli arkadaĢı ile sigara içmek 
için BDP il binasından dıĢarıya çıktıklarını, iki araçla yanlarına gelen resmi giyimli polislerin kimliklerini istediğini, 
kimliklerinin il binasında ceketlerinin cebinde olduğunu söylemelerine rağmen almalarına izin verilmediğini, gece 
saat 23:30 sıralarına kadar gözaltında tutulduklarıı ve bu esnada sürekli tehdit edildiğini belirtti. 
 
Ġsa Akın 
Mardin'in Savur Ġlçesi BDP Ġlçe BaĢkanı Ġsa Akın, 13 Ocak günü ilçe binasının açılıĢından sonra, köy korucuları 
öncülüğünde köy ve mahallelerde toplantıların düzenlendiğini ve bu toplantılardan vatandaĢlara, BDP'ye 
uğramamaları yönünde uyarı ve tehditlerin yapıldığını belirtti. Akın, konuyu sormak için Ġlçe Jandarma 
Komutanlığı'na gittiğini, Karakol komutanına "Neden benim hakkımda bu tür toplantılar yapılıyor ve ölümle tehdit 
ediliyorum?" diye sorduğunu belirterek, "Karakol komutanı bana, resmi olarak onlara bir Ģey demediğini ancak 
elinden geldiğince burada hiç kimsenin bana selam vermesine izin vermeyeceğini ve burada çalıĢma yürütmememi 
söyledi" dedi.  
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Ġdris Yılmaz 
ErciĢ Belediyesi zabıta ekiplerinin 16 Ocak günü ErciĢ Sebze Hali'ne düzenlediği baskında seyyar satıcılara ait 150 
arabaya el koyması sonrası ve arabaları kepçeyle ezerek kullanılamaz hale getirmesi sonrası seyyar satıcıları 
emniyete giderek Ģikayette bulunmaları sırasında çekim yapan DĠHA muhabiri Ġdris Yılmaz polisler tarafından tehdit 
edildi. Olay yerinde bulunan sivil bir polis, "Bu insanları hep sen topluyorsun. Bak buna devam edersen seni 
gözaltına alıp periĢan ederiz" dedi.  
 
Jiyan Fırat Esin 
19 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Saliha Esin, yeğeni Jiyan Fırat Esin‟in Bağlar‟da ikamet ettiği 
evinden Diyarbakır emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındığını, polislerin “ona biraz ders 
vermek için alıyoruz” dediklerini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Zeyne Enücür 
Van Valiliği'nin 2008 yılında gerçekleĢtirilmek istenen Newroz kutlamasına izin vermemesi üzerine DTP Van Ġl 
binası önünde ateĢler yakılarak yapılan kutlamaya polisin müdahalesi sonucu tutuklanan ve bir yıl tutuklu kaldıktan 
sonra 4 ay önce tahliye edilen Zeyne Enücür, cezaevinden tahliye edildikten sonra polisler tarafından tehdit 
edildiğini belirtti. Enücür, Ģu beyanda bulundu; "Evime yaya gittiğim için çoğu zaman yolda polislerin kimlik 
kontrollerine denk geliyorum. Kimliğimi kontrol eden polisler GBT'de siyasi tutukluluk kaydım olduğu için beni tehdit 
ve taciz ediyorlar. Beni 'Sen teröristsin seni öldüreceğiz, sizin gibilerin yaĢamaması lazım' diye tehdit ediyorlar".  
 
Diyarbakır Ġl Sağlık Müdürü Namık Kemal Kubat, Mart ayında Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin 
kapatılması ile ilgili tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yapanlara "Terbiyesizler" diyerek, "Yarın silahımla 
geleceğim. Eğer bende sıkmazsam namerdim" Ģeklinde tehdit etti.  
 
Erol Pamuk 
18 Mart günü Ġstanbul‟da, Devrimci Proletarya Dergisi okuru Erol Pamuk polisin kendisine muhbirlik teklif ettiğini, 
kabul etmemesi üzerine tehdit edildiğini belirtti. 23 Mart günü ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nde düzenlediği basın 
toplantısında Pamuk, 18 Mart günü Galatasaray Postanesi‟nin önünde yanına gelen iki sivil polis memurunun 
kendisiyle ilgili kiĢisel bilgileri söyledikten sonra, “sen onurlu birisin, iĢsiz kaldın, kötü Ģeyler yapmadın. Sana 
fotoğraf göstereceğiz bu kiĢilerle ilgili bize bilgi vereceksin” diyerek kendisine ajanlık teklifinde bulunduklarını, teklifi 
reddetmesi üzerine polis memurlarının kendisini tehdit ettiğini ve Ocak ayında da benzer teklifte bulunulduğunu, bu 
tarihten beri takip edildiğini ifade etti.  
 
Hamdi Cin ve Abdulkerim Ataman 
2009 yılında Siirt'in Eruh Ġlçesi'nde düzenlenen “1. Eruh Çırav Kültür Sanat ve Doğa Festivali”ne ġırnak'ın 
BeytüĢĢebap Ġlçesi'nden katılan Hamdi Cin ve Abdulkerim Ataman, Mart ayı sonunda Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 
ifade verirken tehdit edildiklerini iddia etti. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan Hamdi Cin, polisin baĢta yöresel 
kıyafetler olmak üzere her Ģeyi suç saydığını belirterek, “Emniyet amiri elbiselerimi bahane ederek 'Sizi içeri 
atmadan buradan gitmeyeceğim' tehdidinde bulundu” dedi. Festivale katılan Abdulkerim Ataman adlı vatandaĢ da, 
“Beni gözaltına alıp Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüler. Daha ifademi almadan emniyet amiri 'Sana söz 
veriyorum, buradan gitmeden önce seni içeri tıkayacağım' diyerek karĢıladı beni” dedi.  
 
Mehmet G. 
30 Mart günü ġanlıurfa‟da, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir bara gelen Astsubay Adem Dinçer ve yanındaki uzman 
çavuĢ, aĢırı alkollü oldukları gerekçesi ile iĢletme sahibi tarafından bara alınmadı. Astsubay Adem Dinçer‟in içeri 
alınmaları için silahını çekerek iĢletme sahibini tehdit ettiği ileri sürüldü.  
 
Rauf Tatlı 
Mahmur'dan gelen barıĢ gurubu üyelerinden Bülent Ata 2 Nisan günü kız kardeĢini ziyaret etmek için gittiğ i 
Büyükçiftlik (Xırvata) Beldesi'nden dönerken, Civan Köprüsü üzerinde zırhlı araçlarla yolu kapatan özel hareket 
timleri tarafından durduruldu. Burada haklarında ihbar olduğu gerekçesiyle saatlerce sorgulanan Ata, serbest 
bırakılırken, Ata'nın kaldığı evin sahibi eniĢtesi Rauf Tatlı kısa bir süre gözaltına alındı. Tatlı'nın gözaltında tehdit 
edildiği iddia edildi. Bülent Ata, "3 saat boyunca sorguladılar. O sırada evinde kaldığım eniĢtem Rauf Tatlı'nın 
yanımızda olduğunu fark eden polisler eniĢteme hitaben, 'Sen korucu değilimsin, hem 600 lira maaĢ alıyorsun hem 
de bölücülük yapıyorsun. Bir gün aldığın bu para boğazında kalacaktır' diyerek tehdit etmeye baĢladı. Daha sonra 
Tatlı'yı gözaltına alarak götürdükleri karakolda sorguladılar. Orada bizle ilgili sorular sorulmuĢ, Ne yaptığımız ne 
düĢündüğümüz gibi sorular yönetilmiĢ ve eniĢtem Rauf Tatlı'ya bütün ailesinin gözaltına alacakları tehdidinde 
bulunmuĢlar" dedi.  
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Selim Sadak 
8 Nisan günü bir basın açıklaması yapan Siirt Belediye BaĢkanı Selim Sadak, Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele ġubesi'nin kendilerinden belediyenin hizmet araçlarının hizmetleri konusunda bilgi istediğini ve bunu 
dosya halinde sunduklarını, sundukları dosyadaki evraklarının bazılarının fotokopi olduğunu ve okunumadığı 
gerekçesiyle gönderildiğini, kendilerine gönderilen dosyanın üzerine ise, kırmızı kalemle 'KCK Selim Sadak' yazısı 
bulunduğunu belirterek dosya üzerinde “KCK selim Sadak” yazını tehit olarak algılandığını ifade etti. Sadak, yazı 
üzerine Siirt Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na baĢvurduğunu ve baĢsavcının bu davranıĢın doğru olmadığını söylediğini 
kaydetti.  
 
Mahir Ezer 
Mersin Tarsus Ġlçesi'nde ikamet eden Mahir Ezer (28) adlı yurttaĢ, kendilerini polis olarak tanıtan 4 kiĢi tarafından 
ölümle tehdit edildiğini ileri sürdü. 8 Nisan günü Tarsus'un Barbaros Mahallesi'nde oturan arkadaĢını görmeye 
gittiği sırada 4 kiĢinin kendisini tehdit ettiğini belirten Ezer, “Barbaros Mahallesi'ne giderken plakası sökülü kırmızı 
bir araç gelip yanımda durdu. 4 kiĢi çıkıp benim kolumdan tutarak karanlık bir sokağa götürdüler. 'Sen bu 
mahalleye giremesin git mahallene' dediler. Ben de onlara kim olduklarını sordum, onlar da polis olduklarını 
söylediler. Ben de onların kimliklerini sorduğumda ise 'Bunu sana kanıtlamak zorunda değiliz' dediler. Daha sonra 
baĢladılar tehdit etmeye. Ġçlerinden bir tanesi de silahı belinden çıkararak bana doğrulttu, 'Kafana sıkayım?' dedi. 
BaĢka biri de 'Bu çocuğa dedik artık kendi mahallesinden çıkmaz bir daha bir Ģey yapmaz bu seferlik affedelim' 
Ģeklinde konuĢtu. Daha sonra diğerleri 'Bir daha partiye gitmeyeceksin seni bir daha baĢka bir yerde görmeyeceğiz. 
Mahkemen bitene kadar gözetim altındasın, kendi mahallenden çıkmayacaksın' Ģeklinde tehditler savurdu” dedi. 
 
Maznun Tufan 
14 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Maznun Tufan, ġehitlik Polis Karakolu‟nda hırsızlık büro 
masasında görev yapan polislerin Diyarbakır‟da görev alanlarına giren her hangi bir yerde meydana gelen hırsızlık 
olaylarını kendisinin üzerine atmaya çalıĢtıklarını iddia ederek,13 Nisan günü Hüseyin adındaki polis memurunun 
Uğur Selçuk ve Okan Aylak adlı arkadaĢlarını durdurup YeniĢehir‟de meydana gelen bir olayla ilgili olarak “Maznun 
nerede onu bitireceğiz, zaten iki kardeĢini de bitirmiĢtik” dediğini belirtti. 
 
Deniz Tufan 
ġırnak'ın Ġdil Ġlçesi'nde haber takibi yapan DĠHA Muhabiri Deniz Tufan 15 Nisan günü Hükümet Caddesi'nde Ford 
Transit marka araç kullanan 3 sivil polis tarafından durdurularak "fotoğraf çekimi yapıyorsun" gerekçesiyle kimlik 
kontrolünden geçirildi. Kimlik kontrolünün yapıldığı sırada iki polis de, Tufan'ın fotoğraflarını çekti. Tufan'ın polislerin 
çektiği fotoğraflara tepki göstermesi ve yapılanların yasal olmadığını polislere hatırlatması üzerine polisler, "Siz her 
gün bizi çekiyorsunuz. Bilirsiniz bu iĢleri" dedi. 
 
Batman’da 30 Köylü 
Batman‟ın Sason ve Kozluk ilçeleri arasında baĢlatılan askeri operasyon çerçevesinde 18 Nisan günü gözaltına 
alınan ve Sason Jandarma Taburu'nda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan 30 kiĢiye gözaltına askeri 
yetkililerin "Sizi gözaltına almadık, misafirsiniz, sadece bölge ile  ilgili görüĢ alıĢveriĢi yapıyoruz" dediğini, ancak 
HPG'lilerin nerede saklandıkları yönünde kendilerine bilgi verilmesi yönünde tehdit ettikleri iddia edildi.  
 
Gizem Çolak 
Mersin Sosyalist Gençlik Derneği üyesi ve Atılım gazetesi dağıtımcısı Gizem Çolak, 23 Nisan günü ĠHD Mersin 
ġubesi'nde yaptığı açıklamada, polislerin kendisini takip ve taciz ettiği, ailesinin aranarak asılsız bilgilerle 
endiĢelendirildiğini belirtti.  
 
Kesrik Köyü Sakinleri  
Mardin'in Mazıdağı Ġlçesi'ne bağlı Kesrik Köyü Ġle Nusaybin Ġlçesi'ne bağlı Tilkitepe Köyü'nde oturan H. Kemal 
Özalp ile Sefer Önal aileleri arasındaki bir kiĢinin ölümüyle sonuçlanan kan davasının Nisan ayında BDP 
yöneticilerinin giriĢimi ile son bulması sonrası Mazıdağı Merkez Komutanlığı'nda görevli bir yüzbaĢının askerlerle 
Kesrik Köyü'ne giderek, köylüleri tehdit ettiği iddia edildi. YüzbaĢının köylülere "BDP'nin bu barıĢı sağlamasındaki 
durumu kabul edilemez. Korucu bir köyün BDP ile iliĢkilendirmeye fırsat vermeyeceğiz. Bir daha BDP'liler bu köye 
gelmesin. Yoksa siz bilirsiniz" dediği iddia edildi. 
 
GündeĢ Köyü Korucuları 
Hakkari‟nin Çukurca Ġlçesi'ne bağlı GündeĢ (Zawîte) Köyü'nde Nisan ayında koruculara Irak sınırında çadır 
kurmaları ve operasyona çıkmaları için baskı yapıldığı, bunu kabul etmeyen korucuların ise hakaretlere maruz 
kaldıkları iddia edildi.  
 
ġırnak'ın Güçlükonak (Basa) Ġlçesi'nde ilk defa kutlanan 2010 Newroz etkinliklerine katıldıkları gerekçesiyle çok 
sayıda vatandaĢ 12-13 Mayıs tarihlerinde Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ġlçe Jandarma Karakolu'na çağrılarak 



ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 

140 YAġAM HAKKI |  

 

ifadelerinin alındı. BDP Ġlçe BaĢkanı Mahmut Ertuğrul, ifadesine baĢvurulan vatandaĢların tehdit edildiğini iddia etti. 
Ertuğrul, "Sorguya çekilen insanlara, 'baĢınıza bağladığınız sarı, kırmızı ve yeĢil mendiller nedir? Sizin yeĢil 
kartlarınızı iptal ederiz, sosyal yardımlaĢmadan aldığınız Çocuk Okutma Fonu'nu keseriz' Ģeklinde tehdit edildi" 
dedi. Konuyla ilgili görüĢtüğümüz Güçlükonak Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ġlçe Jandarma Karakolu yetkilileri iddiaları 
reddederek, durumdan haberdar olmadıklarını ileri sürdü.  
 
Murat Altunöz 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi‟nde yemek boykotu yapan öğrencilerin eylemini izlemek için üniversite 
kampüsüne giren DĠHA muhabiri Murat Altunöz, önce güvenlik görevlileri tarafından tartaklanarak, kampüs dıĢında 
ise kendilerini “jandarma” olarak tanıtan kiĢiler tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Altunöz, kendilerin “jandarma” 
olarak tanıtan kiĢilerin fotoğraf makinasını almak istemesine direnmesi üzerine sivil bir araca bindirildiğini ve bu 
kiĢilerin “Biz seni daha önce uyarmıĢtık. DĠHA'ya niye haber atıyorsun. BaĢına kötü Ģeyler gelir” Ģeklinde tehdit 
ettiğini belirtti.  
 
Metin Bekiroğlu 
Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi'nde yaĢayan Metin Bekiroğlu, 20 Mayıs akĢamı evinde otururken telefonla arayan bir kiĢinin 
kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ederek Lice Cumhuruyet Savcılığı'na baĢvurdu. Telefonun dökümünü isteyen 
savcılık, aynı saatte Bekiroğlu'nu arayarak tehdit eden telefonun Duru Köyü Jandarma Karakolu'na ait olduğunu 
ortaya çıkardı. Fakat Savcılık, Bekiroğlu'nun karakoldan arandığını tespit etmesine rağmen kovuĢturmaya gerek 
olmadığı gerekçesiyle Eylül ayında olayla ilgili takipsizlik kararı verdi.  
 
M.E. 
5 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran D.E, oğlu M.E.‟nin 5 gün önce gözaltına alındığını, oğlunun 
gözaltında kamera görüntüleri gösterilerek tehdit edildiğini, avukatı Halime Hanım bu olaylara esrar ve alkol aldığı 
için karıĢtığını ifade ederek gözaltından çıkmasını sağladığını, serbest bırakıldıktan 3 gün sonra iĢten yine 
gözaltına alındığını, kendisinden kan örnekleri alan polisin “kanında esrar veya alkole rastlamazsak seni yakarız” 
dediğini belirtti. 
 
Mehmet Emin Budak 
Temmuz ayında ġanlıurfa'da, ġehitlik Polis Karakolu'ndan Süleymaniye Mahallesi'ndeki evlerine giden polislerin 
"kendisine yardım edeceğiz" diyerek karakola çağrıldığını söyleyen Mehmet Emin Budak (19), karakolda tehdit 
edildiğini iddia etti. Karakola gittiğinde önce ekonomik yardımdan bahsedildiğini, daha sonra da siyasi tercihinin 
sorulduğunu belirten Budak, BDP'nin Süleymaniye Ġrtibat Bürosu'na gittiğini söylemesi üzerine polisin, "Ekonomik 
yardımdan faydalanmak ve cezaevine girmek istemiyorsan bize yardımcı ol" dediğini belirtti. 
 
Aziz Bayın  
26 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Aziz Bayın, 2002 yılında polisin kendisine kötü muamelesi 
sonucu dava açtığını, Mahkemede sanıkların berat ettiğini, 2 ay önce polisin bir torba içerisinde yanına Molotof 
kokteyli koyduktan sonra kendisini gözaltına aldığını, daha sonra gözaltına alındığını, götürüldüğü 10 Nisan 
Karakolu‟nda polislerin kendisinden karakolun giriĢindeki arabayı Molotof atarak yakmasını istediklerini, ifadesi 
alındıktan sonra serbest bırakıldığını belirtti. 
 
Mustafa Ertuğrul 
ġırnak'ta Azadiya Welat gazetesinin dağıtımını yapan Mustafa Ertuğrul, 30 Temmuz günü yaptığı açıklamada, her 
gün gazete dağıtımına çıktığında yolunun sivil polisler tarafından kesilerek, tehdit edildiğini iddia etti. Kendisinden 
önce ġırnak'ta Azadiya Welat gazetesi dağıtımcısı olan ve "KCK operasyonu" adı altında gözaltına alınarak 
tutuklanan ağabeyi Ali Ertuğrul'un baĢına getirilenlerin kendisinin baĢına getirmekle tehdit edildiğini belirten 
Ertuğrul, kendisini tehdit eden polisler hakkında ġırnak Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na giderek suç duyurusunda 
bulunacağını belirtti. 
 
Hüseyin Ürüç 
12 Ağustos günü ġırnak'ın Ġdil Ġlçesi'nde, Azadiya Welat ve Günlük gazetelerinin dağıtımını yapan Hüseyin Ürüç, 
sivil polisler tarafından tehdit edildiğini belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.  Ürüç, dağıtım yaptığı 
esnada sivil polislerin önünü keserek, "Bir daha bu gazeteyi dağıtırsan senin için iyi olmaz. Ayrıca her gün bu 
gazeteden bir tane emniyete bırakacaksın, ya da hepsini senden alırım" Ģeklinde tehditlerde bulunduklarını belirtti.  
 
BDP’li 12 kiĢi 
BDP Genel BaĢkanı Selahattin DemirtaĢ‟ın Anayasa DeğiĢiliği‟ne dair 12 Eylül 2010‟da yapılacak olan halk 
oylaması öncesinde 18 Ağustos günü ġırnak‟ta düzenlediği mitinge gitmek üzere Ġdil Ġlçesi‟nden yola çıkan BDP 
konvoyu Kumçatı Beldesi‟nde geçici köy korucularının taĢlı saldırısına uğradı. Saldırıda 12 kiĢi yaralandı. 
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Abdulkadir Kormaz 
23 Ağustos günü Erzurum‟da, 12 Eylül‟de oylanacak olan referandum çalıĢmaları kapsamında BDP adına köylere 
giderek çalıĢma yapan BDP üyesi Abdulkadir Kormaz‟ın Tekman Ġlçesine bağlı Korsu (Koma Kili) Köyü'ndeki evine 
Tekman ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı askerler tarafından baskın yapıldı. Baskında askerlerin Korkmaz‟a 
“Sen köyleri dolaĢarak insanlara referandumda boykot etmesi için çalıĢıyorsun. Bunu bir daha yaparsan seni 
gözaltına alınırız. Ayağını denk al” diyerek tehdit ettikleri iddia edildi.  
 
R.Ö. 
Van'ın ġafak Mahallesi'nde ikamet eden R.Ö. (18) 24 Ağustos günü yaptığı açıklamada,  Sanayi Sitesi Polis 
Karakolu polisleri tarafından ölümle tehdit edilerek, ildeki Kürt kurum ve derneklerine karĢı kullanıldığını iddia etti. 
R.Ö., bundan kısa bir zaman önce dağa gittiğini, dağ koĢullarına dayanamayıp geri dönerek "PiĢmanlık 
Yasası"ndan yararlandığını belirterek, “babam bir gün bana 'git polis seninle görüĢmek istiyor onlara yardımcı ol' 
dedi. Hakan adındaki sivil polis bana 'git BDP'de çalıĢan gençlerin arasına gir ve bize isim getir, bize çalıĢ sana iĢ 
falan vereceğiz' dedi. Eve geldiğimde babam da bana aynısını söyledi” dedi. R.Ö., polisin kendileriyle iĢ birliği 
yapmaması durumunda ailesini öldürmekle tehdit ettiğini belirtti.  
 
6 Eylül günü Ġzmir‟de, BarıĢ Ġçin Vicdani Ret Ġnisiyatifi‟nin, tutuklu vicdani retçi Ġnan Suver hakkında Ġzmir Merkez 
Komutanlığı önünde yaptığı basın açıklamasına askerler müdahale etmek istedi. Rütbeli bir subayın beraberindeki 
askerlerle gruba doğru hareketlendiği ve yanında bulunan silahlı askerlere “eğer içeri girmek isterlerse vurun” emri 
verdiği iddia edildi.  
 
Ramazan Karabal 
13 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Ramazan Karabal, 2001 yılında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 
hakkında dava açıldığını, bu davadan beraat etmesine rağmen o zamandan beri zaman zaman polis tacizine 
uğradığını, son iki yıldır özellikle yol kontrolleri sırasında otobüsteki insanların arasından ayrılıp karakola 
götürüldüğünü, üst baĢ aramasından sonra saatlerce bekletildiğini, “niçin bana böyle davranıyorsunuz” diye 
sorduğunda “sen rahat durmuyorsun” cevabının verildiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Abit Dündar 
ġırnak'ın Kumçatı Beldesi'nde 12 Eylül günü yapılan referandum oylamasını izlerken iki korucu tarafından ölümle 
tehdit edilen gazeteci Abit Dündar, 15 Eylül günü ġırnak Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 
Dündar, Kumçatı Ġlköğretim Okulu bahçesinde korucular V.A ile L,A'nın yanına yaklaĢtığını ve ölümle tehdit 
edildiğini belirtti.  
 
Zeliha Balin 
7 Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Zeliha Balin, 2009 yılında ve  Ramazan Bayramına 5 gün kala 
gözaltına alındım. Arife günü tutuksuz yargılanmak üzere  defa gözaltında alındığını, 6 Ekim 2010 tarihinde Sanat 
Sokağı giriĢinde camları siyah filmle kapatılmıĢ bir aracın ön koltuğunda oturan siyah gözlüklü, iri yapılı ve kendisini 
sivil polis olarak bir kiĢinin “2 defa gözaltına alındın. Seni takip ediyorum, seninle ilgili delil topluyorum. Üçüncü defa 
gözaltına alınırsan, artık seni kimse göremez” dediğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Abdulkadir Aldanmaz 
Bitlis'in Tatvan Ġlçesi'nde Azadiya Welat ve Günlük gazetelerinin dağıtımını yapan Abdulkadir Aldanmaz 11 Ekim 
günü yaptığı açıklamada, bir haftadır gazete dağıtımı yaptığını, gazete dağıtmaya baĢladığı gün polis ekibi 
tarafından alıkonularak Tatvan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi'ne götürüldüğünü, burada kendisine 
"Gazeteyi niçin dağıtıyorsun? Bu gazetenin kimin olduğunu biliyor musun?" Ģeklinde sorulara maruz kaldığını, 
tehdit edildiğini ve ondan sonra da her dağıtıma çıktığında tacizlere maruz kaldığını belirtti.  
 
Selma Petekkaya 
26 Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Selma Petekkaya, öğrenci olduğunu, iki hafta önce polislerin 
abisi aracılığıyla Bağlar Ġlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığını kendisine ilettiğini, kendisine muhbirlik 
yaptırılmaya çalıĢıldığını, böyle bir Ģeyi kabul etmek istemediğini söyleyince ölümle tehdit edildiğini, kendisine bir 
hafta süre tanıdıklarını belirtti. 
 
Mehmet Özmen 
1 Kasım günü Hakkari‟nin ġemdinli ilçesinde, Derecik (Rubarok) beldesinde, BDP Belde BaĢkanı Mehmet Özmen 
ve BDP belde yöneticilerinin bir düğün törenini ziyareti esnasında, orada bulunan ve korucu oldukları öğrenilen M. 
Kasım Demir ve Ekrem Çetinkaya tarafından hakaret ve tehdit edildikleri iddia edildi. Özmen, "Kendilerinin Gerdi 
aĢiretinden olduklarını söyleyerek; PKK ve BDP aleyhine her türlü küfürleri etti ve bizi de tehdit ettiler" dedi.  
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Mehmet Karaboğa 
Ağrı'da Günlük ve Azadiya Welat gazetelerinin dağıtımcılığı yapan Mehmet Karaboğa 14 Kasım günü yaptığı 
açıklamada, bir hafta içinde 3 kez polislerin tehdidine maruz kaldığını iddia etti. Karaboğa, ilk gazeteyi dağıttığında 
polislerin gelip yasak olup olmadığı yönünde uzun süre kendisini beklettiğini ve gazeteyi satmasına mani olduğunu 
son olarak 3 kiĢinin gazeteyi satmaması yönünde kendisini ölümle tehdit ettiğini ifade etti.  
 
Rezan Onar 
16 Kasım günü Batman Merkez‟e bağlı Samanyolu (Kanîkê) köyünde, köy korucuları ile köylüler arasındaki 
kavgayı ayırmaya çalıĢan Rezan Onar (19) vücudunda aldığı darbeler sonucu yaralandı. Kavga sonrası aralarında 
köyün korucubaĢı Erol Avcı‟nın da bulunduğu çok sayıda korucu Onar Ailesi‟nin evine baskın düzenledi. Baskında 
evde bulunan eĢyalar dağıtılarak tüm pencere ve kapılar kırıldı ve evde bulunan çocuklar dövüldü. Baskın 
esnasında evde olmayan Hüsamettin Onar ve oğlu Rezan Onar‟ın korucuların saldırısını Jandarma Karakolu‟na 
Ģikayet etmesine rağmen, jandarmanın olaya müdahale etmediği iddia edildi.  
 
28 Kasım günü Siirt‟te, Siirt Belediyesi tarafından Kızlartepesi'inde, "Gençliği Kültür ve Sanatla BuluĢturma" adıyla 
düzenlenen Ģölende sahne aldıkları gerekçesiyle MKM sanatçılarının tehdit edildikleri iddia edildi. MKM Siirt 
ġubesi'nde açıklama yapan Xwejîn Botan, 4 arkadaĢlarının polis tarafından tek tek araçlara bindirildiklerini ve Eruh 
yoluna götürülerek tehdit edildiklerini belirtti.  
 
Murat Baran 
Bismil Kültür Sanat Derneği BaĢkanı Murat Baran 8 Aralık günü yaptığı açıklamada, sivil giyimli ve sivil araçlarla 
kurumun devamlı gözetlendiğini belirterek, sık sık sivil giyimli polisler tarafından takip edildiğini iddia etti. Kursa 
gelen öğrencilerin de baskı altına alınmaya çalıĢıldığını ifade eden Baran, sivil polislerin kursa giden öğrencilerin 
evlerine giderek, ailelerden çocuklarını derneğe göndermemeleri yönünde uyardığını söyledi. 
 
Doğan Sayat 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümü 2. sınıfta okuyan Doğan Sayat 17 Aralık günü 
yaptığı açıklamada, 27 Kasım 2009'da üniversite içinde bulunan öğrenci yurdunda çıkan bir kavgadan dolayı 
gözaltına alındıktan sonra sürekli takip edildiğini belirterek, son olarak Akköprü Mahallesi'ndeki eve giderken zırhlı 
bir aracın yolunu keserek, içindeki polislerin kendisine, "Sen burada okumayı mı düĢünüyorsun. Sen bu okulu 
bitirmeyi mi düĢünüyorsun? Sana bu okulu bitirtmeyiz" diyerek tehdit ettiğini belirtti. 
 

XIII.6. Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar 
 
23 Ocak günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢulları ile BDP'ye yönelik 
operasyonlar kapsamında yaĢanan tutuklama ve gözaltıları protesto amacıyla yapılan yürüyüĢe polis gaz bombası 
ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. ÇatıĢmalarda Yüksekova Haber gazetesinin muhabiri Zeki Dara ile isimleri 
öğrenilemeyen 4 kiĢi yaralandı. 
 
30 Ocak günü Bursa‟da, Ģehir merkezindeki duraklarının kapatılmasına tepki göstererek Bursa BüyükĢehir 
Belediye BaĢkanlığı binasına yürüyen minibüsçülerin gece yarısı yaptığı kontak kapatma eylemine polis ekipleri 
müdahale etti. Polis ekiplerinin biber gazlı ve coplu müdahalesinde 4 kiĢi yaralandı. 
 
Ġstanbul‟da 31 Ocak günü Pendik Stadı‟nda oynanan Pendikspor-Sakaryaspor maçında Sakaryasporlu taraftarların 
stada zorla içeri girmeye çalıĢması üzerine polis ekipleri tribüne gaz bombası ve biber gazıyla müdahale etti. 
Müdahale sonrasında biri ağır 5 kiĢi yaralandı; çıkan olaylar nedeniyle hakem maçı tatil etti. Bu arada cep 
telefonlarıyla olayları görüntüleyen Sakaryaspor taraftarlarından Erkal Recepoğlu kolluk güçlerinin orantısız güç 
kullandığını söyleyerek, “polis tribündeki taraftarlara biber gazı sıkınca kargaĢa yaĢandı. Ölümü bir adım ötemizde 
hissettik. Herkes can havliyle sahaya kaçtı” dedi. Sakaryaspor Kulüp BaĢkanı Ġsmail Gürses ise biber gazı 
kullanılmasına izin veren Pendik Emniyet Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, 
“taraftarlar arasında bir problem yoktu. Neden gaz bombası atıldı bilemiyorum. Gaz bombası atılınca futbolcular da 
etkilendi, biz de etkilendik. Polis önce Sakaryaspor türbinlerine gaz bombası attı, sonra da sahaya inen 
taraftarlarımıza. Ardından da protokol tribününe attı” dedi.  
 
14 ġubat günü Yüksekova'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl dönümü olan 15 ġubat 
nedeniyle yapılan açıklaması sonrası yürüyüĢe geçen kitleye polisin yaptığı müdahaleyle baĢlayan olaylarda 2 kiĢi 
yaralandı. 
 
15 ġubat günü Hakkari'de,  PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle kentte gün 
içinde yapılan gösterilerde 10 kiĢi yaralandı. 
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Belçika‟da 4 Mart 2010‟da 22 kiĢinin gözaltına alındığı ve sekiz kiĢinin tutuklandığı Roj TV‟ye yönelik baskını 
protesto etmek amacıyla 6 Mart günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde düzenlenen gösteriye polis ekiplerinin biber 
gazı ve tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu 2'si ağır olmak üzere 5 kiĢi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 
Star ġadal ve Vedat Buldan Van AraĢtırma Hastanesi'nde, Mustafa Baltacı da Yüksekova Devlet Hastanesi'nde 
tedavileri altına alındı.  
 
Hakkari Yüksekova'da 6 Mart günü düzenlenen gösteriye biber gazı ve tazyikli suyla müdahale eden polis 
ekiplerinin KıĢla Mahallesi'nde attığı gaz bombasının isabet ettiği Ubeyt Ertan adlı vatandaĢa ait evde bulunan 2'si 
bebek 9 kiĢi gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Gazdan zehirlenen Ebuzeyt Ertan'ın Van Ġpek Yolu Devlet 
Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, Ertan'ın ailesi, polislerin evlerine bilinçli bir Ģekilde gaz bombası attığını 
belirterek, polisler hakkında Yüksekova Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. 
 
17 Mart günü Adana'nın Seyhan Ġlçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde yapılan Newroz kutlamasına polislerin müdahalesi 
sırasında yaralanan R.A. (13) adlı çocuk ailesi tarafından Adana Numune Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata 
alındı. Ameliyat sonrası sol gözünü kaybeden R.A. ikinci bir ameliyat geçirecek. R.A.‟nın annesi sorumlular 
hakkında suç duyurusunda baĢvuracaklarını ifade etti. 
 

Polisin Göstericilere Kullandığı Biber Gazına ĠliĢkin Soru Önergesi 
BDP ġırnak Milletvekili Sevahir Bayındır Türkiye'de polisin göstericilere kullandığı biber gazına iliĢkin verdiği soru 
önergesi verdi. Bayındır Ģu sorulara yanıt istedi: “Biber gazı hangi durumlarda, hangi ortamlarda kullanılmaktadır? 
2002 yılından bugüne kadar kullanılan biber gazı miktarı ne kadardır? Nerelerde kullanılmıĢtır? Kullanılan biber 
gazından kaç kiĢi ciddi bir Ģekilde etkilenmiĢtir? Biber gazından etkilenip yaĢamını kaybeden kiĢi olmuĢ mudur? 
OlmuĢsa bu sayı kaçtır? Güvenlik güçlerinin toplumsal tepkisini dile getiren göstericilere karĢı yoğun bir Ģekilde 
biber gazı kullanmasının insan sağlığına verdiği zararla ilgili bakanlık bünyesinde herhangi bir çalıĢma yapılmıĢ 
mıdır? YapılmıĢsa sonuçlarına iliĢkin bilgiler nelerdir? YapılmamıĢsa yapmayı düĢünüyor musunuz?” Önergeyi 
Nisan ayında yanıtlayan ĠçiĢleri Bakını BeĢir Atalay, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılan göz yaĢartıcı gaz 
silahları ve mühimmatlarının gösteri ve yürüyüĢ kanunlarına muhalefet eden kesimleri caydırmak ve direniĢini 
kırmak amacıyla eğitimli personeller tarafından kullanıldığını savundu. Atalay, envanterlerinde kayıtlı bulunan göz 
yaĢartıcı gaz mühimmatları konusunda Türkiye'nin 1997 yılında taraf olduğu Kimyasal Silahlar SözleĢmesi'nin 
hükümleri çerçevesinde ve teknik Ģartnamede belirtildiği üzere “Göz yaĢartıcı gaz mühimmatlarının insan sağlığı 
üzerinde kalıcı bir etki bırakmama” Ģartının arandığını belirterek, bu Ģartlara uygun bir belgelendirmenin yapılarak 
alımın yapıldığını kaydetti. 

 
Gaziantep‟te bulunan Çemen Tekstil Fabrikası‟nda 71 gündür grevde olan iĢçilere 23 Mart günü polis ekipleri 
müdahale etti. Biber gazı, cop ve basınçlı suyla yapılan müdahale sonrasında 1 iĢçiyle 3 çocuk yaralandı.  
 
30 Mart günü Ġstanbul'da, Yurtsever Gençlik (DYG) üyesi bir grup tarafından ġiĢli'ye bağlı Okmeydanı 
Mahallesi'nde öğlen saatlerinde yapılmak istenen anma eylemine izin vermeyen polisler, gruba panzerler eĢliğinde 
gaz bombası ile müdahale etti. Müdahalenin yaĢandığı yerlerden biri olan Torpil Sokak‟ta polislerin attıkları gaz 
bombaları evlere isabet etti. Polisler tarafından atılan gaz bombalarından biri 15 numarada bulunan beĢ katlı bir 
binanın giriĢ katında yaĢayan Koç Ailesi'nin yatak odasının açık olan camından içeri girerek astım hastası olan 3 
yaĢındaki Aleyna'nın yatağına isabet etti. Yatağın bir bölümü tutuĢurken, oda tamamıyla gaza gömüldü. Aynı 
binanın beĢinci katında bulunan Sadık Kaya'ya ait evde de gazın etkisi yoğun olarak hissedildi. Kaya'nın hamile 
olan iki gelini gazdan ötürü baygınlık geçirirken, gazdan en çok etkilenen henüz iki aylık olan torunu Berfin oldu. 
Berfin bebek daha sonra Okmeydanı Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne götürüldü.  
 
9 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Esma Polat,  15 ġubat 2010 tarihinde DTP Diyarbakır il binası 
önünde bir yürüyüĢe katıldığını, yürüyüĢe polis müdahalesi sırasında arkamdan 4–5 metre uzaklıktan bir polis 
kendisine gaz bombası attığını, gaz bombasının kendisine isabet etmesiyle bayıldığını, daha sonra parti il binasına 
taĢındığını öğrendiğini, sonraki bir hafta boyunca yürüyemediğini, olayın üzerine 46 gün geçmesine rağmen halen 
rahatsızlıkları bulunduğunu belirtti. 
 
10 Nisan günü Ġsrtanbul Kadıköy'de, Sivil Demokratik Anayasa Platformu'nun Kadıköy Ġskele Meydanı'nda 
düzenlediği anayasa mitingi sırasında, arama noktalarına yakın bir yerde iki kiĢinin mobesse kamerası direğine 
tırmanarak kablolarını kesmesi üzerine polis uyarı yapmadan kitleye gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti.  
Gaz bombalarının ardından Ahmet Türk, kısa süreli bir fenalık geçirirken, protokolde bulunan bütün aydın ve 
sanatçılar alanı terk etti. Polis müdahalesiyle yaralanan 4 kiĢi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
 
13 Nisan günü Hakkari Yüksekova‟da, kapatılan DTP'nin siyasi yasaklı lideri Ahmet Türk'e yapılan saldırıyı 
kınamak amacıyla yapılan gösteriye polis müdahalesi sonucunda 2 kiĢi yaralandı. Yaralananların yanısıra, Aksökü 
(Gagevran) Köyü'nde ikamet eden ve 14 günlük bebeğini Yüksekova 1 No'lu Sağlık Ocağı'na götüren Mutalip Koç, 
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sağlık ocağının önünde polislerin attığı gaz bombaları nedeniyle, bebeğinin nefessiz kaldığını ve ölümden 
döndüğünü iddia etti. YaĢananlar nedeniyle Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Ģikayetçi olduğunu 
kaydeden Koç, emniyetteki görevlilerin, “Sen de taĢ atmıĢsın; atmamıĢ olsan bile suç duyurusunda bulunarak hiçbir 
Ģey yapamazsın. Sen olay esnasında oradan geçtiğinde eğer polise taĢ atılıyorsa çocuk da olsa kadın da olsa 
müdahale ederiz, korkma sana da çocuğuna da bir Ģey olmaz”' dediğini ileri sürdü. 
 
13 Nisan günü Hakkari‟de, kapatılan DTP'nin siyasi yasaklı EĢbaĢkanı Ahmet Türk'e yönelik saldırıyı protesto eden 
kitleye polisin müdahelesi ile baĢlayan olaylar sırasında Ahmet Sever, Remziye Sever, Zümeyra Ertunç (55), Xeme 
Dilbilen (38), Erbil Aslan (12), Ġlhan Ertunç (25), Lokman Seven (47), Sadullah Ertunç (41), ġehristan Sever (31), 
Salih Sever (29), Ali Erol, EĢki Keçeci ve Mukaddes Akar (62) yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi 
gören yaralılar 15 Nisan günü Hakkari Cumhuriyet Savcılığı'na giderek görevli polisleri Ģikayetçi etti. 
 
15 Nisan günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan olaylar sırasında, Esentepe Mahallesi'nde bulunan BDP 
yöneticisi Hasan Mert'in evine hem gerçek mermi hem de gaz bombası isabet etti. Mermiler kimseye isabet 
etmezken, gaz bombalarından dolayı Mert ve çocukları zehirlendi. Mert, polislerden Ģikayetçi olduklarını ve 
savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Aynı gün Esentepe Mahallesi'nde Muhbet Eröz'ün evine de gaz 
bombası atıldı. Eröz, gaz bombasından dolayı evdeki eĢyaların alev aldığını ve çıkan yangından dolayı maddi 
hasar oluĢtuğunu söyledi. 
 
6 Mayıs günü Ġstanbul Üniversitesi (ĠÜ) Avcılar Kampüsü'nde, Deniz GezmiĢ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ġnan'ın idam 
ediliĢinin 38. yıldönümüne iliĢkin anma etkinliğine polis müdahale etti. Müdahale sırasında 10 öğrenci yaralandı. 
 
13 Mayıs günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde, Ġran'daki idamları kınamak amacıyla sabah saatlerinde 
Yüksekova'da merkezinde bir araya gelerek ateĢler yakan kitleye polisin yaptığı müdahale sonrası baĢlayan 
olaylarda 4 kiĢi hafif Ģekilde yaralandı.  
 
31 Mayıs günü Ankara‟da, öğrenci harçlarını protesto eden Gençlik Federasyonu üyelerinin topladıkları imzaları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi‟ne (TBMM) götürmek istemelerine izin vermeyen polis ekipleri gruba cop ve biber 
gazıyla müdahale etti. Müdahale sonucu 5 kiĢi yaralandı. 
 
3 Haziran günü ġırnak‟ta, BDP Silopi Ġlçe Örgütü tarafından bölgede artan operasyonlara karĢı Habur Sınır 
Kapısı'na 10 bin kiĢinin katılımıyla düzenlemek istediği yürüyüĢe polisin uyarı yapmaksızın yaptığı müdahale 
sonucunda BDP ġırnak Milletvekili Sevahir Bayındır yaralandı. Ayağından yaralanan Bayındır'ın baygın bir Ģekilde 
sedye ile ambulansa alınarak Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Bayındır'ın durumunun ciddi olduğu 
belirtilirken, BDP'li vekil Hasip Kaplan da atılan gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. YürüyüĢü takip eden DĠHA 
ġırnak muhabirleri Jihat Akça ve Velat Özer de gaz bombası isabet etmesi sonucu yaralandı. Müdahale sonucunda 
yaralanan 31 kiĢi Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gaz bombasının isabet ettiği Emine Sakman ve Mehmet ġen 
adlı vatandaĢların durumlarının ciddi olduğu belirtildi. 
 
9 Haziran günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan ev baskınları ve gözaltıları protesto etmek amacıyla 
baĢlayan eylemlere polis müdahale etti. Müdahale sırasında  8 kiĢi çeĢitli yerlerinden yaralandı. 
 
9 Haziran günü Hakkari'de, sabaha karĢı evlere yapılan baskın ve gözaltıları protesto etmek için belediye önünde 
yapılan basın açıklaması ve oturma eylemi sonrasında yola barikat kuran gruplara polis gaz bombası, tazyikli su ve 
zırhlı araçlarla müdahale etti. Bayındırlık mahallesinde çıkan olaylarda Tan ailesinden aralarında kadın ve 
çocukların bulunduğu 3 kiĢi gaz bombasından etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
 
21 Haziran günü Tunceli Pertek'te, Anadolu Lisesi 2. Sınıf Öğrencisi S.A'ya cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 
açığa alınan beden eğitimi öğretmeni M.B.‟in ilçeye geldiğini duyan ve Öğretmen Evi önünden Kaymakamlık 
Caddesi'ne doğru yürüyüĢe geçen kitle ile emniyet güçleri arasında arbede çıktı. Polisin müdahalesi sonucu 2 kiĢi 
çeĢitli yerlerinden yaralandı. 
 
8 Temmuz günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde, çıkan çatıĢmalarda ölen HPG militanlarına “iĢkence yapıldığı” 
iddialarını protesto etmek amacıyla yürüyüĢ yapmak isteyen gruba kolluk kuvvetlerinin gaz bombası ve basınçlı 
suyla müdahale ettiği göstericilerden ikisi gaz bombasından etkilenerek yaralandı.  
 
9 Temmuz günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde, HPG'li Serhat Aslan'ın cenazesini karĢılamak isteyen gruba yapılan 
polis müdahalesi sırasında 1'i ağır en az 8 kiĢi yaralandı. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır 
yaralan Metin Karadeniz Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 
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9 Ağustos günü Hakkari‟de, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) "Demokratik Özerklik" ile ilgili aldığı kararı 
desteklemek için BDP Hakkari Ġl binası önünde bir araya gelen ve belediye binası önüne doğru yürüyüĢe geçen 
gruba polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Olaylar sırasında polis, BDP Ġl binası önünde 
toplanan kitleye gaz bombası atarken, parti binasına gaz bombasının atılmasından dolayı aralarında kadınların da 
bulunduğu birçok kiĢi zehirlendi. Olaylar sırasında 1 kiĢi sağ koltuk altına plastik merminin isabet etmesi sonucu 
yaralandı. Esentepe Mahallesi"nde ise, Sefer Baltacı isimli kiĢinin evine atılan gaz bombası nedeniyle 5 kiĢi 
zehirlendi. 
 
21 Ağustos günü Siirt‟te, silahlı çatıĢma sonucu yaĢamını yitiren PKK militanı Feyzullah Koyun‟un cenazesi Siirt Ġli 
Merkez Ġlçesi Zevye mezarlığında ailesi ve kalabalık bir kitle tarafından gömülürken polis uyarı yapmaksızın 
müdahalede bulundu. Müdahale sonucunda Tahir Cengiz, Mesut TanıĢ, BDP Siirt Ġl BĢk. Vekili Ali Kayar, Zeki 
Oğuz, ġehmus TimurtaĢ çeĢitli yerlerinden aldıkları cop, kalas vb. sert cisimler ile yaralandı. 
 
24 Ağustos günü Siirt‟te, çatıĢmada yaĢamını yitiren Numan Newroz adlı militanın düzenlenen defin törenine polis 
ekiplerinin silah ve gaz bombasıyla müdahale etmesi sonucu ĠHD Siirt ġube Yöneticisi Zana Aksu ve BDP üyesi 4 
kiĢi yaralandı. 
 
24 Ağustos günü Ağrı'nın Doğubayazıt Ġlçesi'nde, çatıĢmada yaĢamını yitiren 4 HPG'liden ġeyma Yıldız'ın 
cenazesinin Ağrı'nın Doğubayazıt Ġlçesi'nde toprağa verilmesinden sonra yürüyüĢe geçen kitleye polisin 
müdahalesiyle baĢlayan olaylar sırasında Yeni Mahalle'de bulunan taziye çadırını polis bastı. Çıkan çatıĢmada 
yaralanan ikisi kadın 6 kiĢi AyĢenur Zarakoğlu Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 
 
8 Eylül günü Van‟da, BDP‟nin düzenlediği basın açıklamasının ardından baĢlayan protesto yürüyüĢüne polis 
ekiplerinin biber gazıyla müdahale etmesi nedeniyle çıkan arbedede ikisi milletvekili, beĢi polis memuru 10 kiĢinin 
yaralandı. 
 
9 Eylül günü Hakkari'de, Aksu Köyü Bileh û BinevĢan bölgesinde baĢlatılan geniĢ çaplı operasyon sonucunda 
yaĢamını yitiren 9 HPG'liye iliĢkin BDP'nin yaptığı basın açıklamasından sonra polisin müdahalesi sonucu baĢlayan 
olaylarda 5'i polis 10 kiĢi yaralandı. 
 
10 Eylül günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesinde çıkan olaylarda 3 kiĢi çeĢitli yerlerinden yaralandı. 
 
3 Ekim günü Ġzmir‟in Konak Ġlçesi‟ne bağlı Kadifekale Semti‟nde, Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) üyelerinin 
“anadilde eğitim” talepli kampanyasına destek vermek amacıyla gerçekleĢtirmek istediği meĢaleli yürüyüĢe polis 
ekipleri biber gazı, cop ve basınçlı suyla müdahale etti. Yapılan müdahale sırasında 1 kiĢi yaralandı. 
 
8 Ekim günü MuĢ‟ta, BDP MuĢ Ġl Örgütü önünden MuĢ Belediyesi önüne kadar yürüyen grubun içinde yüzleri kapalı 
kiĢiler bulunduğu gerekçesiyle bu kiĢileri gözaltına almak isteyen polislerle BDP'liler arasında tartıĢma çıktı. Bunun 
üzerine kitleye müdahale eden çevik kuvvet ekipleri, BDP Ġl BaĢkanı Nimet Sezgin'i ve il genel meclis üyelerini 
tartakladı. 
 
Ankara‟nın Yenimahalle Ġlçesi‟ne bağlı kentsel dönüĢüm projesi dâhilindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi‟nde 11 
Ekim günü gerçekleĢen gecekondu yıkımlarını protesto eden gruba, güvenlik güçleri gaz bombası ve tazyikli su ile 
müdahale etti. Meydana gelen arbede sırasında Ġhlas Haber Ajansı Kameramanı Mustafa Vergiveren, baĢına taĢ 
isabet etmesi sonucu yaralandı. 
 
3 Kasım günü Diyarbakır Dicle Üniversitesi‟nde,, DiĢ Hekimliği Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi arasında 
duvarın inĢa edilmesi ve 6 Kasım YÖK kuruluĢunu protesto etmek amacıyla Tıp Fakültesi'ne doğru yürüyüĢe geçen 
gruba polis tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sırasında gaz bombası kullanan polise öğrenciler de taĢlarla 
karĢılık verdi. Atılan gaz bombalarından biri Fen Edebiyat Fakültesi binasının içine girmesiyle içerde bulunan çok 
sayıda öğrenci etkilendi. Çıkan olaylarda 6 öğrenci çeĢitli yerlerinden hafif Ģekilde yaralandı. 
 
4 Kasım günü ġanlıurfa‟nın Ceylanpınar Ġlçesi'ne bağlı Maden Köyü'nde, çevre köylüler tarafından mera olarak 
kullanılan Türkiye-Suriye sınırında bulunan bir araziyi Ġlçe Kaymakamlığı, köylülerden alarak 5 yıllığına 91 bin TL 
karĢılığında bir köye ihale etti. Araziyi ortak kullanmak isteyen çevre köyler, kaymakamlığın bu uygulamasına itiraz 
ederek arazinin tüm köylere verilmesini istedi. Kaymakamlık bunun üzerine araziyi kimseye vermeyeceğini ve özel 
idarenin bünyesinde iĢleneceğini söyledi. Bu durumu protesto eden ve arazinin iĢlenmesini kabul etmeyen 
köylülere jandarma sert müdahalede bulundu. Müdahale sonucunda Ġsmail Belik ve soyismi öğrenilemeyen 
Mahmut adlı kiĢi yaralandı. 
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4 Kasım günü EskiĢehir‟de, Anadolu Üniversitesi‟nde YÖK‟ün kuruluĢ yıldönümünü protesto etmek için afiĢ asmak 
isteyen öğrencileri özel güvenlik görevlilerinin engellemek istemesi üzerine çıkan kavga nedeniyle üniversiteye 
giren polis ekiplerinin kavgaya müdahalesinin sonrasında 10 öğrenci yaralandı. 
 
8 Kasım günü Karabük‟te, Demir ve Çelik ĠĢletmeleri Anonim ġirketi‟nden çıkarılan iĢçilerin düzenlediği protesto 
yürüyüĢüne polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu bir kiĢi yaralandı. 
 
4 Aralık günü Ġstanbul‟da, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın üniversite rektörleriyle Dolmabahçe Sarayı‟nda 
yaptığı toplantıyı protesto etmek için yürüyüĢ yapmak isteyen Genç-Sen üyelerine polis ekipleri cop, biber gazı ve 
tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sonrasında biri ağır, yedi öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrencilerden E.Ö. 
(19) polis memurlarına hamile olduğunu söylemesine rağmen, polis memurlarının özellikle karnına vurduğunu 
belirtirken, E.Ö. bebeğini kaybetti. 
 
14 Aralık günü Ġzmir‟de, Buca Belediyesi‟nin çıkardığı iĢçilerin belediye binasının karĢısına çadır kurmaya giriĢimine 
polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 2 iĢçi yaralandı. 
 

XIII.7. Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından ĠĢkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar 
  
2 ġubat günü Kilis'te, Kilis Emniyet Müdürlüğü Koruma ġube Müdürü S.D tarafından bacağından vurulan Kilis Ġl 
Emniyet Müdür Yardımcısı A.G.‟nin Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine götürülmesi 
sırasında hastanenin özel güvenlik görevlileri çekim yapan basın mensuplarına tekme ve tokatla saldırarak görüntü 
almalarını engellemeye çalıĢtı. Kameraları kırmaya çalıĢan özel güvenlik görevlilerine polis müdahale etmedi. 
Saldırıya uğrayan bir gazeteci güvenlik görevlileri hakkında Ģikayetçi olacağını söyledi. Gaziantep Valisi Süleyman 
Kamçı 3 ġubat günü yaptığı açıklamada, basın mensuplarının özel güvenlik görevlileri tarafından 
“tartaklanmasının” üzücü olduğunu bildirdi. 
 
Dümrete Doğan 
19 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Dümrete Doğan, diĢ tedavisi için 18.03.2010 tarihinde hastaneye 
gittiğini, sırada beklerken doktorun kendisinden önceki  bayan hastayı muayene ettikten sonra bu bayan ile birlikte 
muayene odasından çıkıp baĢka bir odaya geçtiğini, 2 saat kadar beklediğini, bu arada oradaki görevli personelin 
kendisine “doktor eve gitti. Bugün muayene yok” dediğini, ancak kendisinin doktorun gittiği odanın kapısını çalarak 
“doktor bey muayeneye gelecek misiniz” diye sorduğunu, birazdan geleceğini söylediğini, bir süre sonra doktorun 
muayene odasına geçtiğini, ancak  kendisini muayene etmek yerine çağırdığı özel güvenlik görevlileri ile 
dövdüğünü iddia ederek, hastanedeki güvenlik kameralarının incelenip söz konusu doktor ve güvenlikçiler 
hakkında davacı olmak için hukuki yardım talep etti. 
 
Fikret Ceylan 
5 Eylül günü Ġstanbul‟un Kadıköy Ġlçesi‟nde, Göztepe Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟ne yatan oğlu Furkan Ceylan‟ı 
(7) ziyaret etmek isteyen Fikret Ceylan (28), kendisine izin vermeyen özel güvenlik görevlileriyle tartıĢması üzerine 
çıkan kavgada özel güvenlik görevlileri tarafından dövüldü. Ceylan‟ın aldığı darbeler nedeniyle açılan sol kaĢının 
üzerine sekiz dikiĢ atıldı ve “beĢ gün iĢ göremez” raporu verildi. 
 
Abdulbasit Ceylan 
28 Ekim günü Diyarbakır‟da, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin güvenlik görevlilerinin, 
hastanede yatmakta olan eĢini görmek isteyen Abdulbasit Ceylan adlı vatandaĢı darp ettiği iddia edildi. 
 
Ġstanbul Üniversitesi’nin 2 öğrencisi 
13 Aralık günü Ġstanbul Üniversitesi Beyazıt Merkez Kampüsü'nde, bir kadın öğrencinin çantasını aramak isteyen 
özel güvenlik birimlerine öğrenciler karĢı çıktı. Çantasını aratmayan ve tutanak tutulmasını isteyen kadın öğrenciye 
diğer üniversite öğrencileri destek verdi. Bu sırada öğrenciler ile özel güvenlik birimleri arasında arbede yaĢandı. 
Bir öğrencinin omzu çıktı, bir öğrenci de ÖGB'ler tarafından darp edildi. 
 
Tanju A., Sinem K. ve Muammer Y. 
14 Aralık günü Zonguldak‟ta, Karaelmas Üniversitesi öğrencileri Tanju A., Sinem K. ve Muammer Y. üniversiteye 
girerken kimliklerini gösterdikleri esnada özel güvenlik görevlileriyle aralarında çıkan tartıĢmanın büyümesi özel 
güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. Öğrenciler içeri girdikleri sırada bir güvenlik görevlisi kimliği yakından 
incelemek istedi. Güvenlik görevlisinin öğrenciyi yanına çağırdığı sırada yaĢanan tartıĢmada küfrettiği iddia edildi. 
Çıkan arbedeye diğer güvenlik görevlisi de karıĢınca Muammer Y. isimli öğrenci, baĢından ve burnundan yaralandı. 
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Mehmet Polat 
22 Aralık günü EskiĢehir‟de, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü‟ndeki Eğitim Fakültesi kantininde Öğrenci 
Gençlik Sendikası (Genç-Sen) üyesi öğrencilerinin Eğitim kantine asmak istediği afiĢlere izin vermeyen 
üniversitenin özel güvenlik birimiyle, öğrenciler arasında çıkan arbedede Mehmet Polat adlı öğrenci yaralandı. 
 

XIII.8. Okulda ġiddet 
 
E.K. 
BDP Tunceli Milletvekili ġerafettin Halis, Ocak ayında Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun yanıtlaması istemiyle 
bir soru önergesi verdi. Halis, Sivas'ta Atatürk Lisesi'nde E.K. adlı kız öğrencinin 7 Ocak günü Tarih öğretmeni 
Orhan PaĢazade tarafından namaz kılmadığı için küfür ve sözlü hakaretler eĢliğinde dövüldüğünü ve Alevi 
örgütlerinden tepki aldığını belirtti. Halis, Çubukçu'nun Ģu soruları yanıtlamasını istedi: 'Söz konusu olay, öğretmen 
ve okul idaresi hakkında bir araĢtırma inceleme baĢlatılmıĢ mıdır? BaĢlatılmamıĢsa, bir inceleme ve araĢtırma 
baĢlatmayı düĢünüyor musunuz? Okullarda -AKP iktidarları döneminde- Alevi öğrencilere yönelik benzer 
uygulamaların daha da çoğaldığı bilinmektedir. Bunda eğitim politikasının ve müfredatının payı var mıdır? Yine 
AKP iktidarları döneminde öğretmenlerin Ġslami referansları daha çok kullandıkları, dolayısıyla Alevi öğrencilerin 
olaydaki benzer mağduriyetleri yaĢadıkları görülmektedir. Alevi Açılımı iddiası taĢıyan hükümetin üyesi olarak, 
okullarda benzer olay ve uygulamaların son bulması için, bir önlem almayı düĢünüyor musunuz?' Soru önergesini 
Mart ayında yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, söz konusu öğrencinin tarih öğretmeni tarafından 
dövüldüğünü ve konu hakkında soruĢturma baĢlatıldığını belirtti. Öğretmenin öğrenciyi darp etmesinin nedeninin 
dini ayrımcılık olmadığını ileri süren Bakan Çubukçu, “Ancak, öğrenciler ders esnasında koridora çıkarak gürültü 
yaptıklarından, öğretmenin de buna kızarak önüne gelen ilk iki öğrenciye tokat atarak darp ettiği, bu sebeple iddia 
konusundaki darp olayının sübuta erdiği anlaĢıldığından, öğretmen hakkında düzenlenen 21 Ocak 2010 tarih ve 
410705 sayılı soruĢturma raporunda disiplin ve idari yönden teklifler getirildiği ve 9 ġubat 2010 tarihi itibariyle bu 
tekliflerin uygulama aĢamasında olduğu anlaĢılmıĢtır” diye kaydetti. 
 
Hakkari Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ġlköğretim Okulu’nun Bazı Öğrencileri 
Hakkâri Belediye BaĢkanı Fadıl Bedirhanoğlu‟nun 8 Ocak günü ziyaret ettiği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Ġlköğretim Okulu‟nda “En büyük baĢkan bizim baĢkan” Ģeklinde slogan atan öğrencilerin, ziyaretin ardından okul 
müdür yardımcısı olan bir bayan tarafından “slogan attıkları ve ders zilinin çalınmasıyla birlikte sınıflarına geç 
girdikleri” iddiasıyla ellerine cetvelle vurarak sıra dayağından geçirildiği öne sürüldü. Bazı öğrenci velileri 8 Ocak 
günü BaĢkan Bedirhanoğli'nu makamında ziyaret ederek durumu kendisine illetti. Ġddiayı doğrulayan Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Bulut, konunun araĢtırılması için müfettiĢ görevlendirildiğini söyledi. Hakkari Valisi Muammer Türker 
ise konunun araĢtırılması için Ġl Milli Eğitim Müdür Vekili Kemal Seyitoğlu'nun görevlendirildiğini belirterek, "Bana 
daha net bir bilgi gelmedi. Ancak konu hem milli eğitim hem de emniyet boyutuyla araĢtırılıyor" dedi. 
 
E.K. 
14 Ocak günü Sivas‟ta, Atatürk Lisesi öğrenim gören E.K. isimli kız öğrencinin, Tarih Öğretmeni O.P. tarafından, 
namaz kılmadığı ve Alevi olduğu için yumruklandığı ileri sürüldü. O.P., 9. sınıflara ders vermek için girdi. BaĢının 
ağrıdığını, ders iĢlemek istemediğini söyleyen O.P., E.K.‟nin yanından geçerken urarak, “Sen namaz kılmıyor 
musun?” diye sordu. Öğretmen, öğrencinin tırnaklarındaki parlatıcıyı göstererek, “Bunlarla aldığın abdest de kabul 
edilmez. Zaten sen abdest de almazsın” dedi. Bunun üzerine öğrenci, “Öğretmenim, ben daha küçüğüm, namaz 
kılmayı da, abdest almayı da bilmiyorum” dedi. “Alevi misin?” diye soran öğretmen, “Evet” yanıtı alınca sınıftan 
çıkıp gitti. E.K. daha sonra bir arkadaĢıyla birlikte tuvalete gittiğini belirterek, tuvaletin kapısından çıkınca 
öğretmenimizi gördüm. Bana, „Burada ne arıyorsunuz?‟ diye bağırdı ve birden yumruk attı. Burnumdan kan 
gelmeye baĢlayınca eve gittim” dedi. Olayı doğrulayan Sivas Ġl Milli Eğitim Müdürü Murat Taner, O.P. hakkında 
soruĢturma baĢlatıldığını söyledi. 
 
O... 
20 Ocak günü Zonguldak‟ta düzenlenen Liselerarası Futbol Ġl Birinciliği müsabakalarının ödül töreninde Kilimli 
Lisesi Müdürü Mehmet Akdoğan‟ın, rakip takımın kalecisiyle tartıĢan Kilimli Lisesi futbolcusu O.‟yu “sus, 
yamulturum seni” Ģeklinde tehdit ederek vurduğu kamera görüntülerine yansıdı. Ödül töreninin ardından Kilimli 
Lisesi Müdürü Mehmet Akdoğan, öğrencisini gerginlik çıkmaması için uyardığını belirterek, “Maç gayet rahat bitti. 
Ġkaz anlamında öğrencimi uyardım. Tokat vurmadım. Tatsızlık yaĢanmasın, ödül töreni de karĢılaĢma gibi aynı 
Ģekilde bitsin diye uyardım. Bizim aramızda olan bir Ģey” dedi. 
 
Necmiye Mustafa MaĢlak Sağlık Meslek Lisesi'nde Öğrenciler 
25 Ocak günü Kayseri‟nin Develi Ġlçesi‟nde, Necmiye Mustafa MaĢlak Sağlık Meslek Lisesi'nde öğrenim gören ve 
sömestr tatili öncesi sağlık raporu alarak bir hafta derslere girmeyen 9. ve 10. sınıf öğrencileri Okul Müdürü C.A. 
tarafından öğle tatilinde bahçeye çıkartılarak dövüldü. Okuldaki öğrenciler tarafından cep telefonu ile çekilen 
görüntüde bahçede tek sıraya dizilmiĢ kız ve erkek öğrencilerin açtıkları avuçlarına okul müdürünün sopayla 
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vurduğu izlendi. Okul öğrencileri müdürün bu görüntülerini medya kuruluĢlarına dağıtarak, "Okul müdürü bazen 
odasına çağırıp öğrenci arkadaĢlarımızı dövüyor. Hatta dayak sahneleri görünmesin diye odasındaki güvenlik 
kamerası kayıtlarını da siliyor. Sömestr tatili öncesinde arkadaĢlarımızı dövmesi cep telefonumuza böyle yansıdı" 
iddiasında bulundu. Okul Müdürü C.A hakkında Kayseri Ġl ve develi ilçe Müdürlüğünce idari soruĢturma açıldı. Bu 
çerçevede iki müfettiĢ konuyu idari açıdan soruĢturmaya baĢladı. Kayseri Milli Eğitim müdürü Erdoğan Ayata “2 
müfettiĢimiz konuyu soruĢturuyor. Ġlk planda okul müdürümüzün yeri değiĢtirilecek. Daha sonra müfettiĢlerin 
raporuna göre değerlendirme yapılacak” dedi. C.A. konuyla ilgili olarak "Yılların, onlarca ödül almıĢ eğitimcisiyim. 
Ögrencilerin de, durumlarını cep telefonuyla bildirdiğim velilerin de kayıtsızlığına öfkelendiğim için böyle oldu" dedi. 
Öte yandan, 29 Ocak günü illi Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan 20 veli, çocuklarına sıra dayağı çeken Müdür 
Cafer Arık‟ın görevden alınmamasını istedi. Destek için imza kampanyası düzenleyen velilerden Okul Aile Birliği 
BaĢkanı Mehmet Kolay “Müdürümüze komplo kuruldu. Sopa dedikleri Ģey bir cetvel. Öğrencilerincanının 
acımadığını, müdürümüzün doğru yaptığını düĢünüyoruz” dedi. Müdüre destek verilmesi istenen dilekçe örneğinin 
bizzat Necmiye Mustafa MaĢlak Sağlık Meslek Lisesi‟nden velilere fakslandığı öğrenildi. Üzerinde okulun 
logosunun da olduğu dilekçede Ģu ifadeler yer aldı: “Develi Necmiye Mustafa MaĢlak Lisesi öğrenci velileri olarak, 
her okulda olan ve geçmiĢ yıllarda çekilen basit görüntüler bahane edilerek, meslek onurunu koruyan, görevini 
hakkıyla, sonuna kadar yerine getiren okul müdürümüze yapılan bu haksız ve vicdansız linç giriĢimini kınıyoruz.” 
 
D.E. 
Antalya‟nın MuratpaĢa Ġlçesi‟nde Ocak ayında, Güzeloba Ġlköğretim Okulu öğrencisi D.E., öğretmeni Bekir TaĢ‟a 
saldırdığı ve kendinden küçük bazı öğrencilerden tehditle para istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Nöbetçi 
mahkeme, öğrenciyi adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Oğlunun dayak atan değil, tersine 
dayak yiyen olduğunu iddia eden anne Nazan Ercan ise oğlunu dövdüğü iddiasıyla sınıf öğretmeni TaĢ hakkında 
suç duyurusunda bulundu. Bekir TaĢ hakkında yapılan suç duyurusu üzerine açılan dava 2010 yılı ağustos ayında 
sonuçlandı. TaĢ‟a 2250 Lira para cezası verildi. 
 
D.A. 
Antalya Lisesi öğrencisi D.A. (17), 22 ġubat günü arkadaĢıyla tartıĢtığı için Müdür Yardımcısı R.P.‟nin kendisine 
koridorda yumruk ve tokat attığını, kafasını duvara çarptığını ileri sürerek R.P. hakkında Ģikâyetçi oldu. 
 
F.O. 
Konya‟nın Selçuklu Ġlçesi‟ne bağlı Tepeköy Beldesi‟nde 11 Mart günü, Tepeköy Ġlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi 
F.O.‟nun (7) ders kitabını getirmediği gerekçesiyle öğretmeni H.A.‟nın (36), sınıfta bulunan 28 öğrenciye F.O.‟ya 
tokat attırdığı iddia edildi. Ders bitiminde evine giden F.O.‟nun yanağının ĢiĢ ve mor olduğunu gören F.O.‟nun 
annesi B.O., F.O.‟yu sağlık ocağına götürerek darp raporu aldı.  Tepeköy Jandarma Karakolu‟na yapılan suç 
duyurusu üzerine ifadesi alınan ve hakkında soruĢturma baĢlatılan sözleĢmeli öğretmen H.A.‟nın görevine 15 Mart 
2010‟da son verildi. 
 
M.T. 
Van‟ın Saray Ġlçesi‟ne bağlı Örenburç Köyü‟ndeki ilköğretim okulunda öğretmenlik yapan asteğmen M.T.‟nin 17 
Mart günü, sırada konuĢan öğrencisi Ö.Y.‟yi (13) döverek burnunu kırdığı ileri sürüldü. Özalp Devlet Hastanesi‟nde 
yapılan tedavinin ardından “iĢ göremez” raporu alan Ö.Y.‟nin ailesinin M.T. hakkında suç duyurusunda bulundu. 
Saray Kaymakamı Meral DemirbaĢ, okulda yaĢanan olaydan bilgisi olduğunu belirterek, “öğretmen hakkında adlî 
ve idarî soruĢturma baĢlatıldı. Öğrencilere yönelik Ģiddet hiçbir Ģekilde tasvip edilemez” dedi. DemirbaĢ, asker 
öğretmen M.T'nin soruĢturma tamamlanıncaya kadar güvenlik gerekçesiyle baĢka okulda görevlendirildiğini, 
soruĢturmanın tamamlanmasının ardından gerekenin yapılacağını bildirdi. 
 
M.Ü. 
Ġstanbul‟un Sancaktepe Ġlçesi‟ndeki Hüseyin Temizel Ġlköğretim Okulu anasınıfı öğrencisi M.Ü.‟nün (6) öğretmeni 
G.H. tarafından 17 Mart günü dövüldüğü iddia edildi. Olay üzerine Sancaktepe Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü inceleme 
baĢlatarak okula bir müfettiĢ gönderdi. 
 
Ġstanbul‟un Fatih Ġlçesi‟nde bir ilköğretim okulunda kaydedilen ve 22 Mart günü ortaya çıkan görüntülerde bir 
öğretmenin masasına çağırdığı öğrenciyi azarladığı; ön sırada oturan baĢka bir öğrencininse kulağını çektiği ve 
öğrencinin ensesine tokat attığı görüldü. 
 
H.O. 
Samsun‟un Canik Ġlçesi‟nde 19 Mart günü, KarĢıyaka Lisesi öğrencisi H.O.‟nun okula sivil kıyafetle geldiği için 
Müdür Yardımcısı S.K. tarafından baĢına demir sopayla vurduğu ve eve gönderdiği ileri sürüldü. AkĢam baĢı 
ağrıyan H.O. hastaneye götürülürken ve ailesi müdür yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu. 
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S.G. 
29 Mart günü Malatya‟da, Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu öğrencisi S.G.‟nin (14), Ġngilizce Öğretmeni M.K tarafından 
sırada baĢka bir dersin kitabı olduğu gerekçesiyle darp edildiği iddia edildi. S.G, "Ġngilizce dersindeyken benim 
sıramın üzerinde matematik kitabı duruyordu. Bunu gören öğretmenimiz M.K, kitabı alarak çöp tenekesine attı. Ben 
de kitabımı almak isteyince oradan alarak pencereden aĢağı attı. Hakaret eden, saçımı çekerek beni sınıfın dıĢına 
çıkaran öğretmen, beni darp etti. Konuyu anlatmak için gittiğim müdür yardımcılarından da azar iĢittim. Ben de 
konuyu aileme bildirdim. Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğüne Ģikayette bulunduk" dedi. Öğrencinin annesi H.G de, 
olayı duyduktan sonra gittiği okul idarecilerinin kendisine, "Okullarda dayağın kaldırılmasının sonucu bunlar. 
Öğretmenler severken iyi de döverken mi kötüler?" yanıt aldığını söyledi. S.G.‟nin ailesi M.K.‟den Ģikâyetçi olurken 
Ġl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut konuyu araĢtırdıklarını söyledi. 
 
S.K. 
Isparta‟nın Gelendost Ġlçesi‟nde 30 Mart günü, ġehit Erhan Çakmak Ġlköğretim Okulu Müdiresi E.Ç.‟nin 8. sınıf 
öğrencisi S.K.‟yi (14) pencereye çıktığı gerekçesiyle sopayla döverek S.K.‟nin ameliyatlı olan köprücük kemiğini ve 
kolunu kırdığı iddia edildi. S.K.‟nin olayı anlatması üzerine baba B.K., Gelendost Cumhuriyet Savcılığı‟na E.Ç. 
hakkında Ģikayet dilekçesi verdi. Isparta Milli Eğitim Müdürü Tacettin Yılmaz da iddiaların araĢtırıldığını belirtti. 
 
S.A.B. ve N.F. 
EskiĢehir‟de 31 Mart günü, Cumhuriyet Lisesi öğrencileri S.A.B. (17) ile N.F. (16), kütüphanesi olmayan bir okula 
kitap toplamak için girdikleri sınıftan çıkarken kapının hızlı kapanması nedeniyle tarih öğretmeni B.Ç.‟nin 
kendilerine tekme ile vurduğunu öne sürerek Ġl Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġubesi‟ne gidip B.Ç.‟den Ģikâyetçi oldu. 
Öğrencilerden N.F., 20 gün önce apandisit ameliyatı olduğunu ve B.Ç.‟nin ameliyat olduğu bölgeye vurduğunu ileri 
sürdü. 
 
D.K. 
Erzincan‟da 31 Mart günü, Ġmam Hatip Lisesi 1. sınıf öğrencisi D.K. (16), Tarih Öğretmeni S.U.‟nun, taktığı 
baĢörtüsü nedeniyle aralarında çıkan bir tartıĢmanın ardından kendisini dövdüğünü ileri sürerek ÇarĢı Polis 
Merkezi‟ne gidip S.U.‟dan Ģikayetçi oldu. 
 
O.D. 
Bursa‟nın Ġnegöl Ġlçesi‟nde Kocateğe Ġlköğretim Okulu öğrencisi O.D.‟nin (11), 7 Nisan günü sınıfta gürültü yaptığı 
için öğretmeni N.A. (35) tarafından metal sandalye ayağıyla dövdüğü ileri sürüldü. O.D.‟ye tedavi edildiği hastane 
tarafından “darp” raporu verilirken O.D.‟nin ailesinin N.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. 
 
E.D. ve 6 öğrenci 
Ġstanbul‟un Maltepe Ġlçesi‟nde 13 Nisan 2010‟da CoĢkun Koleji YaĢar Cimilli Ġlköğretim Okulu öğrencisi E.D.‟nin 
(11) annesi Ö.Ö. ile babası M.D., oğulları ile altı arkadaĢının 8 Nisan günü “yaramazlık yaptıkları” gerekçesiyle 
öğretmenleri tarafından sınıfa kapatılıp dövüldüğünü ileri sürerek 12 Nisan günü öğretmen F.K. hakkında suç 
duyurusunda bulundu. Fatih Sultan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne sevkedilen 11 yaĢındaki E.D.'ye kolunda 1,5 
cm çürük olduğuna dair rapor verildi. Anne Ö.Ö.'nün iddiasına göre 8 Nisan günü Sınıf Öğretmeni Ferruh K., 
kameradan, yabancı öğretmenin verdiği Ġngilizce dersinde görültü yapıldığını gördü. E.D. ile 6 arkadaĢını sınıftan 
çıkaran Ferruh K., öğrencileri görsel sınıfına götürdü. Ö.Ö., “Sınıf öğretmeni hademeden fırça istemiĢ. Hademeden 
fırçanın ucunu çıkarmasını istemiĢ. Fırçanın sopası ile 7 öğrenciyi kıyasıya dövmüĢ. Ardından da kimseye 
söylememeleri için öğrencileri tehdit etmiĢ. Aynı öğretmen öğrencileri yaramazlık yaptıkları gerekçesiyle sürekli 
dövüyor, hatta zaman zaman birbirlerine tokat attırıyormuĢ. Oğlum akĢam eve geldiğinde onlanları ağlayarak 
anlattı. Kolu mosmor olmuĢtu” dedi. Müdür Ali Erdem ile olayı konuĢmak için okula gittiğini söyleyen Özlem Ö., 
“Okul Müdürü Ali Erdem'in odasına girdim. Müdür 'Benim 70 tane gözüm mü var. Ben ne yapayım' diye bana 
bağırdı. Ben de bunun üzerine sinirle masanın üzerindeki bir kalemi müdürün önüne doğru fırlattım. Bunun üzerine 
müdür 'Atın bu kadını dıĢarıya' diye bağırarak isminin yazılı olduğu mermer levhayı bana doğru fırlattı. Müdür 
yardımcısının araya girmesi ve benim aĢağı doğru eğilmem sayesinde mermer baĢıma teğet geçti. Bu sırada 
kollarımda ve göğsümde morluklar oluĢtu” dedi. 
 
Ö.B. 
14 Nisan günü Kars'ta, Mehmet Akif Ersoy Ġlköğretim Okulu'nda Ġngilizce öğretmeni olarak görev yapan Y.G., 
derste konuĢtuğu gerekçesiyle 8'inci sınıf öğrencisi Ö.B.‟nin (14) yüzüne yumruk attı. Öğretmen Y.G., aldığı sert 
darbeyle gözü ĢiĢen Ö.B.‟yi lavaboya götürüp yüzünü yıkattı, ardından bozuk 3 lirayı verip, “Bu olayı sakla” dedi. 
Ġzin alarak eve giden Ö.B. evde baygınlık geçirdi. Baba Ejder B., oğlunu Kars Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne 
götürdü. Burada rapor alan Ö.B., babası ile birlikte önce karakola, ardından Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟ne giderek 
öğretmenden Ģikayetçi oldu. 
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O.T. 
Nisan ayında Ağrı Patnos‟ta, arkadaĢlarıyla Kürtçe konuĢtukları için öğretmenleri Berna Özdel tarafından 1 TL'lik 
para cezasına çarptırılan Atatürk Ġlköğretim Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi O.T.'nin (10) cezayı ödemediği 
gerekçesiyle öğretmeni Özdel tarafından arkadaĢlarının içinde dövüldüğü ileri sürüldü. Maruz kaldığı fiziki Ģiddet 
ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.T., daha sonra ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Çocuk ve Ergen 
Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edildi. 
 
H.B. 
Diyarbakır‟da Nisan ayı baĢında, ailesi ile birlikte din değiĢtirip Protestan cemaatine katılan Eczacılar Ġlköğretim 
Okulu öğrencisi H.B.‟nin, din dersinde “Kelime-i ġahadet” getirmediği için öğretmen A.D. tarafından dövüldüğü iddia 
edildi. H.B., 2009-2010 eğitim öğretim yılı baĢında merkez Bağlar Ġlçesi‟nde bulunan Eczacılar Ġlköğretim Okulu‟na 
kayıt yaptırdı. Nüfus cüzdanının din hanesine “Ġslam” yazıldığı için H.B. zorunlu olarak din kültürü ve ahlak bilgisi 
dersine tabi tutuldu. Öğretmen A.D., Hıristiyan olduğunu bilmediği ve sorduğu dini sorulara cevap veremediği için 
H.B.‟yi azarladı. Öğretmen A.D. bunun ardından, tüm sınıfın hep bir ağızdan 3 kez “Kelime-i ġahadet” getirmesini 
istedi. Ancak H.B. istenileni yapmadı. Öğretmenin “Neden arkadaĢlarına eĢlik etmiyorsun” sorusuna, “Öğretmenim 
ben kiliseye gidiyorum. Kelime-i Ģahadet bilmiyorum ve öğrenmek istemiyorum” yanıtını verdi. Öğretmen A.D.‟nin 
bu cevap üzerine öğrenciyi tokatladığı öne sürüldü. H.B. okulda yaĢadıklarını ailesine anlatınca, baba Abdulhekim 
B., öğretmen ve okul idaresi hakkında Diyarbakır Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü‟ne suç duyurusunda bulundu. 
Ailenin Ģikâyeti üzerine Valilik soruĢturma baĢlattı. 
 
V.K. 
Konya merkez Selçuklu ilçesi Selçuklu Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'nde 14 Nisan günü, öğrencisi H.Ç.‟nin (16) 
sınav sonucuna itiraz etmesine sinirlenen Matematik Öğretmeni V.K.‟nin (49) H.Ç.‟yi dövmesi sonucu H.Ç.‟nin sol 
kulak zarı yırtıldı. Matematik öğretmeni V. K. 10-B sınıfında yaptığı yazılıdan bir saat sonra sınav sonuçlarını 
açıkladı. Ġddiaya göre, Karaca "notumu neden kırdınız. Nerde hata yaptım öğrenebilir miyim' diye soran öğrencisi 
Hasan Çolak'ı arkadaĢlarının gözü önünde dövdü. Karaca, kendisini Ģikâyet etmek için okul idaresine giden Çolak'ı 
koridorda dövmeye baĢladı V. K., kaçan öğrenciyi bahçede yakalayıp yeniden tekme tokat dövdü. Öğretmeninden 
dayak yiyen Hasan Çolak, olayın okulun bahçesindeki güvenlik kameralarına da yansıdığını iddia etti. Olayı 
öğrenen aile okula gelerek okul idaresi ile görüĢtü. Okul idaresi yetkilileri ise "öğretmen sinirlenmiĢ böyle bir olay 
yaĢanmıĢ, Ģuan kendisi okulda değil" diyerek öğrenci velisini gönderdi. Çolak'ın ailesi, Cumhuriyet Polis merkezine 
giderek öğretmen V. K. hakkında Ģikâyette bulundu. Polis nezaretinde adli rapor için Konya Numune Hastanesi'ne 
götürülen öğrenciye, hastane doktorları tarafından muayene edilerek, "Ģahsın yaralanmasının basit tıbbi müdahale 
ile giderilemez nitelikte olduğu, kulak zarının yırtıldığı ve yüzde 45 iĢitme kaybının olduğunu" belirten adli rapor 
verildi. Konya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü konu ile ilgili kapsamlı bir soruĢturma baĢlattıklarını bildirdi. 
 
Ö.C. 
Muğla‟nın Yatağan Ġlçesi‟nde 16 Nisan günü, Kaplancık Ġlköğretim Okulu öğrencisi Ö.C.‟nin (12), ders arasında okul 
bahçesinde arkadaĢlarıyla oynarken argo kelimeler kullandığı için Ġngilizce Öğretmeni A.B.‟nin, Ö.C.‟nin avuçlarına 
ve baĢına sopayla vurduğu iddia edildi. 
 
M.A. 
16 Nisan günü KahramanmaraĢ‟ta, Fatih Çok Programlı Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Ġ.B.‟nin, derste voleybol 
topuna ayağıyla vurduğu gerekçesiyle öğrencisi M.A.‟nın (18) yüzüne önce sıcak çay döktü, sonra da aynı bardağı 
yüzünde kırdı. Doktorlar, 7 dikiĢ atılan öğrencinin yüzünde iz kalabileceğini belirtti. Baba M.A. öğretmen hakkında 
KahramanmaraĢ Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na suç duyurusunda bulunurken KahramanmaraĢ Milli Eğitim Müdürlüğü 
de iddiaları araĢtırması için iki müfettiĢ görevlendirdi. 
 
O.T. 
Ağrı'nın Patnos Ġlçesi'nde Nisan ayında, 4'üncü sınıf öğrencisi O.T.'nin (10) sınıfta Kürtçe konuĢtuğu için öğretmeni 
B.Ö. tarafından önce 1 TL'lik para cezasına çarptırıldığı, parayı ödemeyince kaba dayağa maruz kaldığı öne 
sürüldü. Maruz kaldığı fiziki Ģiddet ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.T., daha sonra ise Erzurum 
Atatürk Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevkedildi. 
 
K.E. (6)  
Hatay'da Nisan ayında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ġlköğretim Okulu'nda ana sınıfında görev yapan 
Okul Öncesi Öğretmeni F.N.'ın bir öğrencisine uyguladığı ceza yöntemini aynı sınıfta görev yapan stajyer öğretmen 
tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde 6 yaĢındaki ana sınıfı öğrencisi K.E.‟yi öğretmen masasının 
altına yüz üstü yatırıp daha sonra da ayaklarıyla sırtına öğretmen F.N. tarafından basıldığı görülmekte. Görüntünün 
basına yansıması ile Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruĢturma baĢlatılırken, aile Ģikayeti üzerine olayla ilgili 
soruĢturma açıldı ve F.N. açığa alındı. Küçük çocuğun dayısı Ġbrahim Akgül, yaptığı açıklamada Ġl Milli Eğitim 
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Müdürlüğü'ne konuya iliĢkin Ģikayet dilekçesi verdiklerini ve gerekli iĢlemlerin yapılacağının sözünü aldıklarını 
söyledi. 
 
O.O. 
Erzurum‟un Palandöken Ġlçesi‟nde 14 Nisan günü, 70. Yıl Ġlköğretim Okulu Müdürü M.K.‟nin, arkadaĢları ile kavga 
eden O.O.‟yu döverek bayılttığı iddia edildi. Olayı öğrenen Baba U.O., Müdür M.K. hakkında suç duyurusunda 
bulundu. 
 
O.B. 
Tekirdağ‟ın Malkara Ġlçesi‟nde 20 Nisan günü, bir lisede Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmeni A.Z.‟nin 
öğrencisi O.B.‟yi dövdüğü iddia edilmesi üzerine, daha önce de A.Z. hakkında Ģikâyetler bulunması nedeniyle 
Malkara Kaymakamlığı A.Z.‟yi açığa aldı. 
 
B.K. 
Gaziantep‟in ġahinbey Ġlçesi‟nde bir ilköğretim okulunda sözleĢmeli olarak çalıĢan Öğretmen M.A.Ç.‟nin (30), 22 
Nisan günü sözlü sınavda sorduğu sorunun yanıtını bilemeyen B.K.‟nin (8) kalçasına yorgan iğnesi batırarak B.K.‟yi 
cezalandırdığı ileri sürüldü. Okul Müdürü M.A., ailenin Ģikayeti üzerine olayı araĢtırdıklarını, durumu Milli Eğitim 
Müdürlüğü‟ne bildirdiklerini ve söz konusu öğretmenin sözleĢmesinin iptal edilerek okuldan uzaklaĢtırıldığını 
açıkladı. 
 
G.Ç., B.A., E.T., C.T., T.Y., ve E.CO. 
12 Mayıs günü Bursa‟nın Yıldırım Ġlçesi‟nde, Ġhsan Dikmen Ġlköğretim Okulu 4-C sınıfı öğrencilerinden altısında 
davranıĢ bozukluğu olduğunu tespit eden 11 yaĢındaki G.Ç., B.A., E.T., C.T., T.Y., ve E.CO.‟nun aileleri, çocukların 
Öğretmen F.T. (40) tarafından dövüldüğünü iddia etti. Aileleri tarafından hastaneye getirilen çocukların vücutlarında 
darp izleri bulundu. Kafasında ĢiĢlik tespit edilen B.A.‟nın olası beyin kanamasına karĢı bir gün süreyle gözetim 
altında tutulduğunu açıklayan B.A.‟nın annesi B.A., “oğlumun baĢında ve burnunda yaraları görünce kendisine ne 
olduğunu sordum. Önce, „top oynarken düĢtüğüm için oldu‟ dedi. Hastaneye getirdik doktorlar beyin kanaması 
Ģüphesiyle kendisini bir gün süreyle müĢahede altında tuttu. Olay ortaya çıkınca B. bu kez bana gerçeği söyleyip, 
derste kalemini açmak için ayağa kalktığında öğretmeninin kafasını tahtaya vurduğunu, yere yatırıp tekme attığını 
söyledi” dedi. Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün F.T. hakkında soruĢturma baĢlattığı ve 11 Mayıs 2010‟da F.T.‟yi açığa 
aldığı öğrenildi. 
 
Esma ġ. 
11 Mayıs günü ġanlıurfa'da, Yakubiye Mahallesi Yakup Kalfa Ġlköğretim Okulu‟nun bahçesinde merdiven 
basamağında oturan 8. sınıf öğrencisi Esma ġ.‟ye Müdür Yardımcısı H.O.'nun "Burada neden oturuyorsun, kalk git" 
diyerek tekme ile dayak attığı iddia edildi. 
 
T.Ç. 
18 Mayıs günü Muğla‟nın Ortaca Ġlçesi‟nde, özel bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde öğrenci olan T.Ç.‟nin 
(12) öğretmeni M.ġ. (35) tarafından dövülmesi sonucu T.Ç.‟nin vücudundan kızarıklıklar oluĢtuğu ve geçirdiği 
psikolojik travma nedeniyle titrediği ileri sürüldü. T.Ç.‟nin ailesi M.ġ. hakkında suç duyurusunda bulunurken 
öğretmen M.ġ., “T.Ç.‟nin kendisine zarar vermesini engellemek için velilerin ve diğer öğretmenlerin önünde onunla 
boğuĢmak zorunda kaldım. Bu sırada ben de darp edildim. Haksız suçlamalar nedeniyle tazminat davası 
açacağım” dedi. 
 
Rezan A. 
31 Mayıs günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuran Nurcan ġ., Siirt 18 Mart Ġlköğretim Okulu‟nda okuyan öğrenci olan oğlu 
Rezan A.‟nın öğretmeni tarafından “polis aracına baktığı” gerekçesi ile dövüldüğünü iddia etti.  
 
B.N.N. 
29 Haziran günü Malatya‟da, özel bir çocuk yuvasına giden kızı B.N.N.‟nin (4) stajyer öğretmen tarafından eve 
bırakılmasından sonra, durgunluğundan Ģüphelenen annesinin B.N.N.‟nin yüzündeki çiçek makyajını silmesi 
üzerine alt ve üst dudağının patlamıĢ olduğu ve burnunda kızarıklık olduğu fark edildi. B.N.N.‟nin babası A.N., 
çocuğunun yüzünü bu hale kimin getirdiğini sorunca kızının kreĢ sahibinin ismini verdiğini, kreĢ yönetimini 
aradığında kreĢ sahibinin önce böyle bir Ģeyden haberi olmadığını söylediğini, daha sonra ise “Ģansınızı fazla 
zorlamayın, bizde böyle, nasıl isterseniz” diyerek telefonu yüzüne kapadığını belirtti. Sosyal Hizmetler Ġl Müdürü 
Murat Konan Ģikâyet dosyasının kendilerine ulaĢtığını ve olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldığını açıkladı. 
 
Dilan T. 
Ekim ayında Van'da, Abdurrahman Gazi Lisesi'nde görev yapan Zehra ġ. C. adındaki ücretli kadın beden eğitimi 
öğretmeninin, Dilan T. adındaki lise son sınıf öğrencisini "Niye küpe takıyorsun" diye koridorda tartaklayıp darp 
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ettikten sonra Müdür Yardımcısı Ahmet Güleryüz'ün odasına götürdüğü ve burada da müdür yardımcısı ve diğer 
öğretmenlerin gözü önünde dövmeyi sürdürdüğü iddia edildi. Müdür Yardımcısı Ahmet Güleryüz'ün, yediği 
dayaktan baygınlık geçiren Dilan T.'ye müdahale etmeye çalıĢan öğrencilere, "KarıĢmayın mahsus yapıyor" diyerek 
tepki gösterdiği iddia edildi. Çocuklarının durumunun kendilerine haber verilmesi üzerine okula giden aile, 
çocuklarını döven öğretmenin kendilerine de hakaret ederek, "Ne biçim çocuk yetiĢtirmiĢsiniz" dediği belirtildi. Baba 
Nihat T., çocuklarının ilk müdahalesinin okula çağrılan ambulansta yapıldığını belirtirken, hastaneden rapor alan 
aile, öğretmen ve kusuru bulunan okul idarecileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunarak, Van Ġl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne de Ģikayette bulunacaklarını kaydetti. 
 
M.Ç. 
15 Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran M.Ç., anne ve babası ayrıldıktan sonra dedesinin yanında 
kaldığını, 14 Ekim günü maça gitmek için okuldan kaçtığını, bunun üzerine öğretmen Mehmet Mehdi T.‟nin 
kendisini dövdüğünü ancak maça giden diğer arkadaĢlarına bir Ģey demediğini belirterek, Ģikâyetçi olmak için 
hukuki yardım talep etti. 
 
D.K. 
Gaziantep‟te 18 Ekim günü, ġehit Adem Yavuz Ġlköğretim Okulu öğrencisi D.K.‟nin (15), arkadaĢıyla kavga ettiği 
için müdür yardımcısı H.T.O. tarafından baĢı duvara vurularak dövüldüğü iddia edildi. Avukat Cengiz Gökçek 
Devlet Hastanesi‟nde tedavi olan ve “üç gün iĢ göremez” raporu alan D.K., “hiçbir Ģey söylemeden beni dövmeye 
baĢladı. Kafamı duvara vurdu. O kadar çok vurdu ki sınıf arkadaĢlarım bile ağlamaya baĢladı” dedi. 
 
M.K. 
Van‟ın Özalp Ġlçesi‟ne bağlı Takurengiz Köyü Ġlköğretim Okulu öğrencisi M.K.‟nin (13) sıra arkadaĢına “Ders xilas 
bû? (Ders bitti mi?)” diye sorduğu için okul müdürü M.A. tarafından darp edildiği iddia edildi.  M.K., Kürtçe 
konuĢunca sınıf öğretmeni G.Ç.‟nin „Neden Kürtçe konuĢuyorsun?‟ diyerek, okul müdürünün odasına götürdüğünü 
ve müdüre Kürtçe konuĢtuğunu söylediğini, bunun üzerine Müdürün kendisine saldırdığını belirtti. Babası B.K., 
Özalp Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‟ne giderek öğretmenden Ģikâyetçi olurken, BDP Van Milletvekili Fatma Kurtulan, 
konuya iliĢkin olarak 25 Ekim 2010‟da Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu‟nun yanıtlaması talebiyle yazılı soru 
önergesi verdi. 
 
M.K. 
Bitlis‟in Tatvan Ġlçesi‟nde 27 Ekim günü, Uluer Ġlköğretim Okulu öğrencisi M.K.‟nin (14), “yaramazlık yaptığı” 
gerekçesiyle müdür yardımcısı G.A. tarafından dövüldüğü ileri sürüldü. M.K., “Müdür yardımcısı G.A. bana küfür 
etti. 'ġerefsiz, geri zekalı, çık dıĢarı' dedi. Ben dıĢarı çıkacakken, beni tekrar tuttu ve kafama vurdu. Vurmanın 
etkisiyle kafam kapının yanında bulunan dolap ya da demir gibi bir Ģeye çarptı” dedi. Ardından müdür yardımcısı 
G.A., çocuğu pansuman yapılmak üzere okulun yakınında bulunan bir özel hastaneye götürdü. Özel hastanede 
görevli doktorun, “Çocuğu devlet hastanesine götürün, biz bir Ģey yapamayız” demesi üzerine G.A., M.K.‟yı kendi 
arabasıyla Tatvan Devlet Hastanesi‟ne götürdü. Burada kafasına 3 dikiĢ atılan çocuğun hastane giriĢi T.C. kimlik 
numarası olmadığı gerekçesiyle yapılamazken, olay da kayıtlara geçmeden müdür yardımcısı tarafından çocuk 
tekrar okula geri getirildi. 
 
M.P ve M.D. 
27 Kasım günü ġanlıurfa'da, ġanlıurfa Ġlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi M.P ve aynı sınıfta okuyan arkadaĢı 
M.D.‟nin, koridorda oynarken bir sınıfın kapı kolunun kırdıkları gerekçesiyle Müdür Yardımcısı A.Ġ. tarafından feci 
Ģekilde darp edildiği iddia edildi. M.Ġ., daha sonra her iki öğrenciden kapı kolunun masrafı için para getirmelerini, 
aksi takdirde okuldan atılacaklarını söyledi. Olayı duyan velilerden Ramazan P. durumu savcılığa bildirdi. 
Öğrencilerden M.P.‟nin 3 gündür evde yattığı, ayak kısımlarında morluklar yüzünden yürüyemediği belirtildi. 
 
B.Y., S.A., A.Ç. ve A.T 
3 Aralık günü Antalya‟nın Alanya Ġlçesi‟nde, Sugözü Cemal CoĢkun Ġlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi dört 
çocuğun, öğretmenleri tarafından dövüldüğü iddia edildi. Okuldaki öğrencilerden B.Y.‟nin annesi H.Y., oğluna 
harçlık vermek için okula geldiğini, bahçedeki öğrencilerin oğlunun öğretmenin odasında olduğunu ve dövüldüğünü 
söylemeleri üzerine öğretmenin odasına gittiğini, oğlu ile 10 öğrencinin öğretmenin odasında olduğunu, oğlunun ve 
diğer öğrencilerin dövüldüğünü iddia ederek, okul yönetimine baĢvurdu. Daha sonra oğlu B.Y. ile dayak yediğini 
iddia eden S.A., A.Ç., A.T. adlı öğrencileri yanına alan anne, bu öğrencilerin velilerini de arayarak durumu bildirdi. 4 
öğrencinin velisi, 2 Nolu Sağlık Ocağına giderek çocuklarını muayene ettirdi. Sağlık ocağından çocukların darp 
edildiğine dair rapor alan veliler, Saray Polis Merkezi'ne giderek öğretmenden Ģikayetçi oldular. Çocuklar, beden 
eğitimi öğretmeni tarafından sürekli dövüldüklerini iddia ettiler. 
 
 
 



2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 

 

 | YAġAM HAKKI 153 

 

Ü.T. 
Trabzon‟da 17 Aralık günü, Dolaylı Köyü Ġlköğretim Okulu öğrencisi Ü.T.‟nin (11) okul müdürü A.A.(53) tarafından 
sopayla dövüldüğü iddia edildi. Vücudunun çeĢitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan Ü.T., Trabzon Numune 
Hastanesi‟ne tedavi altına alındı. Ġfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan A.A. hakkında adli soruĢturma baĢlatıldı. 
 
E.T. ve Ö.K. 
27 aralık günü Ġzmir‟in Buca Ġlçesi‟nde, Tütün Ġhracatçılar Birliği Ġlköğretim Okulu öğrencileri E.T. (13) ve Ö.K. (13), 
Ġngilizce Öğretmeni F.B.‟nin kendilerini dövdüğünü ileri sürerek Ģikâyetçi oldular. “Darp” raporu alan öğrencilerin 
Ģikâyeti üzerine olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldığını belirten Buca Milli Eğitim Müdürü Celal Yıldız, öğretmenin 
öğrencileri dövmediğini belirterek soruĢturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğini ifade etti. 
 
Y.Y. ve C.Y. 
Sivas‟ın Gazi Köyü Ġlköğretim Okulu öğrencileri Y.Y. (13) ve C.Y. (14), 27 Aralık günü Ġstiklal MarĢı törenine geç 
kaldıkları gerekçesiyle, Müdür H.E. tarafından dövüldükleri iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Müdür H.E., 
“çocuklara sadece biraz kızdım. Geç gelenlere Ģınav çektiriyorum” dedi. 
 

XIII.9. Ölen KiĢinin Bedenine Yönelik Ġnsanlık DıĢı Muamele 
 
30 Haziran günü Siirt'in Pervari Ġlçesi'ne bağlı Doğan Köyü yakınlarında güvenlik güçleri ile ve HPG'liler arasında 
çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG'li 12 kiĢiden,  Siirt Kadın Doğum Hastanesi'nde tutulan 3 kadının 
cenazesinin askerler tarafından elle taciz edildiği iddia edildi. Tacize tanık olan doktorların buna tepki gösterdiği ve 
bunun üzerine askerler ile doktorlar arasında tartıĢma yaĢandığı öne sürüldü. 
 
7 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Mehmet Nesih Dağhan, oğlu Özgür Dağhan‟ın 2004 yılında 
PKK‟ya katıldığını,  Haziran 2010‟da GümüĢhane- Trabzon arasındaki Keklik bölgesinde çıkan çatıĢmada yaĢamını 
yitirdiğini öğrendiklerini, Diyarbakır TEM ġubesi‟nde sivilde ve örgütteyken çekilen fotoğraflarının gösterildiğini, 
kendilerinin teĢhis etmeleri üzerine cenazelerin bulunduğu Trabzon Adli Tıp Bölümü‟ne gittiklerini, burada Savcının 
yaĢamını yitirdikten sonra çekilmiĢ fotoğraflarını gösterdiğini, fotoğraflarda, kafa kısmında kurĢun olduğunu ve 
gözünün kanlar içinde olduğunu ancak vücudunun diğer kısımlarında tahribat olmadığını gördüğünü, sonrasında 
morga girdiklerini, burada bulunan 3 cenazenin üzerinde çok fazla tahribat olduğunu gördüğünü, vücutların birçok 
kısmının yakıldığını, sırt bölgelerinden yerde sürüklendiklerinin anlaĢıldığını, oğlu Özgür‟ün baĢının koparılmıĢ 
olduğunu, fotoğraflarda baĢının yerinde olduğunu, Savcının cesetlerin 5 gün boyunca dağda kaldığını söylediğini, 
cenazesini 17 gün sonra alabildiklerini belirterek, oğlumun cenazesini bu hale getiren sorumlulardan Ģikâyetçi 
olmak için hukuki yardım talep etti. 
 
5 Temmuz günü ĠHD Bitlis Temsilciliği‟ne baĢvuran Emrullah Bingöl, bir çatıĢmada yaĢamını yitiren kardeĢi Meral 
Bingöl‟ün bedeni üzerinde büyük tahribatlar yapıldığını, kimyasal madde kullanılmak suretiyle bedeninin tanınmaz 
hale getirildiğini, bu nedenle cenazeyi teĢhis etmekte zorlandıklarını belirterek sorumlulardan Ģikâyetçi olmak için 
hukuki yardım talep etti. 
 
5 Temmuz 2010'da ġemdinli'ye 30 kilometre uzakta bulunan Beyyurdu (Bıdav) Köyü kırsalında güvenlik güçleri ile 
HPG'liler arasında çıkan çatıĢmada yaĢamlarını yitirdiği belirtilen ve HPG'lilere ait olduğu ileri sürülen 11 cenazenin 
yakıldığı ileri sürüldü. BDP Genel Saymanı Salih Yıldız, görgü tanıkları ve morg görevlilerinden cenazelerin 
tanınmaz durumda olduğuna dair bilgi aldıklarını belirtti. Görgü tanıklarının anlatımına göre, defnedilen HPG'lillerin 
birçoğunun gözlerinin çıkarıldığı, birisinin kafasının olmadığı, çoğunun boynunun ve kollarının kırıldığı ve 
vücutlarında bıçak izleri olduğu ileri sürüldü. 
 
11 Temmuz günü ĠHD Bitlis Temsilciliği‟ne baĢvuran Ekrem Dilmen, Güroymak Ġlçesi‟nde çıkan bir çatıĢmada 
yaĢamını yitiren oğlu YaĢar Dilmen‟in cenazesinin alınması için hukuki yardım talebinde bulundu. Otopsi Ġçin 
Malatya Adli Tıp Kurumu‟na gönderilen cenazenin alınması için yapılan giriĢimler sonucu cenaze alınarak ailesine 
teslim edildi. Cenazeyi alan baba Dilmen, yaĢamını yitiren oğlunun olay sonrasında bedeni üzerinde tahribat 
yapıldığı, ayakları, kolları ve yüzünün kasatura ile parçalandığı, göğsünde büyük bir çukur oluĢtuğu beyanında 
bulundu. 
 
Ağustos ayında ĠHD Bitlis Temsilciliği‟ne baĢvuran Hasan Koç, HPG militanı olan oğlu Cumali Koç‟un 5 Ağustos 
2010 tarihinde Hakkari‟nin ġemdinli Ġlçesi‟nde çıkan çatıĢmada yaĢamını yitirdiğini, 9 Ağustos tarihinde Bitlis‟in 
Güroymak Ġlçesi GölbaĢı Beldesi‟nde toprağa verilen oğlunun cenazesinin üzerinde, öldükten sonra tahribatlar 
yapıldığını, kullanılan kimyasal silahlardan dolayı vücudunda yanıkların olduğunu iddia etti. 
 
8 Ağustos günü Batman‟ın BeĢiri ilçesinde çıkan çatıĢmada  yaĢamını yitiren 5 HPG militanının yakıldığı iddia 
edildi. HPG'li Sevdin Nergis (Serhıldan Amed) ve Mehmet Önkol'un (LaĢer) aileleri, savcılıktan izin aldıktan sonra 
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cenazeleri teĢhis etmek için Ġlçe Sağlık Ocağı Seyyar Morgu'na gitti. Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi'nden BeĢiri'ye gelen 
Mehmet Önkol'un anne ve babası Arif ve Naime Önkol, çocuklarının cesedi ile birlikte HPG'lilerin cesetlerinin 
tamamen yandığını belirtti. 23 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Arif Önkol, oğlunun cenazesini 
teĢhis etmeye gittiğinde kurĢun izi görmediğini, ayağı dıĢında bütün vücudunun yakıldığını, diğer arkadaĢlarının da 
yakıldığını gördüğünü belirterek hukuki yardım talep etti. 5 HPG'li ile ilgili BeĢiri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
hazırlanan tutanakta da cenazelerin tanınmayacak halde yandığı belirtildi. Ölüm sebebi olarak savcılık tarafından 
hazırlanan tutanakta, "Yüksek kinetik enerjili ateĢli silah ve patlayıcı mühimmatla meydana gelen genel beden 
travmasına bağlı çok sayıda kot ve omur kırıkları ile birlikte iç organ yaralanması ve iç kanama" denilirken, 
cenazelerin yanma gerekçesine iliĢkin ise bilgi verilmedi. Batman Valiliği'nin cenazelerin "Anız yangını sonucu" 
yandığı iddiası ise, çatıĢma alanındaki söz konusu anızların insan vücudunu tamamen yakacak boyutta yoğun 
olmadığı ve anız olması durumunda dahi sadece sırt kısmının yanacağı belirtildi. 
 
19 Ağustos günü ErciĢ Ġlçesi'ne bağlı ġehirpazarı (ġarbazar) Köyü çıkıĢında HPG'li oldukları belirtilen 2 kiĢinin 
öldürülmesi olayına tanık olan köy sakinleri, cenazelere sabaha karĢı yeniden kurĢun sıkıldığını, cenazelerin 
tanınmaz halde olduğunu iddia etti. Ġsmini vermek istemeyen bir köy sakini, savcının olay yerinden ayrılmasından 
sonra askerlerin her iki cenazeyi de ceset torbalarına koyup yaklaĢık 100 metre sürükleyerek araca bindirdiklerini 
belirtti.  
 
6 Eylül günü Hakkâri‟nin Aksu Köyü‟nün yakınlarında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren 9 HPG'linin cenazesini 
almak için Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gelen aileleri, teĢhis iĢleminin ardından, cenazelerde "yanık" izleri 
gördüklerini belirtti. 
 

XIII.10. ĠĢkence Davaları 
 
Nuray Bezirgan 
ĠMKANDER BaĢkanı Nuray Bezirgan‟ın, Ġstanbul‟un Fatih Ġlçesi‟ne bağlı Kumkapı Semti‟nde bulunan Yabancılar 
ġube Müdürlüğü tarafından alıkonulan mülteci bir ailenin akıbetini öğrenmek için, eĢiyle beraber gittiği Yabancılar 
ġube Müdürlüğü‟nde mülteci ailenin durumunu basına yansıttığı gerekçesiyle darp edildiğinin kamera kaydı 
görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü 7 Ocak günü yaptığı açıklamada olayla ilgili 
baĢlatılan soruĢturma kapsamında bir polis amirinin açığa alındığını duyurdu. 
 
Hüseyin Beyaz 
Adana'da 14 Ağustos 2008 yılında DTP Adana Ġl binasının polisler tarafından aranması sırasında gözlemci olarak 
binaya giden ve polislerin tartaklaması sonucu merdivenlerden düĢerek kolu kırılan ĠHD Adana ġubesi eski 
yöneticisi Hüseyin Beyaz'ın açtığı davada yargılanan polisler beraat etti. Adana'da 14 Ağustos 2008 tarihinde DTP 
Adana Ġl binasının polislerin tarafından aranması sırasında DTP'li yöneticilerin baĢvurusu üzerine gözlemci olarak 
binaya giden dönemin ĠHD Adana ġube BaĢkanı Ethem Açıkalın ve yönetici Hüseyin Beyaz, içeri alınmamıĢ ve 
polislerle tartıĢmıĢtı. Bir süre polislerle tartıĢan Açıkalın ve Beyaz, 3. katta bulunan DTP binasından zorla 
çıkarılarak merdivenlerden aĢağı itildiklerini belirtmiĢ, Beyaz ise kolunun 3 yerden kırıldığını ifade ederek, Adana 
Devlet Hastanesi'nden aldığı 2 ay iĢ göremez raporu ile birlikte 3 polis ve bir komiser hakkında dava açmıĢtı. 
Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Beyaz, Adli Tıp 
Kurumu'ndan da 4. derecede hayati tehlikesi bulunduğuna dair rapor aldı. Dönemin ĠHD ġube BaĢkanı Ethem 
Açıkalın'ın da görgü tanığı olarak ifade verdiği davanın 2009 Aralık ayında görülen ve Beyaz'ın katılmadığı karar 
duruĢmasında mahkeme, polisler hakkında beraat kararı verdi. Beyaz'a 2010 Ocak ayında tebliğ edilen kararda, 
'BaĢından itibaren tüm aĢamalarda sanığın suçlamaları kabul etmediği, sanığın atılı suçtan yeterli, kesin, her türlü 
Ģüpheden uzak somut ve inandırıcı delil elde edilmediği, tüm dosya kapsamı ile sanığın üzerine atılı suçu iĢlediği 
hususu sabit edilmediği anlaĢıldığından beraatına..' denildi.Öte yandan Beyaz'ın hakkında suç duyurusunda 
bulunduğu komiser M.M'nin yurtdıĢında bulunduğundan dolayı ifadesinin alınmadığı belirtildi. 
 
Ömer Çiftçi 
Van'ın Çaldıran Ġlçesi'nde 4 Eylül 2009 tarihinde gözaltına alınan Ömer Çiftçi isimli vatandaĢın karakolda iĢkence 
gördüğü yönündeki iddialara iliĢkin BDP Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın ĠçiĢleri Bakanı BeĢir Atalay'ın 
cevaplaması talebiyle verdiği soru önergesi, ĠçiĢleri Bakanlığı adına Ocak ayında Van Valiliği tarafından yanıtlandı. 
Valilik tarafından gönderilen cevapta Ģunlara yer verildi: 'Ġlimiz Çaldıran Ġlçesi'nde gözaltına alınan Ömer Çiftçi isimli 
Ģahıs 04 Eylül 2009 günü saat 23.30 sıralarında Çaldıran Ġlçemiz Yücelen Köyü AĢağı Çilli Mezrasında, Ġran Ġslam 
Cumhuriyeti topraklarından Türkiye topraklarına yasadıĢı yollardan kaçak motorin getirdiği esnada, 218 numaralı 
hudut taĢı bölgesinde hudut devriye görevi icra eden Onurtepe P.Hd.TK.Komutanlığında görevli askerlerin önünü 
kesmesi nedeniyle kaçmaya baĢladığı, bu sırada üzerinde bulunduğu ve kaçakçılıkta kullandığı atından düĢerek 
yaralandığı, bahse konu Ģahıs ve ele geçen 60 litre kaçak mazot adli iĢlem yapılmak üzere Çaldıran Cumhuriyet 
Savcılığına teslim edildiği, Onurtepe Hudut Karakolu görevlilerinin asker kiĢi olması ve askeri hizmetle ilgili olması 
nedeniyle, Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı tarafından görevsizlik kararı verilerek Suç dosyasının J. AsyĢ. Kor. 
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K.lığına gönderildiği J. AsyĢ.:Kor.K.lığı Askeri Savcılığınca 2009/1674 Esas Numaralı dosya üzerinden soruĢturma 
baĢlatıldı. 
 
Sıddık Güler ve Erdoğan Altan 
ġemdinli'de 2005 yılının Kasım ayında Umut Kitapevi'nin bombalanması ve sonrasında yaĢanan geliĢmeleri takip 
eden DĠHA Van muhabirlerinden Sıddık Güler ve Erdoğan Altan'ın, ġemdinli olayları ile ilgili yaptıkları haberlerden 
dolayı JĠTEM elemanı olduğu belirtilen Orhan Tekin tarafından telefonla tehdit edilmesine iliĢkin Van cumhuriyet 
baĢsavcılığına yapılan suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı.  Orhan Tekin'in Ġstanbul'daki uyuĢturucu 
operasyonunda yakalanmasına rağmen savcılık, 4 yıl sonra “suç duyurusuna somut delil bulunmadığı” 
gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Güler ve Altan'ın avukatı Murat Timur, karara itirazda bulundu.Yapılan suç 
duyurusunun ardından Telsim Genel Müdürlüğü'nden Van Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen dokümanlarda 
Güler'in tehdit edildiği saatte kullanılan söz konusu telefon numarasının ġemdinli ilçe merkezinde oturan Orhan 
Tekin'in eĢi Sekna Tekin adına kayıtlı olduğu ortaya çıkmıĢtı. Tekin'in aynı telefon numarasıyla ġemdinli davası 
kapsamında ġemdinli davası sanığı Özcan Ġldeniz, ġemdinli ilçe jandarma komutanı binbaĢı Erdem Yılmaz ve 
Ankara EĢref Bitlis KıĢlası'nda bulunan görevlilerle görüĢme yaptığı tespit edilmiĢti. Bu tespitler üzerine Van 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Tekin'in telefonu dinlenmeye alınmıĢtı. ġu an uyuĢturucu kaçakçılığı yapmak 
iddiasıyla Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Tekin, soruĢturma kapsamında verdiği tek cümlelik ifadesinde 
tehdit olayını reddetmiĢti. 
 
ġehmuz Avcı 
Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi polislerinin 21 Aralık 2009'da gözaltına aldıkları ġehmuz 
Avcı'ya Ġstanbul Barosu'na bağlı avukatların gözetiminde “etkin piĢmanlıktan” yararlandırmak için “Kız kardeĢlerin 
elimizde bu yasayı imzalamazsan onlara her Ģeyi yaparız, tecavüz ederiz” tehdidinde bulunduğu iddiasıyla  Avcı, 
avukat ve polislerin yargılanması talebiyle suç duyurusunda bulundu. ġehmuz Avcı gözaltı sürecini  mektupla 
ailesine atardı. Evinden gözaltına alınana Avcı, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele ġubesine götürüldü 
ve burada polisler tarafından hazırlanan 2006 yılında Esenler Oruçreis Mahallesi'nde 'bir otobüse molotofkokteyli 
atılması sonucu 2 kiĢinin öldüğü saldırının faili olduğu' yönündeki ifade tutanağını imzalaması ve TCK'nın 221. 
maddesi yani bilinen adıyla 'etkin piĢmanlık' yasasında faydalanması yönünde baskıya uğradı. Daha sonra Ġstanbul 
Barosu tarafından gönderildiği belirtilen Özkan Arıkan ve GülĢah Sözeri de, atılı suçu kabul etmesi ve yasadan 
faydalanması yönünde Avcı'ya telkinlerde bulundu. Bu sırada kardeĢlerinin akıbetini öğrenmek için emniyeti arayan 
Nurten ve Gülisitan Avcı da avukat Arıkan'a yönlendirildi. Emniyet önüne gelen Nurten ve Gülisitan Avcı'nın 
kardeĢlerinin durumunu sormaları üzerine avukat kız kardeĢleri alıp Terörle Mücadele ġubesi'nde 3 katında bir 
odaya çıkararak, ġehmuz Avcı ile kısa süre görüĢtürdü. Kız kardeĢlerinin gitmesinin ardından polisler avukatın 
yanında Avcı'ya “Kız kardeĢlerin gördüğün gibi elimizde, onlara her Ģeyi yaparız, evlerini de öğrendik nasıl olsa, ya 
etkin piĢmanlıktan faydalanır yanlarına gidersin, yada onların baĢına çok Ģey gelir, tecavüz ederiz” tehdidinde 
bulundu. Bunun üzerine Avcı, hazırlanan suçu kabul ettiği belirtilen ifade tutanağını ve 'etkin piĢmanlıktan' 
faydalandığını belirten ifade tutanağını imzaladı. 24 Aralık 2009'da çıkarıldığı mahkemede yasadan 
faydalanmayacağını belirten Avcı, tutuklanarak Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Cezaevine gönderildi. ġehmuz Avcı, avukatı 
aracılığı ile kendisini tehdit eden polisler ve polisle iĢbirliği halinde Ģantajla iĢlemediği suçu kabul ettirerek, 'etkin 
piĢmanlık' yasasından faydalandıran avukatlar hakkında Fatih Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.  
Avcı'nın baĢvurularına ailesi tarafından gönderilmesine rağmen, görüĢtürülmeyen Avukat Asiye Ülker de tanık 
olarak imza attı. 
 
M.B. 
Diyarbakır'da 21 Mayıs 2009 tarihinde ġehit Albay Güner Ekici Ġlköğretim Okulu'nda M.B. (14) adlı öğrenciyi 
sınıftan çıkararak dövdüğü belirtilen Uzman ÇavuĢ E.A. hakkında “basit yaralama” iddiasıyla açılan davanın ilk 
duruĢması 2 ġubat 2010‟da Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruĢmada ilk sözü alan sanık E.A., 
suçlamaları kabul etmeyerek M.B'nin oğlunu dövdüğünü, bu nedenle okula gidip M.B'ye sadece 'Niye dövdüğünü' 
sorduğunu söyledi. M.B.'ye herhangi bir darp giriĢiminde bulunmadığını iddia eden sanık E.A., Ayday, sadece 
müdüre götürmek amacıyla kolundan tuttuğunu öne sürdü. Sanık E.A., olaydan sonra oğlunun psikolojisinin 
bozulduğunu belirterek buna iliĢkin getirdiği raporu mahkeme heyetine verdi. Mağdur M.B.'nin babası Abdullah B. 
ise, yaĢanan olayı oğlunun arkadaĢlarının gördüğünü ve olaydan sonra oğlu M.B.'nin hastaneye kaldırıldığını 
belirterek sanık E.A.'dan Ģikayetçi oldu. Mağdur M.B. ise, “Dersteyken müdürün beni çağırdığını söylediler. Müdür 
odasına gittiğim sırada sanık koridorda bekliyordu. Daha sonra yanıma gelerek beni dövmeye baĢladı” dedi. 
Ardından söz alan M.B'nin avukatları Av. Erdem Kaya ile Av. BiĢar Sercan da, olayın sadece basit yaralamayla 
sınırlı olmadığını, ayrıca tehdit ile hakaret ve 6136 Yasaya muhalefet suçlarının da gerçekleĢtiğini söyledi. 
Mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyayı bir üst mahkemeye gönderilmesini isteyen mağdur avukatları, 
yaĢanan olaya iliĢkin basında çıkan görüntülerin de basın kuruluĢlarından istenerek dosyaya konulmasını istedi. 
Mahkeme heyeti, tanık ifadeleri ve basında çıkan görüntülerin istenerek dosyaya konulması için duruĢmayı erteledi.  
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Metin ġahin 
Ankara‟nın Keçiören Ġlçesi‟nde 14 Ağustos 2008‟de alkol sattığı için Metin ġahin‟i çivili sopalarla dövdükleri için 
Keçiören Zabıta Müdürlüğü‟nde görevli zabıta amirleri Bahri ġahin ve Ercan Gültekin hakkında açılan dava Ankara 
28. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 5 ġubat 2010‟da sonuçlandı. Bir önceki davada mütalaasını veren savcının ceza 
talebini değerlendiren Mahkeme, Bahri ġahin ve Ercan Gültekin‟e “kasten yaralama” suçundan 3‟er yıl, “tehdit” 
suçundan 7‟Ģer ay 15‟er gün hapis cezası ve “hakaret” suçundan da 1800‟er TL lira adli para cezası verdi. 
Sanıkların ''tehdit'' ve ''hakaret'' suçundan aldıkları cezaların hükümlerinin açıklanması geri bırakıldı. 
 
Ġbrahim Sil 
24 Haziran 2004'te Aydın'ın KuĢadası Ġlçesi Ġnönü Bulvarı'ndaki Safiye Toydemir'e ait Efes Büfe'de çalıĢan Ġbrahim 
Sil'i ve Ahmet Kaya'nın “BaĢım belada” adlı Ģarkısını dinlediği için telsizle döven polisler, Murat Bilgi ve Bayram 
Olgun hakkında açılan dava ġubat 2010‟da sonuçlandı. 5 yıldır ayni iĢyerinde çalıĢan Ġbrahim Sil, temizlik yaparken 
Ahmet Kaya'nın 'baĢım belada' adlı Ģarkısını dinlemeye baĢladı. Bu sırada içeri giren 2 sivil polis, Sil'e müziği 
kapatmasını söyledi. Müziği kapatan Sil'in arkasından gelen polislerden biri, kaseti almak için hamle yaptı. Ġbrahim 
Sil de 'Kaset emanet, size veremem' dedi. Bunun üzerine polislerden Murat Bilgi elindeki telsizle Sil'in yüzüne 
defalarca vurdu. Kendinden geçip yere düĢen Sil'e bu kez diğer polis memuru Bayram Olgun yumruk attı. Kanlar 
içerisinde kalan ve yüzü tanınmayacak hale gelen Sil'i polisler otomobile bindirip karakola götürdü. Kendilerinden 
Ģikayetçi olmaması için baskı yaptı. Aldığı darbeler sonucu yüzü ĢiĢen ve çene kemikleri kırılan, Adli Tip 
Kurumu'ndan 25 gün `iĢ görmez' raporu alan Ġbrahim Sil, avukatı Fuat Aldemir, aracılığıyla KuĢadası Cumhuriyet 
Savcılığı'na gönderilmek üzere Ġzmir Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe verip iki polis memuru hakkında, 'efrada kötü 
ve fena muamele, Ģartlı tehdit ve hürriyeti tahdit' suçundan Ģikayetçi oldu. Ġbrahim Sil, dilekçesinde polislerin 
kendisini Ahmet Kaya dinlediği için telsiz ve yumruklarla dövdüğünü daha sonra götürdükleri karakolda Ģikayetçi 
olmaması için tehdit ettiklerini söyledi.  YaklaĢık 4 yıl boyunca olayı soruĢturan Cumhuriyet Savcısı Bilge Han 
Ertan, bu olaydan sonra baĢka ile tayinleri çıkan polis memurları Murat Bilgi ve Bayram Olgun'un 2008 yılında 
ifadelerini aldı. Polis memurları üzerlerine atili suçlamaları kabul etmedi. Ancak Ġbrahim Sil, savcılıkta kendisini darp 
eden iki polis memurunu fotoğraflarından teĢhis etti. Tanıklar da iki polisin dükkandan gelip Ġbrahim Sil'iAhmet 
Kaya'nın Ģarkısını dinlediği için dövüp, karakola götürdüklerini belirtti. Savcı Ertan, iki polis hakkında 9'ar yıl hapis 
cezası ile yargılanmaları için KuĢadası 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Yapılan son duruĢmaya 
tutuksuz yargılanan polis memurları Murat Bilgi, Bayram Olgun ve tarafların avukatları katıldı. Sanıklar önceki 
ifadelerini tekrarladıklarını ve beraatlarını talep ettiklerini söyledi. Cumhuriyet Savcısı Hakan AktaĢ, sanık polis 
memurlarının olay günü, Ahmet Kaya'nın Ģarkısını dinlediği için müĢteki Ġbrahim Sil'in yüzüne telsizle vurup 
çenesini kırdıklarını ve mağdurun bu olay sonrası 25 gün iĢ görmez raporu aldığını belirtti. Savcı AktaĢ, dinlenen 
tanık ve doktor raporlarına göre sanıkların bu suçu islediklerinin sabit olduğunu vurgulayıp, cezalandırılmalarını 
talep etti. Hakim Gültekin Remzi Yüksel, sanıklar Murat Bilgi ve Bayram Olgun'a 'Efrada kötü muamele' suçundan 
8'er ay hapis ve memuriyetten men cezası verdi. Hâkim, sanıkların suçtan sonraki ve yargılama sürecindeki 
davranıĢları dikkate alınarak haklarında takdiri indirim nedeninin uygulanmasına, cezaların tedbire çevrilmesine ya 
da ertelenmesine yer olmadığına ve sanıkların yargılama sürecindeki davranıĢlarını dikkate alarak, ileride yeniden 
suç iĢlemeyecekleri yönünde vicdani kanaat oluĢmadığından haklarındaki hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına yer olmadığını belirtti.  Ġbrahim Sil'in avukatı Fuat Aldemir, sanıkların iddianamedeki diğer suçlardan 
da ceza almaları için kararı temyiz edeceklerini söyledi. 
 

Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi (AĠHM), 18 yaĢından küçük iken gözaltı alınarak kendisine yapılan iĢkenceyi adli 
tıp raporu ile belgelenen Ali Ümit Alkes'in Ģikayetine iliĢkin davada Türkiye'yi mahkum etti. 
AĠHM, Ali Ümit Alkes'in baĢvurusu üzerine açılan davayı Türkiye aleyhinde sonuçlandırdı. AĠHM Türkiye'yi Alkes'e 
15 bin 600 euro manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Örgüt adına bir soyguna karıĢtığı gerekçesiyle 16 yıl hapis 
cezasına çarptırılan Alkes, gözaltındayken dövüldüğü, elektrik Ģokları ve basınçlı soğuk su gibi iĢkence yöntemlerin 
uygulandığı adli tıp raporu ile belgeleyerek Ģikayette bulunmuĢtu. 

 
Yunus Tekin Dicle 
Mardin‟in Midyat Ġlçesi‟nde zorunlu askerlik görevini yapan Yunus Tekin Dicle‟nin babası Mahmut Dicle, oğlunun 30 
Kasım 2009‟da “hırsızlık” suçlaması ile gözaltına alındığı Midyat Emniyet Müdürlüğü‟nde iĢkence ve kötü 
muameleye maruz kaldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne yaptığı baĢvuruda baba 
Mahmut Dicle, askeri birliğe çağrılan polis ekibi tarafından gözaltına alınan Yunus Tekin Dicle‟nin zorla dizüstü 
çöktürülerek Emniyet Müdürlüğü‟ndeki bir odada polis memurları tarafından dövüldüğünü, aldığı darbelerin etkisiyle 
yere düĢen oğlunun kafasına poĢet geçirilerek havasız kalması sağlandığını, “çaldığı altınların yerini söylemesi” ve 
“hangi örgüt üyesi olduğu” yönünde sorulara maruz kalan Yunus Dicle Tekin‟e götürüldüğü hastanede “darp izine 
rastlanmamıĢtır” raporu verildiğini, tekrar getirildiği Emniyet Müdürlüğü‟nde soyunmaya zorlanan ve vücudu suyla 
ıslatılan Dicle‟ye gözleri bağlandıktan sonra sağ ayak serçe parmağından ve cinsel organından elektrik verildiğini, 
sorgusunun ardından tutuklanarak Askeri Cezaevi‟ne gönderildiğini, polis memurlarından ve oğlunu muayene 
etmeyen doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. 
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Ferho Aytemur 
Ġstanbul‟un Kartal Ġlçesi‟nde 3 Ekim 2009‟da oğlunu almak için gittiği Soğanlık Ege Sanayi Ġlköğretim Okulu‟nun 
önünde Terörle Mücadele ġubesi‟nde görevli polis memuru Y.K. tarafından darp edilen ve “21 gün iĢ göremez” 
raporu alan Ferho Aytemur‟un yaptığı suç duyurusu üzerine baĢlatılan soruĢturma sonucunda polis memuru 
Y.K.‟nin altı ay süreyle açığa alındığı 3 Mart 2010‟da öğrenildi. 
 
Öztürk Aladağ ve Naciye Kaplan 
Ġstanbul‟da 1 Mayıs 2009‟da ĠĢçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekipleri 
tarafından TarlabaĢı Caddesi‟nin ara sokaklarında yere yatırılarak copla dövülen eylemcilerden Öztürk Aladağ (28) 
ile aynı sokakta sürüklenerek gözaltına alınan Naciye Kaplan‟ın Ģikâyeti 13 Mayıs 2010‟da birleĢtirilerek beĢ polis 
memuru hakkında Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 30 Haziran 2010‟da dava açıldı. Sanık polis 
memurlarının amiri olması nedeniyle Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ġube Müdürü Gökhan ÖzsavaĢ 
hakkındaki Ģikâyete iliĢkin ise 30 Haziran 2010‟da takipsizlik kararı verildi. Öztürk Aladağ‟ın avukatı Meral 
Hanbayat‟ın karara itiraz etmesi üzerine, mahkeme heyeti, Gökhan ÖzsavaĢ‟ın “olay sırasında Beyoğlu‟nda 
değildim. Zor kullanma sınırının aĢılması yönünde talimat vermem mümkün değil” Ģeklindeki savunmasına rağmen 
“amirin iĢkence yapıldığını öngörmesine rağmen iĢkenceye müdahalede bulunmaması dolayısıyla iĢkence 
yapılmasını zımnen rıza gösterdiğini bu nedenle iĢkence suçunu iĢlediğini” ileri sürerek Gökhan ÖzsavaĢ 
hakkındaki takipsizlik kararını 3 Eylül 2010‟da kaldırdı. BeĢ polis memuruyla beraber yargılanan Gökhan ÖzsavaĢ 
hakkında açılan davaya 2 Aralık 2010‟da Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi. DuruĢmada ifade 
veren Gökhan ÖzsavaĢ, mağdur Naciye Kaplan ile ilgili olarak “hanımefendinin topallayarak yürüdüğünü görünce 
koluna girdim. Sanırım gazdan etkilendiği için zor nefes alıyordu. Rahat nefes alsın diye çenesinden tutup baĢını 
yukarı kaldırdım” dedi. Mahkeme heyeti sanık polis memurlarından Kemal Güney ve Veli Tarım‟ın getirilmesi ve 
ÇağdaĢ Hukukçular Derneği‟nin müdahillik talebinin değerlendirilmesi için duruĢmayı 17 ġubat 2011‟e erteledi. 
Öztürk Aladağ‟ın gördüğü iĢkence amatör bir kamera tarafından kaydedilmiĢ ve basına yansımıĢtı. 
 
Ferhat Uzun 
Mersin‟de 23 Ekim 2008‟deki 1-0 biten Galatasaray-Olympiakos maçından sonra dıĢarıda bira içerek kutlama 
yapan Ferhat Uzun‟un (50) devriye görevi yapan polis ekibi tarafından gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü 
Yumuktepe Karakolu‟nun nezarethanede kendini yakması sonrası, Uzun‟un Komiser H.K. hakkında yaptığı suç 
duyurusunu değerlendiren Cumhuriyet Savcılığı H.K. hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. 
Yaralı halde hastaneye kaldırılan Ferhat Uzun geçirdiği beĢ ameliyatın ardından iyileĢirken, Mersin 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre olay Ģu Ģekilde meydana geldi: “Olayla ilgili ifadesi alınan 
Ferhan Uzun, evlerinin yakınında H.K. tarafından kelepçelenip karakola götürüldü. Komiser Ferhat Uzun‟u 
nezarethaneye götürdü, orada, „sen neden benim memurlarımı Ģikayet ediyorsun?‟ diyen H.K., polis memurlarına 
„bunun hanımını getirin‟ talimatını verdi. Bunun üzerine Ferhat Uzun, „benim namusum, Ģerefim var, hanımımı 
buraya getirirsen kendimi yakarım‟ dedi. Komiser de, üzerindeki çakmağı çıkarıp Ferhat Uzun‟a verdi, üzerine de 
spreyle gaz sıkıp, „sana iyilik yapıyorum. Namuslu, Ģerefli isen yemini yerine getir, kendini yak‟ dedi. Bunun üzerine 
Ferhat Uzun çakmakla kendini yaktı.” Sanık Komiser H.K. ise olay günü Ferhat Uzun‟un alkollü olduğunu, eĢ ve 
çocuklarını dövmesi nedeniyle karakola getirildiğinde etrafa saldırdığını, yakma olayını görmediğini savundu. Dava 
25 Kasım 2010‟da sonuçlandı. Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında savcı, 
savunmalar, olayla ilgili polis merkezinden sağlanan ve mahkeme heyeti tarafından izlenen görüntüler, dosyanın 
kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın yöneltilen suçu iĢlediğine dair yeterli kesin deliller bulunmadığından, 
sanığın beraat etmesine karar verilmesini istedi. Tutuksuz sanık H.K.‟nin katılmadığı duruĢmada mahkeme heyeti, 
H.K.‟nin suçunun sabit olmaması nedeniyle beraat etmesine karar verdi. 
 
S.T. 
Hakkari'de 23 Nisan 2009'da çıkan olaylarda polisin silah dipçiğiyle darp ettiği S.T.'nin (14) ailesinin yaptığı suç 
duyurusu üzerine polis hakkında açılan davanın beĢinci duruĢmasında dava dosyasının Isparta'ya alınması kararı 
çıktı. 5 Mart 2010 tarihinde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruĢmaya olayın mağduru S.T. ve babası 
Muhammet Turan ile Avukatı Fahri Timur katıldı. TCK'nin 86 maddesini düzenleyen 'Kasten adam yaralamak'la 
yargılanan sanık polis B.T. ile avukatının katılmadığı duruĢmada hakim, ilk olarak sanık avukatının daha önce 
dosyanın Hakkari'den alınmasına yönelik yaptığı baĢvuru ile ilgili kararını açıkladı. Hakim, sanık avukatın yaptığı 
baĢvurunun Adalet Bakanlığı tarafından uygun görüldüğünü belirterek, davanın Isparta'ya alındığını açıkladı. 
Karara iliĢkin açıklama yapan S.T.'nin Avukatı Fahri Timur, olayın olduğu tarihten bu yana yaklaĢık bir yıl geçtiğini 
belirterek, bir yıl içinde görülen 5 duruĢmada hiçbir sorun yaĢanmadığını belirterek, “Burada açık bir Ģekilde ilimiz 
potansiyel suç merkezi olarak görülüyor. Burada yaĢayan insanlarında potansiyel suçlu olarak görüldüğü 
anlayıĢının devam ettiğinin göstergesidir. Görülen 5 duruĢmada hiçbir sorun olmamasına rağmen böyle bir karar 
alınmasının kabul etmemiz mümkün değildir. Burada alınan karar hukuksal değil, siyasi bir karardır. Biz dosyanın 
Hakkari'den alınmasına yönelik kararla ilgili olarak AĠHM'e baĢvuruda bulunacağız” dedi. 
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Ġsmail Karaman 
Ġstanbul‟un Avcılar Ġlçesi‟nde 6 Temmuz 2001‟de kolluk güçlerinin açtığı ateĢ sonucu yaĢamını yitiren Ġsmail 
Karaman‟ın öldürülmesiyle ilgili davada polis memurları Ali ErĢan‟la Nihat Çulhaoğlu‟nun yargılanmasına 12 Mart 
2010‟da Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi. DuruĢmada mütalaayı veren savcı tutuksuz 
yargılanan sanık polis memurlarının, “kamu görevi”ni yerine getirdiğini iddia ederek, iki polis memurunun da beraat 
etmesi talebinde bulundu. DuruĢma, sanık polis memurlarının avukatı Ġlhami Yelekçi‟nin savunma yapmaları için ek 
süre talebi üzerine ertelendi. 25 Ekim 2010‟da görülen duruĢmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık polis 
memurlarının söz konusu olay sırasında, kanunî görevlerini yerine getirdiklerini ve kendilerine karĢı haksız bir 
saldırıyı, saldırıyla orantılı bir biçimde def ettiklerini belirterek bu nedenle, sanık polis memurlarının yasal savunma 
sınırları içerisinde hareket ettiklerini açıklayarak, sanık polis memurlarının beraat etmelerine karar verdi. Oy 
çokluğuyla alınan karara muhalif kalan mahkeme heyetinin baĢkanı Ġlhami Yılmaz ise, sanıkların “Ġsmail Karaman‟ı 
haksız tahrik altında kastın aĢılması suretiyle öldürmek” suçundan dört yıla kadar hapis cezası öngören TCK‟nın 
87. maddesinin 4. fıkrası ile 29. maddeleri uyarınca hapis cezasına çarptırılmaları gerektiği görüĢünde olduğunu 
bildirdi. 
 
Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ndeki 8 Kadın Mahkum 
Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde kalan 8 kadın mahkumun gardiyanlar hakkındaki cinsel taciz Ģikayeti Mart 2010‟da 
sonuçlandı. Halen Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutulan kapatılan DTP'nin eski eĢbaĢkan yardımcısı Selma 
Irmak‟ın cinsel tacize uğrayan kadınların Ģikayetlerini Ġnsan Hakları Derneği'ne iletmesi sonrası Siverek Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından yapılan incelemede, kovuĢturmaya yer olmadığı kararı verildi. Mahkumlar bunun üzerine 
Siverek Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz ederek, savcılık kararının kaldırılmasını istedi. Siverek Mahkemesi de 
'MüĢtekilerin soyut iddiaları dıĢında Ģüphelilerin müĢtekilere hakaret yahut cinsel taciz olarak değerlendirilecek 
herhangi bir eylemlerinin tespit edilmediği anlaĢılmakla Ģüpheliler hakkında kamu adına kovuĢturma yapılmasına 
yer olmadığına' kararı verdi. Hakaret ve cinsel tacize maruz kalan kadın tutsaklar, ĠHD'ye baĢvurarak, yeniden 
yargılama sürecinin baĢlatılmasını talep etti. 
 
F.S. 
Adana Pozantı Cezaevi'nde bulunan F.S.‟nin 32 çocuğa cezaevi idaresi ile gardiyanlar tarafından iĢkence ve kötü 
muamele yapıldığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı baĢvuru reddedilirken, Savcılık F.S. hakkında “iftira 
suçunu” iĢlediği gerekçesiyle kamu davası açtı. Adana Pozantı Cezaevi'nde bulunan TMK mağduru F.S., cezaevi 
idaresi ve gardiyanları tarafından “üzerlerine soğuk su dökülerek pimapen plastik borularla dövüldüklerini, açılan 
yaralarına tuz basıldığını” belirterek Pozantı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık Sertkal'ın 
baĢvurusunu iddiaların soyut olduğu gerekçesiyle reddederek takipsizlik kararı verdi. Aynı savcılık, 32 çocuğa 
iĢkence yapıldığı gerekçesi ile Ģikayetçi olan ve Ģu anda Mersin Silifke Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ferdi Sertkal 
hakkında görevli memurlara karĢı 'iftira suçu'nu iĢlediği gerekçesiyle Pozantı Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu 
davası açtı. 
 
Hasan Elarslan, Mehmet Bayram, Ahmet Karagöl, Mehmet Goran, Yusuf Ġnan, Mehmet Salih Geçgel, Musa 
Bayram ve Hüsnü Doğan 
ġırnak'ın Ġdil Ġlçesi'nde 21 Ekim 2008'de gözaltına alınan DTP'li Hasan Elarslan, Mehmet Bayram, Ahmet Karagöl, 
Mehmet Goran, Yusuf Ġnan, Mehmet Salih Geçgel, Musa Bayram ve Hüsnü Doğan‟a Ġdil BeĢ ġehitler Polis 
Karakolu'nda ve hastaneye sevk edilme sırasında iĢkence yaptığı iddiasıyla polis memurları D.M.S., M.K. ve F.A. 
hakkında dava açıldı. Olay günü ĠHD'li avukatlar Veysel Vesek, RahĢan Güleç ve Cihan Güçlük'ün giriĢimleri 
sonucunda Ġdil Cumhuriyet Savcısı, karakola baskın düzenledi ve polisler D.M.S., M.K. ve F.A. suç üstü yakalandı. 
Mağdurların iĢkence gördüğü doktor raporu ile tespit edilirken Ġdil Sulh Ceza Mahkemesi'nde sanık polisler 
hakkında “hafif yaralama ve tehdit” suçlarından dolayı 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Mağdur 
avukatları Veysel Vesek, RahĢan Güleç, ve Cihan Güçlük mağdurlara iĢkence yapıldığını, olayın “basit yaralama 
ve tehdit” olmadığını belirterek karara itiraz etti. Mağdur avukatlarının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz kabul edildi. 
Mahkeme “iĢkence yapılmıĢ olabileceği ihtimali” ile davada görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Midyat Nöbetçi Ağır 
Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Davaya Midyat Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 1 Temmuz 2010‟da devam edildi. ĠHD 
yetkililerinin giriĢimiyle savcının sekiz kiĢiye iĢkence yapılırken olay yerine giderek iĢkence ve kötü muameleyi 
tespit ettiği olayın duruĢmasına sanık polis memurlarından ikisi katılmadı. Mahkeme heyeti bir sonraki duruĢmada 
sanık polis memurlarının hazır edilmesine karar vererek duruĢmayı 30 Eylül 2010‟a erteledi.  
 
Güney Tuna 
Ġstanbul‟un Avcılar Ġlçesi‟nde 3 Ekim 2009‟da parkta içki içtiği gerekçesiyle Güney Tuna‟yı (21) döven polis memuru 
Muhammed Bağcı, Güney Tuna‟ya “sağlam raporu” veren Doktor Ergin Ertan ve aynı olayda “görevlerini ihmal 
ettikleri” suçundan haklarında dava açılan 5 polis memurunun Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
yargılanmasına 20 Ocak 2010‟da baĢlandı. Davanın ilk duruĢmasında mahkeme heyeti, toplanan delilleri 
inceleyerek görgü tanıklarının ifadelerini aldı. DuruĢmaya verilen arada açıklama yapan Güney Tuna, polis 
memurlarının haklarındaki iddiaları kabul etmediklerini söyleyerek “olay sırasında baĢıma darbe aldığım için tam 
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hatırlayamıyorum. Ancak Muhammed Bağcı‟yı net olarak teĢhis ediyorum. Sürekli olarak baĢıma tekme atıyorlardı” 
dedi. Görgü tanığı 12 kiĢinin ifadesinin alındığı duruĢmada mahkeme heyeti bir sonraki duruĢmada diğer delillerin 
incelenmesine ve polis memuru Muhammet Bağcı‟nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruĢmayı 10 Mart 
2010‟a erteledi. 10 Mart günü görülen duruĢmada bilirkiĢi, kamera kayıtlarına göre “altı polis memurunun da Güney 
Tuna‟yı tekme ve yumruklarla darp ettiği anlaĢılmıĢtır” dedi. Sanık polis memurlarının avukatları ise bilirkiĢinin 
görüntü kayıtlarını aldıktan bir gün gibi kısa bir sürede raporunu düzenlediğini belirterek, bilirkiĢinin yoruma dayalı 
beyanda bulunduğu ileri sürdü. Mahkeme heyeti, Adlî Tıp Kurumu‟ndan görüntü inceleme üzerine çalıĢan bir ihtisas 
dairesi olup olmadığının sorulmasına, varsa buradan olayın görüntülerine iliĢkin bilirkiĢi raporu istenmesine karar 
vererek duruĢmayı erteledi. 26 Nisan günü görülen duruĢmada, sanıkların ve Güney Tuna‟nın ifadesini alan 
mahkeme heyeti tutuklu polis memuru Muhammed Bağcı‟nın tahliye edilmesine karar vererek dosyadaki diğer 
eksikliklerin giderilmesi için duruĢmayı erteledi. 
 

AĠHM, iĢkence davasında Türkiye'yi tazminat ödemeye hükmetti 
Sendikacı Süleyman Yeter'in öldürüldüğü iĢkence sırasında Yeter'le birlikte iĢkence gören 6 kiĢinin açtığı davada 
AĠHM, Türkiye'yi her baĢvuruculara maddi ve manevi olmak üzere 34'er bin euro ödemesine hükmetti. Limter ĠĢ 
Sendikası eğitim uzmanı Süleyman Yeter'i gözaltına alan polisler, aynı anda Arif Çelebi, Ragıp Ġltümür, Hasan 
Ozan, Necati Abay, S.Y, Erdoğan Ber, Bayram Namaz, Birsen Kaya, Erdoğan Yılmaz, AyĢe Yılmaz, Sultan Arıkan, 
Gönül Karagöz, Ferhat Akçay, Sedat ġenoğlu, Mukaddes Çelik ve Birsen Kaya'yı da gözaltına almıĢtı. Gözaltına 
alınan Yeter, 48 saat sonunda iĢkenceyle öldürülmüĢtü. Hem Yeter ailesi hem de diğer sanıkların polisler hakkında 
açtığı davada, 4 polis ceza aldı, ancak cezaları ertelendi. Erteleme, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi'nden 
tazminat olarak döndü. Mahkeme, Arif Çelebi, Mukaddes Çelik, Sultan Arıkan Seçik, Bayram Namaz, Sedat 
ġenoğlu ve Necati Abay'ın açtığı davaya baktı. AĠHM, altı mağdurun iĢkence nedeniyle açtığı davada kararını verdi. 
AĠHM, bugünkü oturumda iĢkence mağdurlarına 31'er bin euro manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Türkiye 
ayrıca her iĢkence mağduru için de 3'er bin eruo da maddi tazminat ödeyecek. AĠHM, daha önce de Süleyman 
Yeter davasında Türkiye'yi Yeter ailesine 112 bin euro tazminat ödemeye mahkum etmiĢti. 

 
Ufuk Özgün Erhan, Ġbrahim Doruk Balkan ve Ufuk Göllü 
Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde 5 Mart 2009‟da Sosyalist Parti üyesi Ufuk Özgün Erhan, Ġbrahim Doruk Balkan ve 
Ufuk Göllü‟ye kimliklerini soran polis memurları C.S., O.T., R.K. ve H.K.‟nın çıkan tartıĢma sonucu 3 kiĢiyi darp 
ederek kelepçelemesinin ardından Ufuk Özgün Erhan, Ġbrahim Doruk Balkan ve Ufuk Göllü‟nün ve polis 
memurlarının karĢılıklı olarak suç duyurusunda bulunmaları üzerine baĢlatılan soruĢturmayı Beyoğlu Cumhuriyet 
Savcılığı 2010 Nisan ayında tamamladı. Ġddianamede, polis memurlarının Sosyalist Parti üyesi üç kiĢinin kendilerini 
darp ettiği yönünde tutanak hazırladığı fakat üç kiĢiden Ufuk Göllü‟nün burnunun kırıldığı ve vücudunda ĢiĢlikler 
oluĢtuğu, Ufuk Özgün Erhan‟ın ise sol bileğinin kırıldığı vurgulanarak polis memurlarının “basit tıbbi müdahaleyle 
iyileĢecek Ģekilde” darp edilmeleri nedeniyle polis memurlarının hazırladığı tutanağın dikkate alınmadığı belirtildi. 
Ġddianamede polis memurlarının “zor kullanma sınırını aĢıp iĢkenceye varacak Ģekilde kasten yaralama eylemini 
gerçekleĢtirdikleri, müĢtekilerin kelepçelendikten sonra biber gazı sıkılarak kasten yaralama eylemine devam 
ettikleri, bu eylemin araç içerisinde sürdüğü” ifade edilerek polis memurlarının Ġbrahim Doruk Balkan‟a yönelik 
Ģiddet nedeniyle “iĢkence” suçundan 12 yıla kadar, Ufuk Göllü ve Ufuk Erhan Özgün‟e uygulanan Ģiddet nedeniyle 
de “ağırlaĢtırılmıĢ iĢkence” suçunu ikiĢer kez iĢledikleri iddiasıyla 36 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları 
istendi. Davanın ilk duruĢmasının Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 24 Haziran 2010‟da görüldü. 
 
Arif Kılınç ve Mehmet Nezir Çirik 
Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde 10 Ağustos 2007‟de ziyaretine gittiği babasının evinden ayrıldıktan sonra kimlik 
kontrolü amacıyla polis memurlarının yolda durdurduğu; “kimlik göstermediği” ve “görevli polis memuruna direndiği” 
iddiasıyla arkadaĢı Arif Kılınç‟la birlikte gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi‟nde dövülen ve aldığı darbeler 
nedeniyle dalağı ameliyatla alınan Mehmet Nezir Çirik‟i (33) dövdükleri öne sürülen 12 polis memuru hakkında 
“iĢkence” suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağustos 2010‟da dava açıldı. 
 
Kemal Avcı, Ferhat Tüzer ve Ahmet Burak Eryıldırım 
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde kalan Kemal Avcı, Ferhat Tüzer ve Ahmet Burak Eryıldırım‟ın 21 Haziran günü, 
atılan “Ġnsanlık Onuru ĠĢkenceyi Yenecek!” sloganına eĢlik ettikleri gerekçesiyle, gardiyanlar tarafından kaldıkları 
koğuĢta dövülmesi ve ardından süngerli odaya konulmasına iliĢkin Kemal Avcı‟nın 24 Haziran 2010‟da yaptığı suç 
duyurusu sonrası Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi Disiplin Kurulu BaĢkanlığı‟nın yürüttüğü soruĢturma sonucunda, 
“kurum görevlilerine hakaret ettikleri” ve “görevli memura kasten saldırdıkları” iddiasıyla Ferhat Tüzer ve Ahmet 
Burak Eryıldırım‟a 30‟ar gün, Kemal Avcı‟ya da 40 gün hücre cezası verildi. “Süngerli Oda”nın süngerlerini yırtıkları 
gerekçesiyle ayrıca Ferhat Tüzer‟e 20 gün ve Kemal Avcı‟ya da 40 gün hücre cezası verildi. 
 
Enver Aydemir 
24 Aralık 2009‟da gözaltına alınan ardından tutuklanarak Maltepe Askerî Cezaevi‟ne gönderilen vicdanî retçi Enver 
Aydemir‟in iĢkence görmesi nedeniyle Maltepe Askerî Cezaevi Müdürü Albay Mustafa Özmen hakkında açtığı dava 
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Selimiye 1. Ordu Komutanlığı‟nda 21 Eylül 2010‟da baĢladı. Selimiye 1. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi‟nde 
görülen davada ifade veren Enver Aydemir, “içeriye alındım. Ġsimlerini bilmediğim gardiyan, çavuĢ ve onbaĢılar 
tarafından tekme, yumruk ve küfürlerle darp edildim. BaĢgardiyan geldi. O da birkaç kez vurduktan sonra D koğuĢu 
tabir edilen yere götürülmemi söyledi. Oraya götürdüler yere yatırıp iki tane gardiyan göğsüme yumruk atmak 
suretiyle iki tanesi de ayağıma tutmak suretiyle botumu çıkardılar. „Siz zalimsiniz‟ dedim. BaĢgardiyan „biz 
görevimizi yapıyoruz‟ dedi. Daha sonra „soyunman gerekiyor‟ dediler. Ben de iç çamaĢırlarımla kaldım. 
BaĢgardiyan „elbiseyi giyinecek misin‟ diye sorup askeri elbiseyi bıraktı. Giymeyeceğimi söyledim. Sonra küfürler 
ederek, göğsüme vurdular. Tekme atıp, boğazımı sıktılar. Ġki saat çıplak olarak orada durdum. Cezaevi müdürü ile 
görüĢeceğim söylendi. Müdüre, vicdani retçi olduğum söyleyip elbiseyi giymeyeceğimi anlattım. O da bana vurup, 
küfür etti. KoğuĢa koydular, tuvalete göndermediler, su vermediler, namaz kılmama yardımcı olmadılar. Ertesi gün 
beĢ altı gardiyan geldi. Tokatlarla vurdular. Müdür gelip „Bunu giydirin‟ dedi. Sonra beni zorla giydirmeye çalıĢtılar. 
Ayağa kalktıktan sonra üzerimi çıkarmaya çalıĢtım. AkĢam saatlerinde gardiyanlar gelip cezaevi müdürünün emri 
gereği mutlaka tıraĢ edilmem gerektiğini söylediler. Benim itirazlarıma rağmen ellerimi arkadan zincirleyip yere 
yatırıp tıraĢ ettiler. Daha sonra dayak ve küfür benzeri kötü muameleyle karĢılaĢmadım” dedi. Ġddiaları reddeden 
Albay Mustafa Özmen ise “karĢıma sivil elbise ile gelmek isteyince hükümlü elbisesini zorla giydirmelerini emrettim. 
Kollarını ve bacaklarını tutarak, zorla giydirmelerini emrettim. Hatırladığım kadarıyla iki kiĢi kolundan tutarak 
giydirdi. Ne olduğunu bilmiyorum. KarĢıma oturttum. KonuĢurken Enver Aydemir, Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensuplarını dinsizlikle, kitapsızlıkla ve uĢaklıkla suçlamaya kalkıĢtığında sinirle yerimden fırladım. „Sen kimsin, ne 
demek istiyorsun‟ diye omzundan tutarak dıĢarı çıkardım. Yönetmeliğe göre gardiyanlara mukavemet edildiği 
takdirde gardiyanlar zor kullanma yetkisine sahiptir. Ben de buna dayanarak, elbiseyi zorla giydirdim. GörüĢme 
sırasında elim kazayla tutuklunun yüzüne kaymıĢ olabilir” dedi. Dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar 
veren mahkeme heyeti duruĢmayı 29 Kasım 2010‟a erteledi. 
 
Kamile Çiğci 
Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze KarĢı Hukukî Yardım Bürosu avukatlarından Eren Keskin, Yargıtay 
Cumhuriyet Savcısı‟nın, Kamile Çiğci‟ye, 1993 yılının Aralık ayında “PKK‟ye yardım ve yataklık yaptığı” 
gerekçesiyle Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi‟nde Emniyet Müdürlüğü‟nde gözaltında tutulduğu 33 gün boyunca tecavüz 
ve iĢkence ettikleri gerekçesiyle yargılanan yedi polis memuru hakkında verilen beraat kararının onanması 
yönünde görüĢ bildirdiğini 4 Ekim 2010‟da açıkladı. Kamile Çiğci‟nin dava sırasında sanıkları teĢhis ettiğini ve 
mağduriyetinin doktor raporlarıyla tespit edildiğini hatırlatan Eren Keskin, “karar eksik ve yanlıĢ, sanıkların beraatı 
hukuka aykırı” diye konuĢtu. Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüz KarĢı Hukukî Yardım Bürosu‟na 1999 yılında 
baĢvuran Kamile Çiğci, Nusaybin Emniyet Müdürlüğü‟nde gözaltında tutulduğu 33 gün boyunca iĢkence gördüğünü 
ve tecavüze uğradığını anlatmıĢtı. Kamile Çiğci‟nin, Mardin Cumhuriyet Savcılığı‟na baĢvurması üzerine 
Cumhuriyet Savcısı Murat Ertemli, biri komiser yedi polis memuru hakkında “iĢkence” ve “tecavüz” suçlarından 
dava açmıĢ ve hazırladığı iddianamede Ģu ifadelere yer vermiĢti: “Komiser Ġ.H.‟nin yönlendirmesi ve talimatıyla 
sanıkların elbirliği ile falaka, elektrik verme, soğuk su sıkma, askı gibi gayriinsanî yöntemlere baĢvurup müĢtekiye 
suçunu ikrar etmesini sağlamaya çalıĢtıkları, ayrıca müĢtekinin sorgulanması sırasında cinsel organına cop 
soktukları ve fiilen tecavüz ettikleri tespit edilmiĢtir”. Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen davada sanıklar 
“zamanaĢımı” gerekçesiyle 2004 yılında önce “iĢkence” suçundan 2009 yılında da “tecavüz” suçundan beraat 
etmiĢti. 
 
Tacettin Çolak 
Ġzmir‟de 30 Eylül 2009‟da Dokuz Eylül Üniversitesi‟nin akademik yılı açılıĢına katılmak üzere Ġzmir‟e gelen 
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın AKP Ġzmir Ġl BaĢkanlığı‟nı ziyareti sırasında alınan güvenlik önlemleri 
nedeniyle il baĢkanlığıyla aynı sokakta yer alan bürosunda sıkıntı yaĢadığını iddia eden ve  alınan önlemlere tepki 
gösterdiği için bürosuna gelen polis memurları ve BaĢbakanlık korumaları tarafından arkadaĢı ile beraber 
dövüldüğünü belirteren Halkın KurtuluĢ Partisi Ġl BaĢkanı Avukat Tacettin Çolak‟ın ve arkadaĢının Ģikâyetini 
değerlendiren savcı, iki avukatı darp ettikleri ileri sürülen dört baĢbakanlık koruması hakkında “kasten yaralama” ve 
“hakaret” suçlamasıyla dava açtı. Ġzmir Savcısı Alaattin Dokur hazırladığı iddianamede, BaĢbakan Recep Tayyip 
Erdoğan‟ın koruması olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zeki Bulut hakkında “hakaret” suçundan 26 aya kadar hapis 
cezası isterken; polis memurları Ġsmail Dalkıran, Refik Farsakoğlu ile Aydın Akgül hakında da mağdurları darp 
ettikleri için “kasten yaralama” suçunu iki kez iĢledikleri iddiasıyla 10‟ar yıla kadar hapis cezası ve “hakaret” 
suçundan da 26 aya kadar hapis cezası istedi. Ġddianamede ayrıca tüm koruma polislerinin memuriyetten ve kamu 
haklarından men edilmesi istendi. 9 Ekim 2010‟da ilk duruĢması Ġzmir 18. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde görülen 
davada sanıkların kimlik tespitini yapan mahkeme baĢkanı duruĢmayı erteledi. 
 
D.E. 
Ġstanbul‟un Bakırköy Ġlçesi‟nde 13 Mart 2010‟da ailesiyle beraber Cumartesi Pazarı‟na giden D.E.‟nin “hırsız 
olduğu” Ģüphesiyle sivil polis ekibi tarafından gözaltına alınması ve polis otosunun içinde ve Osmaniye 
Karakolu‟nda dövülmesi nedeniyle Osmaniye Karakolu‟nda görevli polis memurları Emel ġenel Soylu ve Yakup 
ġahin hakkında dava  açıldı. D.E. yapılan kimlik kontrolünün ardından polis memurları tarafından özür dilenerek 
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“Roman‟a benzediği” gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilmiĢ ve serbest bırakılmıĢtı. Kolunda, bacağında ve 
sırtında darp izine rastlanan D.E.‟nin polis memurları hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından baĢlatılan 
soruĢturmanın tamamlandı ve olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı‟nın hazırladığı iddianamede Osmaniye 
Karakolu‟nda görevli polis memurları Emel ġenel Soylu ve Yakup ġahin‟in “iĢkence” suçundan ve Yakup ġahin‟in 
ayrıca “görevi kötüye kullanmak” suçundan yargılanması talep edildi. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 11 
Kasım 2010‟da görülmeye baĢlanan davanın duruĢmasında savunmasını yapan sanık Emel ġenel Soylu, D.E.‟yi 
bilerek dövmediğini D.E.‟nin direncini kırmak için zor kullandığını iddia etti. Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklik lerin 
giderilmesi için duruĢmayı erteledi. (Star-12.11.10) 
 
Abdurrahim Aslan 
Siirt‟te 31 Ekim 2007‟de gözaltına alınan ve gözaltında tutulduğu Siirt Emniyet Müdürlüğü‟nde cinsel organına ve 
testislerine ip bağlanarak odada dolaĢtırılan ve halen Siirt E Tipi Cezaevi‟nde tutuklu bulunan Abdurrahim Aslan‟a 
iĢkence yaptıkları gerekçesiyle 10 polis memuru hakkında 12‟Ģer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava 
Kasım 2010‟da görülen ilk duruĢmasında sonuçlandı. Siirt Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yapılan yargılamada 
mahkeme heyeti, Adlî Tıp Kurumu‟nun iĢkenceyi tespit eden raporuna rağmen “Abdurrahim Aslan polislere iftira 
atmak için testisine zarar verdi. Hayvancılık yapan Abdurrahim Aslan göçer olduğu için temizliğe dikkat etmiyor. 
Uzun süre dağda kaldığı için testislerde enfeksiyon olması normaldir” diyerek polis memurları hakkında beraat 
kararı verdi. 
 
Ozan Özhan 
Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟ndeki Taksim Meydanı‟nda, 9 Ocak 2010‟da Ġstanbul‟un 2010 yılında Avrupa Kültür 
BaĢkenti olmasıyla ilgili afiĢlere bakarken polis memurlarının beklememesi yönündeki uyarısına itiraz eden, 
Gazeteci Ozan Özhan‟ın (36) dövülmesiyle ilgili olarak açılan davaya 15 Aralık 2010‟da baĢlandı. Beyoğlu 2. Sulh 
Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmaya Ozan Özhan‟ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan polis memuru T.A., baĢka 
bir ile atandığı gerekçesiyle katılmadı. Polis memuru T.A.‟nın adresinin tespit edilmesine ve çevrede olayı 
kaydeden kameraların kayıtlarının istenmesine karar veren mahkeme baĢkanı, duruĢmayı 2 Haziran 2011‟e 
erteledi. 
 
Cengiz Kahraman ve Kenan Özyürek 
Sincan F Tipi Cezaevi‟nde kalan Cengiz Kahraman ve Kenan Özyürek isimli mahkumların, 10 Nisan 2007‟de revire 
götürülürlerken baĢka koğuĢlardaki arkadaĢlarına selam vermek istemeleri üzerine bunu engellemek isteyen 
gardiyanlar tarafından darp edilerek koğuĢlarına geri götürmeleri sonrası açılan dava 2010 yılı Aralık ayında 
sonuçlandı. Olay sonrası aldığı darbeler nedeniyle ağrıları artan Cengiz Kahraman Numune Hastanesi‟ne sevk 
edilmiĢ, olaya iliĢkin baĢlatılan soruĢturma sonucunda ise baĢgardiyan Aydın Kılıç ve gardiyan ġakir ġengül 
hakkında “zor kullanma yetkisini aĢıp kasten insan yaralama” suçundan dava açılmıĢtı. Sincan 1. Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında, Aydın Kılıç hakkında beraat kararı verilirken, ġakir ġengül 1 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. Mahkeme bir yıl hapis cezasını on aya indirdikten sonra cezanın infazını erteledi. 

XIV. NAMUS CİNAYETLERİ 
 
3 Ocak günü Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Atatürk Mahallesi'nde yaĢayan Habip Keklik, kendisini aldattığı iddiasıyla 
eĢi Miyesser Keklik'i ruhsatsız tabancayla göğsünden vurarak öldürdü. Silahıyla polise teslim olan Habip Keklik, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
7 Ocak günü Ġzmir'in Beydağ Ġlçesi'nde, 2 çocuk annesi Dilan E. (32) isimli kadın babası Zeynel E. (55) tarafından 
“erkeklerle gezdiği” iddiasıyla alnından tabancayla vurularak öldürüldü. 
 
Ocak ayı baĢında Diyarbakır‟ın Bağlar Ġlçesi'nde, Murat Yılmaz (19) isimli kiĢi ile L.Ö., adlı kızın kendi isteğiyle 
birlikte kaçıp izlerini kaybettirmesi sonrası iki aile arasında husumet baĢlayınca devreye Murat Yılmaz'ın amcasının 
oğlu Hüseyin Yılmaz (37) girip kızın ağabeyi Ali Özdemir ve kuzeni Mehmet Özdemir ile konuyu görüĢmek üzere 
14 Ocak günü bir kahvede biraraya geldi. GörüĢmede ağabey Özdemir, Hüseyin Yılmaz'dan, kız kardeĢini ve 
kaçıran kiĢinin yerlerini kendilerine söylemesini istedi. Yılmaz, çiftin bir töre cinayetine kurban gitmemesi için 
yerlerini söylemeyip, iki aile arasında anlaĢma sağlanmasını istedi. Bunu üzerine çıkan tartıĢmanın kavgaya 
dönüĢmesi üzerine Ali Özdemir, Hüseyin Yılmaz‟ı tabancayla baĢından vurarak öldürdü. 
 
17 Ocak günü Diyarbakır'da, 4 yıllık imam nikahlı eĢi E.Y.(25) ile aralarında çıkan tartıĢma nedeniyle evi terk edip 
Ġstanbul'daki yakınlarının yanına giden Zeynep Ünal (20), “barıĢtırma vaadiyle” döndüğü Diyarbakır Otogarı'nda 
E.Y. tarafından vurularak öldürüldü.  Zeynep Ünal‟ın Ġstanbul'a gitmesinin ardından eĢini Ġstanbul'da arayan ve izini 
bulamayan E.Y. yeniden Diyarbakır'a döndü. Bu arada E.Y.'nin amcası K.Y., cep telefonundan ulaĢtığı Zeynep 
Ünal'a “Seni eĢinle barıĢtırayım, hiçbir sorun çıkmayacak” diyerek ikna etti. Amcadan güvence alan Zeynep Ünal 
Diyarbakır'a döndü. Zeynep Ünal, Otogar'da kendisini bekleyeceğini söyleyen K.Y.'yi bulamayınca telefonla aradı. 
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UlaĢamayınca kendisine tuzak kurulduğunu anladı ve polis noktasına doğru kaçmaya baĢladı. Ġnfazı otogarın 
dıĢında gerçekleĢtirmeyi düĢünen E.Y., Zeynep Ünal‟ın tuzağı fark ettiğini anlayınca peĢinden koĢup 7 kez ateĢ 
etti. E.Y. olay yerinde polise teslim olurken, amcası aranıyor. Cenazenin otopsi iĢlemleri yapılırken, aile fertleri, 
Z.U.'nun cenazesine sahip çıkmadı. 3 gün sonra ise akrabalarından biri cenazeyi aldı.  
 
24 Ocak günü Ağrı‟nın Patnos ilçe merkezinde, yaklaĢık 1 yıl önce meydana gelen bir kaçırılma olayı nedeni 
Ortadamla köyünde ikamet eden Hemdiki aĢireti ile Bozoğlak köyünde ikamet eden Hejdiri aĢireti arasında silahlı 
kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada Yıldırım Akbulut, Ercan Yaman ile Feyat Yalçın hayatını kaybetti. Feyat Yaman'ın 
kavgayı ayırmaya çalıĢırken hayatını kaybettiği öğrenildi. Kavgada yaralanan Kerem Yalçın, Ferdi Yalçın, Kenan 
Akbulut, Nuri Akbulut Patnos ve Ağrı Devlet Hastanelerine kaldırıldı. 
 
25 ġubat günü Gaziantep‟te, teyzesinin evli kızı Ö.Ç. ile (22) evlilik dıĢı iliĢki yaĢadığı iddia edilen evli Mahmut 
Erdem (23), kadının erkek kardeĢi A.Ç. (15) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yakalanan A.Ç., “Bu bir namus 
meselesidir” dedi. Mahmut Erdem, 2 çocuklu Ö.Ç. ile 21 ġubat günü kaçarak Gaziantep‟e geldi. Gaziantep‟te bir 
tanıdıklarının evinde yaĢamaya baĢlayan Mahmut Erdem ve Ö.Ç.‟nin kaldığı yer aileleri tarafından saptandı. 
Gaziantep‟e gelen Ö.Ç.‟nin akrabaları Abdülkadir Ç. (65), Hamza Ç. (50), Latif Ç. (33), Sinan Ç. (26) ve kadının 
erkek kardeĢi A.Ç., konuĢma bahanesiyle Erdem‟i otomobile alarak Gaziantep- ġanlıurfa otoyolunun 5‟inci 
kilometresindeki üst geçide götürdü. Ġddiaya göre, bazı Ģüpheliler Mahmut Erdem‟i tutarken, A.Ç. de 15 yerinden 
bıçaklayarak öldürdü. 
 
16 Mart günü Gaziantep‟te, Ramazan KarataĢ (20) ve Metin KarataĢ (20) isimli kiĢiler, 14 yıl önce berdel usulüyle 
amcasının oğlu Mehmet KarataĢ ile evlendirilen dört çocuk annesi ablası Cemile KarataĢ‟ı (39), kötü yola düĢtüğü 
iddiasıyla öldürdü. Saldırıda “bu duruma göz yumduğu iddiasıyla” vurulan Mehmet KarataĢ da ağır yaralandı. 
Olayın ardından kaçan saldırganlar Narlıtepe Mahallesi‟nde saklandıkları bir evde yakalandı. Ramazan KarataĢ‟ın, 
cinayeti namus meselesi nedeniyle kendisinin iĢlediğini, Metin KarataĢ‟ın ise olay anında yanında bulunduğunu 
söylediği öğrenildi. 
 
Gaziantep'te 17 Mart günü, F.K. (59) adlı baba, Ģiddetli geçimsizlik nedeniyle kocasından boĢanarak baba evine 
dönen kızı Fatma Esenboğa‟yı (32) kötü yola düĢtüğü Ģeklinde mahallede çıkan söylentiler üzerine silahla vurarak 
öldürdü. 
 
23 Mart günü Gaziantep‟te, yaklaĢık bir yıldır eĢinden ayrı yaĢayan Kazım Ç., Çıksorut Mahallesi 3 Nolu Sokak'ta 
eĢi Aysel Ç.'yi iliĢkisi olduğunu iddia ettiği Cengiz T. ile yüzleĢtirdi. Kazım Ç. yüzleĢtirmeden sonra üzerinde taĢıdığı 
tabancayla Aysel Ç. ve Cengiz T.'y, vurarak öldürdü. Kazım T. AsayiĢ ġube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği 
ekiplerince gözaltına alındı. 
 
2 Nisan günü MaraĢ‟ın Pazarcık ilçesinde, Oruç Bal isimli kiĢi aynı zamanda teyzesinin kızı olan niĢanlısı Elif 
Babat‟ın cep telefonuna cevap vermemesi üzerine kıskançlık krizine girerek köy dıĢına çıkardığı niĢanlısını av 
tüfeği ile baĢından vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti. 
 
22 Nisan günü Ağrı'da, Cihan Kaya isimli kiĢi ile evli ve 1 aylık hamile Esra Kaya (22), ailesinin onayı olmadan 
evlendiği için evinde misafir ettiği kardeĢi tarafından uyurken öldürüldü. 
 
7 Mayıs günü ġanlıurfa‟nın Bozova Ġlçesi'ne bağlı Tatarhöyük (Teterûk) Köyü'ne 2 kilometre mesafedeki ormanlık 
alanda Kadir Davulcu (20) isimli kiĢi baĢından ve göğsünden av tüfeği ile vurularak öldürülmüĢ olarak bulundu. 
SoruĢturma sonucunda aynı köyde yaĢayan Müslüm Taban (23) gözaltına alındı. Taban ifadesinde, davulcunun kız 
kardeĢiyle iliĢkisinin olduğunu belirterek, "KardeĢimden uzak durmasını söylemiĢtim. Köyde herkesin dilinde ikisi 
vardı ve bu durum benim gururuma dokunuyordu. Bugün de ormanlık alanda karĢılaĢınca kendisine kardeĢimi 
bırakması yönündeki isteğimi tekrarladım. Ancak o bu duruma olumsuz yanıt verip, beni tersleyince kendimi 
kaybettim ve yanımdaki tüfek ile onu öldürdüm" dedi. 
 
14 Temmuz günü Ankara‟da, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı‟nda çalıĢan ġenay Gör (43) , eĢi Kadir Gör‟ün (50) 
bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. EĢinin öldüğünü anlayan Kadir Gör, elindeki ekmek bıçağıyla bu kez 
intihar etmek istedi. 2 gün yoğun bakımdan yatan Kadir Gör, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine Ankara 
Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektiflerine yazılı ifade verdi. Gör, eĢini öldürdüğünü itiraf ettiği ifadesinde, 
“Cep telefonundaki resimli mesajlar beni kıskançlığa sürükledi” dedi. Ancak olayı araĢtıran dedektifler, ölen kadının 
cep telefonunun eski model olduğunu ve resimli mesaj almadığını tespit etti. 
 
Malatya merkez Yamaç Mahallesi'nde 18 ay önce kaybolduktan sonra izine rastlanmayan, ailesinin de polise 
kaybolduğu Ģeklinde ihbarda bulunulan Hanife Durak (40), 4 Ağustos 2010 tarihinde öldürülmüĢ olarak bulundu. 
Hanife Durak'ın kocasının kardeĢleri tarafından namus nedeniyle Yamaç Mahallesi'nde öldürüldüğü ve Hidayet 
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Mahallesi'ndeki evin salonunda gömüldüğü ortaya çıktı. Olaydan 4 gün önce polisin soruĢturmayı derinleĢtiğinden 
Ģüphelenen durak ailesi fertleri, kadının cesedini gömüldüğü yerden kemikleri çıkartarak yaktıkları belirlendi. Olayla 
ilgili olarak 6 kiĢi tutuklandı. 
 
9 Eylül günü Adana‟da, Ekrem Demir (52) isimli kiĢi kendisini aldattığından Ģüphelendiği eĢi RubaĢa Demir‟i (43) 
ruhsatsız tabancayla öldürdü. ġakirpaĢa Polis Merkezi‟ne giderek eĢinin tabancayla intihar ettiğini söyleyen Demir, 
sorguda eĢini kıskançlık krizine girince öldürdüğünü itiraf etti. 
 
12 Eylül günü ġanlıurfa‟nın Bozova Ġlçesi'nde, ilçeye bağlı bir köyde oturan ve 2 ay önce evden habersiz Ģekilde 
ayrılarak Mustafa Kanez (23) isimli kiĢi ile beraber yaĢayan Esra Çakmak (20), babası Mustafa Çakmak ile beraber 
kendisini arayan kardeĢi M.E.Ç. (17) tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü.  Silah seslerinden sonra olay 
yerine gelen polise, elinde tabanca ile kardeĢinin baĢında bekleyen M.E.Ç., ablasını öldürdüğünü söyleyerek, 
polise teslim oldu. M.E.Ç., Çocuk ġubesi‟ne teslim edildi. Saldırıda hafif yaralanan ve kaçan Mustafa Kanez, birkaç 
sokak ileride polisler tarafından bulunarak ambulansla tedavi için Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde tedavi altına 
alındı. Kanez, polise verdiği ifadede, “Bizi vuran M.E.Ç. değil babası Mustafa Çakmak‟tı" dedi. Bunun üzerine 
soruĢturma baĢlatan polis baba Mustafa Çakmak'ı Karaköprü Beldesi yakınlarında otomobil ile Bozova Ġlçesi‟ne 
doğru giderken gözaltına aldı. 
 
12 Eylül günü Gaziantep'te, bir süre önce eĢinden ayrılan ve Ankara‟da nikahsız baĢka bir Ģahısla yaĢadığı ileri 
sürülen 3 çocuk annesi M.A., kardeĢi Ö.K. tarafından bayram nedeniyle çağrıldığı Gaziantep'te vurularak öldürüldü.  
 
24 Eylül günü Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Behiye Yıldız isimli evli kadın silahla vurularak öldürülmüĢ olarak 
bulundu. Olaya iliĢkin Yıldız‟ın kaynı M.Y. (14) isimli çocuk Bismil Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne teslim olurken, 
Yıldız‟ın, baĢka biri ile kaçtığı ve kaçtığı kiĢinin eĢi Ġsmail Yıldız ile yakınları tarafından öldürüldüğü öğrenildi. 
Yıldız‟ın kaçtığı kiĢinin öldürülmesinin ardından bazı kadın kurumlarının ilçede karakola baĢvurarak, Yıldız‟ın 
hayatından endiĢe duyduklarını ancak yetkililerin, Yıldız‟ın ailesinin de aynı gerekçe ile baĢvurduğu için gerek 
olmadığını söylediği belirtildi. 
 
29 Kasım günü ġanlıurfa‟da, Gaziantep‟te yaĢayan ve eĢi tarafından kendisini aldattığı iddiasıyla Urfa‟daki baba 
evine geri götürülen 1 çocuk annesi G.A. (21),  abisi Cengiz Korkmaz (23) tarafından tabancayla 5 kez vurulduktan 
sonra, öldüğü düĢüncesiyle dere yatağına atıldı. G.A., Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi‟ne sevk edilirken, eĢi 
Hikmet A., uzaktan akrabası olan G.A. ile iki yıl önce evlendiklerini ve bir oğulları bulunduğunu belirterek, “EĢim 
beni aldatıyordu. Bunu öğrenince deliye döndüm ve kendisini alıp köydeki baba evine bıraktım” dedi. Annesi AyĢe 
K. ve babası Dağıstan K. ise, “Biz evde yoktuk. Oğlumuz Cengiz, kız kardeĢini alıp dereye götürüp vurmuĢ. Eve 
geldiğimizde Cengiz bize, „KardeĢim eniĢtemi aldatıyormuĢ. Töreye aykırı hareket etti, öldürüp dereye attım‟ dedi. 
Sonra da jandarmalar gelip bizi aldı” dedi. 
 

Namus Cinayeti Davaları 
 
Medine Memi 
Adıyaman'ın Kahta Ġlçesi'nde 2 Aralık 2009 tarihinde evlerinin bahçesinde kümeste toprağa gömülü olarak bulunan 
Medine Memi (16) adlı kız çocuğunun cesedine, Malatya Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından 2010 ġubat ayı 
sonunda Ġnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde mikroskobik inceleme yapıldı. Ġnceleme sonucunda genç 
kızın elleri bağlı ve canlı gömüldüğü belirlendi. AA muhabirinin Adli Tıp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, mide ve 
ciğerlerinde toprak olduğu belirlenen kız çocuğunun kanında ilaç veya uyuĢturucuya rastlanmadı. Vücudunda ciddi 
darp da olmadığı belirtilen kız çocuğunun, gömüldüğü zaman hayatta ve bilincinin açık olduğunun anlaĢıldığı 
kaydedildi. Adıyaman‟ın Kahta ilçesinde, 40 gün kendisinden haber alınamadığı belirtilen genç kızın cesedi, ihbar 
üzerine Kahta Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi‟nde, Ayhan Memi‟ye ait evin 
bahçesindeki kümeste açılan iki metre derinlikteki çukurda bulunmuĢtu. Erkeklerle konuĢtuğu gerekçesiyle dedesi 
ve babası tarafından öldürüldüğü iddia edilen çocuğun cesedinin oturur vaziyette bulunduğu belirtilirken, olay 
yerinde yapılan incelemenin ardından genç kızın cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Merkezine 
gönderilmiĢti. Olayla ilgili baba Ayhan Memi, dede Fethi Memi ve anne Ġmmihan Memi gözaltına alınmıĢ, baba ve 
dede çıkartıldıkları nöbe mahkemece tutuklanmıĢtı. Baba Ayhan Memi ile dede Fethi Memi, sevk edildikleri 
mahkemede susma hakkını kullanmıĢtı. 

XV. EV İÇİ ŞİDDET, TACİZ ve TECAVÜZ 
 
5 Ocak günü Batman Emniyet Müdürlüğü'ne C.T. isimli bir Ģahsın, Azeri uyruklu eĢi S.T. 'ye zorla fuhuĢ yaptırdığı 
yönünde gelen ihbar üzerine olayı araĢtıran Ahlak Masası ekipleri, S.T.'den, eĢi C.T.'nin kendisini fuhuĢa 
zorladığını, kabul etmediği zaman dövdüğünü belirledi. S.T., eĢinden Ģikayetçi oldu. Adliyeye sevk edilen C.T. 
tutuklandı. 
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5 Ocak günü Rize'de, Rize AsayiĢ ġube Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun eĢi Gülseren Olgun, eĢi Çağatay 
Olgun‟u ve çocukları A.G.O (4) ve M.G.O (7)‟yu  eĢinin beylik tabancasıyla öldürdü ve daha sonra intihar etti. 
 
7 Ocak günü Diyarbakır‟da, Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran S.B. (1979), 28 yaĢında 
evlendiği imam nikahlı eĢinden Ģiddet gördüğünü, 5 aylık hamileyken bile öğretmen olan eĢinin çenesini kırdığını, 
ameliyatı sırasında Ġstanbul‟da resmi nikahla baĢka biriyle evlendiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
7 Ocak günü Diyarbakır‟da, Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran M.Ġ. (1987), 20 yaĢında 
evlendiği eĢinden Ģiddete maruz kaldığını belirterek boĢanmak için hukuki yardım talep etti. 
 
8 Ocak günü Diyarbakır‟da, Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran R.ġ. (1988), yaklaĢık bir yıl 
önce imam nikahlı olarak evlendiğini, evlendikten hemen sonra Ģiddet görmeye baĢladığını, 6 aylık hamile 
olduğunu ve kocasının 4 ay önce kendisini evden kovduğunu belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
8 Ocak günü Diyarbakır‟da, Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran M.U. (1979), 15 yaĢında 
evlendiği eĢinden sürekli Ģiddet gördüğünü, 4 yıl önce eĢinin kendisini terk ettiğini belirterek hukuki yardım talep 
etti. 
 
8 Ocak günü EskiĢehir‟de, Gülcan Kurnaz (26) isimli kadın uyumayan bebeğine bağırdığı için kendisini döven 
alkollü eĢi Berkay Kurnaz‟ı (27) kasığından bıçakladı. 
 
18 Ocak günü Malatya'da, bir günde kocasından iki defa dayak yiyen S.S. adlı kadın hastaneye kaldırıldı. Ciritpınar 
Mahallesi'nde oturan S.S. adlı kadın, kocası Ramazan S.'den dayak yemesinden dolayı Malatya Devlet 
Hastanesi'ne gelerek tedavi oldu ve ardından da polis merkezine giderek Ģikayette bulundu. S.S., gece eve gelen 
kocasının tabancanın kabzası ile kafasına vurması sonucunda yine yaralandı. Olay yerine giden ambulans ile 
Malatya Devlet Hastanesi'ne getirilen S.S., buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydı ile Turgut Özal 
Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Ramazan S., polis ekiplerince kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. 
 
Ġstanbul Maltepe'de 21 Ocak günü, üç ay önce boĢanan H.A. isimli kadın çocuklarını ziyaret için gittiği eski eĢinin 
evinden çıkarken eski eĢi Burhan B. tarafından sokakta sırtından ve göğsünden bıçaklanarak yaralandı. 
 
18 Eylül 2009 tarihinde Diyarbakır‟da ikamet eden O.T. (13) ile annesi Hatice Tekcanlı, Diyarbakır‟dan Elazığ‟a 
gelerek, Elazığ Emniyet Müdürlüğü‟ne baĢvurdu. Elazığ Emniyet Müdürlüğüne Ģikayette bulunan konuĢma ve 
duyma engelli anne, tercüman aracılığı ile yaptığı Ģikayet ve ifadesinde kızının sürekli olarak halsiz, baygın ve uyku 
halinde olduğunu, kızının imam nikahlı eĢi Remzi KeleĢ tarafından sürekli olarak, ilaçla uyutularak cinsel tacize 
uğratıldığını iddia etti. Anne Hatice Tekcanlı‟nın kızının adet görmediğini söylemesinin ardından, Savcılık, O.T‟nin 5 
aylık hamile olduğunu tespit etti. Elazığ Cumhuriyet Savcılığı adli kararla, güvenlik ve bakım nedenlerinden dolayı 
O.T.‟yi Elazığ Harput Çocuk Yuvasına yerleĢtirdi. Polis ve savcılıkta ifade veren O.T.‟nin ise ifadesinde üvey 
babasının tacizine uğradığını söylediği öğrenildi. O.T., 8 Ocak günü 7 aylık bir kız çocuğu dünyaya getirdi.  
 
Elazığ'da yaĢayan ve 8 yıllık eĢi Abdullah Fidanca'dan Ģiddet gördüğü gerekçesiyle, 2009 Ağustos ayı baĢında 
Diyarbakır'ın Ergani Ġlçesi'ne bağlı Sökündüzü (ġêxdiyar) Köyü'nde yaĢayan ailesinin yanına dönen 2 çocuk annesi 
E.Y. (28) Temmuz 2009'da boĢanma davası açtığı eĢinin kendisini tehdit ettiğini belirtti. Dava sırasında Ergani 
Selis Kadın DayanıĢma Merkezi'ne de baĢvuran E.Y., Diyarbakır'da bir kadın sığınma evine yerleĢtirildi. 10 Kasım 
2009 tarihinde Ergani Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruĢmada hakim, E.Y.'nin gerekçelerini yerinde 
görerek çocukların velayeti annede olmak üzere boĢanma kararı verdi. Çocuklarının durumu nedeniyle 11 Kasım 
2009'da Diyarbakır Asliye Hukuk Mahkemesi'ne baĢvurarak 6 aylık korunma kararı çıkaran E.Y., 3 Aralık 2009‟da 
Ergani'nin Sökündüzü (ġêxdiyar) Köyü'ndeki babasının evine döndü. Babasının yanına yerleĢtikten sonra eski eĢi 
Fidanca'dan sürekli tehdit almaya baĢladığını belirten E.Y., Fidanca'nın babasının telefonunu arayarak, "Onu bana 
geri verin. Bu onun yanına kalmaz" Ģeklinde tehdit ettiğini söyledi. E.Y., son olarak Fidanca'nın 20 Ocak günü 
Sökündüzü Köyü'ndeki babasının evine geldiğini belirterek "Eve gelip benim dönmemi istedi. 'Dönmezsen bu senin 
yanına kalmaz. Göreceksin. Seni öldürürüm' diyerek tehdit etti. Babama beni onunla göndermemi istedi, ancak 
babam kabul etmedi. Gitmesini söylememize rağmen, evden ayrılmayınca 155 polis hattını aradım, ancak kimse 
cevap vermedi. Bunun üzerine Usluca (Zeyndela) Jandarma Karakolu'nu aradım ve eski eĢimin evime geldiğini, 
beni tehdit ettiğini, mahkemeden aldığım korunma kararı olduğunu söyleyerek acil gelmelerini istedim. Jandarmayı 
aramamız üzerine Fidanca köyden ayrıldı. Ancak jandarma 3 gün sonra bizi arayarak karakola çağırdı. Karakola 
gittiğimizde de bir kağıt vererek bizi Ergani Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdi" dedi. sonra Ergani Cumhuriyet 
Savcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren E.Y., Savcının kendisinin darp edildiğine iliĢkin 
rapor getirmesini istediğini belirterek, "Savcı benim hastaneye gidip darp raporu almamı istedi. Ancak ben uzun 
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süredir ayrıldığımı ve herhangi bir darp izinin olmadığın söylediğimde de savcı bana 'Ġyi o zaman git seni rahatsız 
ettiğinde jandarma ya da polise haber verirsin' diyerek gönderdi” dedi. 
 
26 Ocak günü Diyarbakır‟da, Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran S.O. (1972), 25 yaĢında 
evlendi eĢinin evliliğinin ilk günlerinden itibaren kendisini dövdüğünü, 24 aylık kızının ayağını kırdığını, esrar 
kullandıktan sonra bıçakla kendisini ölüm tehdit ettiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
27 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine  baĢvuran L.G., eĢi olan Abdulkadir G. ile yaklaĢık 25 yıldır evli olduğunu, 
evlendiği günden beri eĢinin kendisine ve çocuklarına fiziki ve psikolojik Ģiddet uyguladığını,  maddi durumu çok iyi 
olan eĢinin ayrı bir daire tuttuğunu ve kendisini aldattığını, 25 Ocak günü eĢinin eĢimin kendisine ve kızlarını 
dövdüğünü, 2 yaĢındaki çocuğunun kendisinden olmadığını iddia ederek hukuki yardım talep etti. 
 
28 Ocak günü Gaziantep‟in Cumhuriyet Mahallesi 23 Nolu Sokak'ta, U.A. isimli kiĢi tartıĢtığı eĢi Emine A.'yı (34) 
kafasına tabanca ile ateĢ ederek öldürdü. 
 
28 Ocak günü ġanlıurfa‟nın ViranĢehir Ġlçesi‟nde, AĢağı Tekneli Köyü Yaban Mezrası‟nda ikamet eden S.T. (13) 
adlı kız çocuğu köylü kadınların yardımı ile doğum yaptı. 13 yaĢında kız çocuğunun doğum yaptığını öğrenen 
jandarma, Yaban Mezrası‟na giderek inceleme yaptı. Yapılan incelemede, S.T.‟nin bir yıl önce babası H.T. 
tarafından akrabası olan S.T. ile imam nikahıyla evlendirildiği saptandı. Bunun üzerine anne ve bebeği sağlık 
kontrolünden geçirilirken, babası H.T. ile birlikte yaĢadığı S.T. gözaltına alındı. 
 
Fransa'dan üç çocuğu ile birlikte Ġstanbul'a tatile gelen Dilek Kırmızı (27) isimli kadın, 30 Ocak günü babası 
Mehmet Yılmaz'ın (68) ruhsatsız tabancasından çıkan kurĢunla hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Yıldız, 
tabancasını temizlerken kızını kaza ile vurduğunu söyledi. 
 
1 ġubat günü Gaziantep'te, Ġnönü Mahallesi'nde ikamet eden ġ. ailesinin ortanca oğlu Ġlyas ġ. annesini, ablasını ve 
erkek kardeĢini feci Ģekilde dövdü. Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen Ġlyas ġ. Tarafından sabaha kadar 
dövülen anne Fatma ġ., ġenay ġ. ve Tevfik ġ.'nin imdat çağırılarını kimse duyamazken, Ġlyas ġ. sabah saatlerinde 
evden çıkınca anne ve iki çocuğu yardım istedi. Anne ve iki çocuğu Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi. 
 
1 ġubat günü ġanlıurfa‟da, Camıkebir Mahallesi Kunduracılar Caddesi‟nde bulunan Canpolat ĠĢ Hanı'nda ĠĢ 
hanının 3'üncü katında kundura imalatı yapan Yılmaz Gök, iĢyerine gelen eĢi Zehra Gök‟ü çıkan tartıĢma sırasında 
balkonda Zehra'yı dövmeye baĢladı. Sesler üzerine balkona çıkan aralarında Yılmaz Gök‟ün ağabeyi Aziz Gök ile 
komĢuları Mikail Yakan, Ramazan TaĢ, Bahyeddin Yıldız, Hüseyin Demir ve Halil Deveci'nin de bulunduğu kiĢiler 
kavga eden çifti ayırmak istedi. Ancak, Yılmaz Gök kendilerini ayırmak isteyen ağabeyi ve komĢularına yerde 
bulduğu demir sopa ile onlara vurmaya baĢladı. Kavga, ihbar üzerine olay yerine gelen polislerin araya girmesi ile 
sona erdirilirken, Yılmaz Gök eĢi Zehra Gök ve hafif yaraladığı biri ağabeyi 6 kiĢinin Ģikayeti üzerine gözaltına 
alındı. 
 
1 ġubat günü ġanlıurfa'da, Göbekli köyünde ikamet eden D.K. (14), sürekli olarak babası A.K. tarafından iĢkence 
gördüğü iddiasıyla evden kaçtı. D.K. Gaziantep-ġanlıurfa otoban yolunun 28. kilometresinde otomobil sürücüsü 
M.D.'den yardım istedi. Sürücü M.D. kız çocuğunu Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Burada kız çocuğunun alınan 
ifadesi doğrultusunda, Suruç Cumhuriyet BaĢsavcılığının talimatı ile baba A. K. gözaltına alındı. Baba A.K., ifadesi 
alındıktan sonra serbest bırakılırken, D.K. ġanlıurfa Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi. 
 
1 ġubat günü Diyarbakır‟da, Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran H.T (1981), 21 yaĢında evlendi 
eĢinden ve ailesinden sürekli Ģiddet gördüğünü, 5 gün önce evden kovulduğunu, 5 gün önce uğradığı Ģiddet 
nedeniyle Ģiddetli ağrılarının olduğunu belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
1 ġubat günü Gaziantep'te, çikolata almak için evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Aliye 
Sultan ġen (4) isimli çocuğun cesedi 2 ġubat günü ormanda bulundu. Ailenin kayıp baĢvurusunu çok yönlü olarak 
değerlendiren polis, aile fertlerini tek tek sorguladı. Sorgu sırasında çeliĢkili ifadeler veren ve polise, 'Yeğenim 
kayboldu' baĢvurusunda bulunan Murat K.'yi (20) çapraz sorguya alındı. Murat K., ablasıyla tartıĢtığı için ona kızıp 
yeğenini boğarak öldürdüğünü ileri sürdü, ardından da kent giriĢindeki Burç Ormanları'ndaki cesedi gösterdi. Polis, 
Murat K.'ye yardım ettiği ileri sürülen M.Y.'yi (14) de gözaltına aldı. 
 
10 ġubat günü Diyarbakır‟da, Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran K.G (1988), 14 yaĢında 
ailesinin kendisinin imam nikahlı olarak ve zorla evlendirdiğini, evlendikten sonra eĢinden ve ilk karısından Ģiddet 
gördüğünü, 2 yıl önce çocuklarını alarak annesinin evine yerleĢtiğini belirterek 3 çocuğu için nafaka davası açmak 
konsunda hukuki yardım talep etti. 
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12 ġubat günü Diyarbakır‟da, Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran S.T. (1979), 20 yaĢında 
evlendiği eĢinin sürekli kendisi evden kovduğunu, kendisini istemediğini, baĢkasıyla evleneceğini söylediğini 
belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
14 ġubat günü ġanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Atatürk Mahallesinde ikamet eden A.K (28), Ġ.K (13), A.K (5) ve 
M.K (2) adlı üç çocuğuyla birlikte eĢi M.A tarafından sokağa atıldı. M.A'nın dini nikahlı ikinci eĢi olan A.K, önce 
kayınbiraderi tarafından sokağa atıldığını daha sonra eĢinin de kendisine sahip çıkmadığını belirtti. 
 
16 ġubat günü Diyarbakır‟da, Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran R.T. (1978), 22 yaĢında 
evlendiği eĢinin iĢsiz ve madde bağımlısı olduğunu, sürekli kendisini ve çocuklarını dövdüğünü,  4 çocuğu ile 
Batman‟dan Diyarbakır‟a annesinin yanına geldiğini, 3 yıl önce yediği dayaktan sonra kulak zarının patladığını, Ģu 
an 8 aylık hamile olduğunu belirterek boĢanmak için hukuki yardım talep etti. 
 
17 ġubat günü Van'ın Gürpınar ilçesinde, boĢanma davalarının görüleceği Gürpınar adliyesine gelen Taylan ve 
Meryem T. çifti, duruĢma öncesi tartıĢmaya baĢladı. TartıĢma sırasında Taylan T, belinden çıkardığı bıçakla eĢi 
Meryem T'yi (21) yaraladı. Meryem T, olay yerine çağrılan ambulansla Van Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine 
kaldırıldı. Taylan T. ise Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. 
 
17 ġubat günü Diyarbakır‟da, Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran T.D. (1984), 21 yaĢında 
evlendiğini, evliliği boyunca sürekli Ģiddete maruz kaldığını, 7 gün önce Ģiddetten dolayı erken doğum yaptığını, 
jandarmanın müdahalesi sonrası eĢinin bir gece nezarette kaldığını, can güvenliği olmadığı için eĢi hakkında 
uzaklaĢtırma kararı almak istediğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
18 ġubat günü Diyarbakır'da, Diclekent Bulvarı Yılmaz Güney Caddesi Evka Sitesi'nde ikamet eden A.A. (60) isimli 
kiĢi, bir süredir sarkıntılıkta bulunduğu iddia edilen üvey kızı Ferda Gökdemir ile dini nikahlı karısı Asuman 
Gökdemir‟i yaĢanan tartıĢma sonrası bıçakladı. Saldırıda Ferda Gökdemir hayatını kaybederken annesi Asuman 
Gökdemir ağır yaralandı. 
 
19 ġubat günü Diyarbakır‟da, Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran X.X., yaklaĢık 3 ay önce 16 
yaĢındaki kızının Bismil‟den kaçırıldığını, kaçırdığı kiĢinin bir süre sonra kızına Ģiddet uyguladığını belirterek hukuki 
yardım talep etti. 
 
20 ġubat günü Malatya'da, ġeyhbayram Mahallesi Kabristan Caddesi Hacı BektaĢ Veli Sokak'ta ikamet eden 
Bahattin T. (50), imam nikahıyla yaĢadığı eĢi Memnune Özdemir'i (40) satırla kafasına vurarak öldürdü. Yapılan 
incelemede Bahattin T.'nin, Memnune Özdemir'i önce dövdüğü, ardından da mutfakta et doğramakta kullandığı 
satırı alıp kafısına vurduğu, aldığı ölümcül darbelere karĢın kaçmaya çalıĢan kadının kapının önüne kadar gelip 
öldüğü anlaĢıldı. Bahattin T.'nin ilk eĢinin ölümünden sonra tekrar evlendiği ancak resmi nikah kıydığı eĢinin 20 gün 
sonra geçimsizlik yüzünden tartıĢıp bıçakla yaraladıktan sonra  evi terk etmesininin ardından yaklaĢık 10 gün önce 
Memnune Özdemir ile tanıĢarak imam nikahıyla evlendiği öğrenildi. 
 
21 ġubat günü Malatya'da, Zaviye Mahallesinde ikamet eden 2 çocuk annesi Kadime ġ. (42) lise son sınıf öğrencisi 
çocuğu A.ġ. tarafından bıçaklanarak öldürülmüĢ olarak bulundu. Gözaltına alınan Kadime ġ.‟nin eĢi H.ġ. (48) 
sorgusunda cinayeti itiraf etti. 
 
22 ġubat günü Çanakkale'nin Gelibolu Ġlçesi'nde, emekli Tankçı Yarbay Süleyman Oral Özçağatay (48), eĢi Atike 
Canan (44) ve kızları M.Ö (10) ile C.Ö.‟yü (14) tabancasıyla vurup öldürdükten sonra, baĢına ateĢ ederek 
yaĢamına son verdi. 
 
25 ġubat günü Diyarbakır‟da, Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran A.Ġ. (1988), 21 yaĢında 
babası ve abisinin zoruyla evlendirildiğini, Adana‟da 3.5 ay evli kaldığı süre içerisinde sürekli Ģiddet gördüğünü, 3.5 
ay sonra annesinin rahatsızlığı bahanesiyle Dicle Ġlçesi‟ne geri döndüğünü, Adana‟ya dönmek istemediğini, 
babasının zorla göndermek istemesi üzerine babasına ait silahla intihara teĢebbüs ettiğini, bir ay Dicle Üniversitesi 
Tıp Fakültesi AraĢtırma Hastanesi‟nde yoğun bakımda kaldığını, çeyizindeki perdeleri  satarak boĢanma davası 
açtığını, babasının 3. duruĢmaya girmeden önce kendisini dövdüğünü belirterek “Adana‟ya gitmemi, ya da beni 
öldüreceklerini söylediler. Ben kesinlikle dönmek istemediğimi belirttim. ġuan amcamın kızında kalıyorum. 
Davamın kaldığı yerden devam etmesini istiyorum”dedi ve  hukuki yardım talep etti. 
 
28 ġubat Samsun'un Bafra ilçesinde, Salim ġen (65) isimli kiĢi eĢi Saadet ġen'i (63) av tüfeğiyle öldürdükten sonra 
aynı silahla intihar etti. 
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1 Mart günü Diyarbakır‟da, Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran M.I. (1978), 23 yaĢında 
evlendiğinin, evliliğinin ilk günlerinden beri Ģiddete maruz kaldığını, eĢinin “Bordelinde” diye tabir edilen kiĢilik 
bozukluğu bulunduğunu, sürekli bunalımda olduğu için  intihar giriĢiminde bulunduğunu belirterek boĢanma davası 
açmak için hukuki yardım talep etti. 
 
1 Mart günü Diyarbakır‟da, Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran F.T. (1981), 18 yaĢında 
evlendiğini, 13 yıllık evliliği boyunca sürekli Ģiddet gördüğünü, en son 22 gün önce hamileyken dayak yediğini ve 
diĢlerinin kırıldığını boĢanma davası açmak için hukuki yardım talep etti. 
 
Urfa Birecik'te 2 Mart günü, Mustafa Çelik isimli kiĢi eĢi Döne Çelik‟i akĢam saatlerinde BeĢiktaĢ Bulvarı üzerinde 
yaĢanan tartıĢma tekme tokat dövmeye baĢladı. Bulvar üzerindeki esnaf ve yoldan geçenlerin müdahalesi ile sona 
erdirilen kavgada, Döne Çelik olay yerine gelen polise Ģikayetçi olduğunu söyledi. EĢinin Ģikayetinin ardından polis 
Mustafa Çelik'i gözaltına aldı. 
 
Urfa‟nın Bozova Ġlçesi'nin Yavuzselim Mahallesi Sevindiren Caddesi'nde 2 Mart günü, Selçuk Süzer isimli kiĢi ile 2 
çocuk annesi eĢi Emel Süzer‟i (37) arasında tartıĢma sonrası dövmeye baĢladı. Bağırarak yardım isteyen Emel 
Süzer'in çığlıkları üzerine eve giden komĢuları Süzer çiftinin kavgasını sona erdirdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı 
üzerine olay yerine gelen polisler yaralanan kadını Bozova Devlet Hastanesi'ne gönderirken, Selçuk Süzer'i 
gözaltına aldı. 
 
4 Mart günü Ankara'nın Bala ilçesinde, Küçükbayat köyünde yaĢayan Abdullah Özer (73), henüz bilinmeyen 
nedenle, yalnız yaĢayan yengesi Suna Özer'i (65) av tüfeği öldürdükten sonra kendi yaĢadığı eve giderek aynı 
tüfekle intihar etti. 
 
5 Mart günü Malatya'da, Medine adlı 3 aylık bebek babası YaĢar Kılıç (31) tarafından öldürüldü. Anne Vecide Kılıç 
(33) polise verdiği ifadede, eĢi YaĢar Kılıç'ın kendisini dövmesi nedeniyle burnunun kırık olduğunu, bu nedenle 
Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ameliyat olduğunu ve hastanede yattığını, eĢinin çocuklarına baktığını, telefonla 
arayıp çocukları sorduğunda, eĢinin Medine'nin hareketsiz yattığını söylemesi üzerine hastaneden eve geldiğini, 
kızını yatar vaziyette gözleri açık, yüzü gözü ĢiĢ halde bulunca Devlet Hastanesi'ne getirdiğini, kızını da eĢinin 
dövdüğünü düĢündüğünü ve Ģikayetçi olduğunu bildirdi. ġikayet üzerine YaĢar Kılıç gözaltına alınıp sevk edildiği 
adli makamlarca tutuklandı. Medine bebek Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 6 Mart günü hayatını kaybetti.  
 
7 Mart günü Kayseri'nin Talas ilçesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Özlem Ada (25) Anayurt Sitesi 
Orhangazi apartmanının 8. katından düĢerek hayatını kaybetti. Özlem Ada ile bir süreden beri birlikte olan ve aynı 
evde kaldıkları bildirilen Oğuzhan H. de olaydan sonra pencere camlarını kırması sonucu kollarından ve elinden 
yaralandı. Polis ekipleri önce intihar sanılan olayla ilgili olarak yaptığı incelemede, çeliĢkili ifadeler veren Oğuzhan 
H.'yi gözaltına aldı. “Kasten adam öldürmek” iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Oğuzhan H. tutuklandı. Oğuzhan 
H.'nin daha önce silahla adam yaralamak ve silahlı gasp suçlarından sabıkalarının olduğu ve bir hafta önce kız 
arkadaĢı Özlem Ada'yı birlikte kaldıkları apartman dairesinin balkonundan ellerini tutarak aĢağıya sarkıttığı, olayı 
gören komĢularının polise ihbarda bulunduğunun ortaya çıktığı belirtildi. 
 
9 Mart günü Konya‟nın Ereğli Ġlçesi‟nde içkili restoranlarda müzisyenlik yapan Ali Akalın (48), birlikte yaĢadığı, 
restoranlarda Ģarkıcılık yapan sevgilisi Pınar Öney'i (26) tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Pınar Öney‟in bir 
gün önce de sevgilisi ile kavga edip polise Ģikayette bulunduğu; Öney‟ın teyzesinin devreye girmesiyle Ģikayetten 
vazgeçtiği öğrenildi. 
 
9 Mart günü ġanlıurfa'da, Harran Devlet Hastanesi'ne resmi nikahsız eĢi tarafından götürülen F.G. isimli 18 
yaĢından küçük olan kız doğum yaptı. Jandarma olayla ilgili olarak yaptığı araĢtırmada ailenin rızası ile resmi 
nikahsız olarak kız çocuğunun evlendirildiği ortaya çıktı. Kızın babası A.G. ile anne B.G. ve kızın resmi nikahsız eĢi 
A.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Ġfadeleri alınan Ģahıslar daha sonra serbest bırakıldı.  
 
10 Mart günü ġanlıurfa'nın Harran Ġlçesi'ne bağlı Oğulcuk Köyü'nde aniden rahatsızlanan Cemile D. (14), yakınları 
tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste görevli doktorlar, muayene ettikleri kız çocuğunun 2 
aylık hamile olduğunu saptayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Güvenlik güçlerine ifade evren Cemile D., 7 
ay önce 13 yaĢında iken akrabaları olan Halil D. (29) ile imam nikahı kıydıklarını ve birlikte yaĢadıklarını söyledi. 
Hamile olduğunu bilmediğini söyleyen Cemile D.'nin, ifadesinin ardından, jandarmalar Oğulcuk Köyü'nde çiftçilik 
yapan babası Mustafa, annesi Adile D. ve birlikte yaĢadığı Halil D.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kiĢinin 
Harran Ġlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanmasına baĢlanırken, Cemile D. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla 
yakınlarına teslim edildi. 
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11 Mart günü ġanlıurfa‟nın Birecik Ġlçesi‟nde, Birecik Devlet Hastanesi‟ne getirilen Hatice K.'nın (16) “yüksekten 
düĢtüm” ifadesine inanmayan doktorlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Vücudunda darp izleri ve morluklar 
bulunan K.'nın ifadesine baĢvuran hastane polisi, kız çocuğunun bir yıl önce imam nikahıyla evlendirildiği eĢi Ahmet 
D. tarafından dayak yediğini tespit etti. Hatice K.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, Halfeti Ġlçesi'ne bağlı Kayalar 
Köyü'nde birlikte yaĢadığı Ahmet D. (24) gözaltına alındı. 
 
11 Mart günü Samsun'un Atakum ilçesinde, geçimsizlik nedeniyle babasının evine giden eĢi Hatice Öztürk ile 
yaĢadığı tartıĢma sırasında ruhsatsız tabancayla eĢini öldüren Davut Öztürk, ardından intihar etti. 
 
13 Mart günü Bingöl'de, eĢi tarafından iki kulağı ve burnu kesilen 9 aylık hamile A.K. (27), Fırat Üniversitesi 
AraĢtırma Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde tedavi altına alındı. A.K., her gün dayak yediği eĢinden ayrılmak 
için jandarmaya Ģikayet ettiği için eĢi Gıyasettin K. (28) tarafından dövülerek, makasla kulakları ve burnu kesildi. 
Kağan, eĢinin kulaklarını Murat Nehri'ne attıktan sonra eĢini Genç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olay yerinde 
inceleme yapan jandarma ekipleri, Kağan'ın kulaklarını dere kenarında bularak, hastaneye getirdi. Genç Devlet 
Hastanesi'nden Bingöl Doğum Hastanesi'ne oradan da Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen 9 aylık 
hamile kadın, burada sezaryenle doğum yaptırıldıktan sonra plastik cerrahi tarafından ameliyata alındı. 
 
Mart ayında ġanĢıurfa ġehitlik Polis Karakolu'na sığınan B.A. (12) adlı kız çocuğu, 12 bin liraya ailesi tarafından 
Abdülhakim Doğan'a (40) satıldığını, Doğan tarafından önce tecavüze uğradığını, zorla kendisine uyuĢturucu 
verildiği ve porno film izlettirildiğini söyledi. Suriye'de oturan B.A.‟nın ailesi, 12 yaĢındaki kız çocuklarını evlerine 
gelen doktor Halil TaĢ aracılığıyla ile 40 yaĢındaki Urfalı Abdülhakim Doğan'la evlendirdi. Resmi nikah olmadan 
yapılan evlilik için kız çocuğunun ailesi de Doğan'dan 12 bin TL aldı. Doğan, parayı aileye iki taksitle ödedi. BaĢlık 
parası ödendikten Türkçe bilmeyen küçük kız memleketi Suriye'den Urfa'ya getirildi. Küçük kız Doğan'ın evinde 
önce tecavüze uğradı, direnince uyuĢturucu verilmeye baĢlandı ve zorla porno film izlettirildi. B.A., gizlice ailesini 
arayarak baĢına gelenleri anlattı. ġehitlik Polis Karakolu'na gelen aile, Türkçe bilmeyince karıĢıklık yaĢandı. Arapça 
konuĢan aile tercümanlar aracılığıyla kızları B.A.'nın Abdulkadir Doğan tarafından Ģiddet ve cinsel istismara maruz 
bırakıldığı Ģikayetinde bulundu. Aile, baĢlık parası karĢısında ĢaĢıran polislere, “Bizim orada kızlar 12 yaĢına 
geldikten sonra baĢlık parası karĢılığı evlendirilir” karĢılığını verdi. ġikayet üzerine polis Abdulhakim Doğan'ın evine 
baskın düzenledi. 38 ayrı sabıkası bulunan Doğan'ın, ġehitlik Mahallesi'nde oturduğu yapılan operasyonda, 12 
yaĢındaki B.A. evde bulundu. Polisler daha sonra Abdülhakim Doğan'ın eve gelmesini bekledi. Doğan da eve gelir 
gelmez gözaltına alındı. Çocuk Polisi tarafından Yabancılar ġube Müdürlüğü'ne teslim edilen kız çocuğu ailesi ile 
birlikte Suriye'ye gönderildi. 
 
Hakkari'nin Merkeze bağlı TaĢbaĢı köyünde yaĢayan H.D'nin (50), imam nikahlı 5 çocuklu Z.Ç'yi (40) kaçırdığı 
iddiasıyla 15 Aralık 2009'da Demir ve Çiftçi aileleri arasında çıkan ve 1 kiĢinin ölümü, 7 kiĢinin yaralanması ile 
sonuçlanan kavganın kan davasına dönüĢmemesi için köyün ileri gelenleri tarafından baĢlatılan “barıĢ sağlama 
giriĢimleri” sonucunda, H.D'nin 120 bin lira, silah ve kızı N.D'yi (17), kaçırdığı Z.Ç'nin eĢi K.Ç'ye (45) verdiği 
belirtildi. Bu iddialar üzerine çalıĢma baĢlattıklarını belirten Sosyal Hizmetler Ġl Müdürü Selahattin Keskin 15 Mart 
günü yaptığı açıklamada, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'ın talimatı doğrultusunda 
inceleme baĢlattıklarını söyledi. 
 
16 Mart günü ġırnak‟ın Silopi ilçesinde, zorla evlendirilmek istenen ve ailesinden Ģiddet gördüğünü söyleyen P.Ö. 
(16) adlı kız çocuğu evden kaçtı. 9 çocuklu bir ailenin kızı olan P.Ö., beklediği cafe sahibi tarafından karakola 
götürüldü. 
 
17 Mart günü Diyarbakır‟da, Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran R.B. (22), küçük yaĢından beri 
babasından dayak yediğini, babasının kendisinin zorla biriyle evlendirdiğini ancak bu kiĢiden ayrılıp Ģimdiki eĢine 
kaçtığını, eĢi ile bir sorunu olmadığını ancak babasının eve dönmesi için kendisini zorladığını ve eĢini tehdit ettiğini 
belirterek hukuki yardım talep etti.  
 
17 Mart günü Ġstanbul BaĢakĢehir‟de, Ebubekir ġaĢik isimli kiĢi, bir yıl önce intihar eden ağabeyi Ömer ġaĢik‟in 
ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyinin eĢi Zeynep Gökmen‟i (24) kendi otomobilin içerisinde defalarca 
bıçaklayarak öldürdü. 
 
17 Mart günü Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, Ramazan Balsak (60) isimli kiĢi eĢi Hacer Balsak‟ı (51) aralarında 
yaĢadıkları tartıĢma sırasında balkonuna çıkarak yardım istediği sırada silahla vurarak öldürdü ve daha sonra aynı 
silahla yaĢamına son verdi. 
 
17 Mart günü Tekirdağ‟ın Çorlu Ġlçesi'nde, Niyazi EsmebaĢı (36) isimli kiĢi eski eĢi Öznur Kılınç'ı (39) boğarak 
öldürdükten sonra üzerine benzin dökerek intihar etti. 
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18 Mart günü Diyarbakır‟da, Merkez Kayapınar Ġlçesi Gaziler 474'ncü sokakta bulunan Remzi BarıĢ apartmanında 
meydana gelen olayda, Ramazan Balsak yaĢanan tartıĢma sırasında av tüfeğiyle eĢi Hacer Balsak'ın baĢına ateĢ 
ederek öldürdü. Ramazan Balsak daha sonra aynı silahla intihar etti. 
 
18 Mart günü Tekirdağ‟ın Çorlu ilçesinde, Niyazi EsmebaĢı (36) adlı kiĢi Eski Mezarlık yanında kendisini yakarak 
öldürdü. EsmebaĢı‟nın iki yıl önce boĢandığı eĢi Öznur Kılınç‟ın (39) Kumyol Caddesi üzerindeki evine giden polis 
ekipleri, evde Kılınç‟ın cesedi ile karĢılaĢtı. Polis, EsmebaĢı‟nın boĢandığı eĢini boğarak öldürdükten sonra intihar 
ettiğinin sanıldığını söyledi. 
 
20 Mart günü Kars'ta, eĢi Ġsmail Ö. tarafından dövülerek sokağa atılan ve Ġstasyon Mahallesi'ndeki tren garının 
yanında baygın bir Ģekilde bulunan Latife Ö. hastaneye kaldırıldı. 
 
22 Mart günü KahramanmaraĢ'ta, AsayiĢ ġube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu dedektifleri, Yahya Kemal 
Mahallesi 41. Sokak'ta fuhuĢ yapıldığına dair bilgi aldı. H.Ç. ve S.Ç. çiftini takibe alan polis, eve düzenlediği 
operasyonda karı-koca ile birlikte evde bulunan M.S.'yi (18) gözaltına aldı. Emniyetteki iĢlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edilen S.Ç. serbest kalırken, Hasan Ç. ve Mehmet S. 'FuhuĢa teĢvik, aracılık ve yer temini' 
suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
 
23 Mart günü Diyarbakır‟da, Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran E.G. (1988), 28 yaĢında 
evlendiğini ve evlendiği ilk günden beri Ģiddete maruz kaldığını, aynı evde yaĢadığı kayınvalidesinin 20 Mart günü 
kendisini evden kovduğunu, eĢinin sürekli telefon açıp kendisinin tehdit ettiğini belirterek koruma kararı aldırmak 
için hukuki yardım talep etti. 
 
23 Mart günü Diyarbakır‟da, Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran A.Z. (60), 14 yaĢında evlendiği 
eĢinin evlendiği ilk günden beri Ģiddete maruz kaldığını, eĢi hakkında evden uzaklaĢtırma ve koruma kararı 
alınmasına rağmen evden ayrılmadığını, son olarak 11 Mart günü kendisini dövdüğünü belirterek hukuki yardım 
talep etti. 
 
24 Mart günü ġanlıurfa'da, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde oturan Halil A.(24), eĢi Zeliha A.‟yı (20) aralarında 
yaĢanan tartıĢma sırasında darp etti. Ġhbar üzerine eve gelen polisler, kavganın ardından eĢinin Ģikayeti üzerine 
H.A.'yı gözaltına aldı. 
 
24 Mart günü ġanlıurfa'da, Osmanlı Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk annesi Zehiye D. (39) eĢi Halil D. 
tarafından yaĢanan tartıĢma sonrası dövdü. Ġhbarın ardından eve gelen polisler, gördüğü Ģiddetin etkisiyle 
yaralanan ve ayakta tedavisi yapılan Zehiye D.‟nin Ģikayeti üzerine Halil D.‟yi gözaltına aldı. 
 
24 Mart günü ġanlıurfa'da, Harran Ġlçesi'ne bağlı Uzunyol Köyü'nde aniden rahatsızlanan K.E. (16) isimli kız 
çocuğu, yakınları tarafından tedavi için Harran Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede yapılan kontrolünde 
çocuğun iki aylık hamile olduğunun saptanması üzerine doktorlar durumu emniyete bildirildi. Ġnceleme baĢlatan 
jandarma, K.E‟nin 7 ay önce akrabası olan M.Ö. ile imam nikahlı olarak evlendirildiğini belirledi. M.Ö. gözaltına 
alındı. 
 
24 Mart günü ġanlıurfa'da, Harran'ın ÇağbaĢı Köyü'nde yakınları tarafından mide bulantısı ve halsizlik Ģikayeti ile 
hastaneye getirilen Z.Ç.'nin (16), yapılan muayenesinde 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Hastaneye gelen ve 
genç kız ile yakınlarının ifadesini alan jandarmalar, 2 aylık hamile olan Z.Ç.'nin bir yıl önce akrabası olan S.S. (24) 
ile imam nikahıyla evlendirildiğini belirledi. Bunun üzerine jandarma, yakınlarına teslim ettiği genç kızın birlikte 
yaĢadığı S.S.'yi gözaltına aldı.  
 
25 Mart günü ġanlıurfa'nın Harran ilçesinde, Gözcü Köyü'nde aniden rahatsızlanan F.Ç. (16) yakınları tarafından 
Harran Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yapılan kontrolde F.Ç.‟nin 4 aylık hamile olduğunun saptanması üzerine 
durum güvenlik güçlerine bildirildi. Ġnceleme baĢlatan jandarma, F.Ç.'nin 8 ay önce akrabaları olan Halil Öncel (26) 
ile imam nikâhlı olarak evlendirildiğini saptadı. Köye giden jandarma ekibi, genç kızın birlikte yaĢadığı Öncel'i 
gözaltına aldı. 
 
25 Mart günü ġanlıurfa'da, Ahmet A. (48) isimli kiĢi eĢi Tülay A.‟yı kahvaltı sırasında dövdü. KomĢularının ihbarı 
üzerine eve gelen polislerin sona erdirdiği kavgada, yüzünde ve vücudunda morluklar oluĢan kadının Ģikayeti 
üzerine Ahmet A. Gözaltına alındı.  
 
26 Mart günü Ġstanbul‟da, Gülahmet Tatlı isimli kiĢi, misafirliğe gittikleri oğlunun evinde kalmak isteyen eĢi Hamide 
Tatlı‟yı Kâğıthane‟de otomobilden indirdikten sonra bıçaklayarak öldürdü. 
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26 Mart günü ġanlıurfa'nın Harran ilçesinde, yakınları tarafından mide bulantısı ve halsizlik Ģikayeti ile hastaneye 
getirilen A.O.'nun (17) yapılan kontrolünde 7 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Hastaneye gelen ve genç kız ile 
yakınlarının ifadesini alan jandarma, A.O'nun bir yıl önce akrabası R.T. (28) ile imam nikâhıyla evlendirildiğini 
belirledi. 
 
26 Mart günü Trabzon‟un Hayrat Ġlçesi‟nde, bir çocuk annesi Asiye BektaĢ (20) isimli kadın evinde vurulmuĢ olarak 
bulundu. BektaĢ, karnından girip sırtından çıkan kurĢun nedeniyle hayatını kaybetti. Yakınları Asiye BektaĢ‟ın 
intihar ettiğini ileri sürerken, Faik BektaĢ, „Kasten öldürmek‟ Ģüphesiyle tutuklandı. 
 
29 Mart günü ġanlıurfa‟nın Siverek Ġlçesi'nde, BaĢlık Köyü'nde yaĢayan R.A. (21) adlı kadın, karakolu arayarak 
ağabeyinin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Ġfadesi alınan R.A., anne ve babasının tarlada olduğu sırada eve 
gelen ağabeyinin kendisine tecavüz ettiğini ve kaçtığını iddia etti. Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülen R.A.'nın 
tecavüze uğradığı saptandı. R.A.'nın Ģikayeti üzerine M.A. BaĢlık Köyü'nde gözaltına alındı. M.A. çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. 
 
30 Mart günü Tekirdağ'da, borçları nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu belirtilen Emniyet Müdürlüğü Koruma 
ġube'de görevli polis memuru Gürkan Dümen, kaldığı lojmanda tartıĢtığı eĢi Lütfiye Dümen'i tabancayla 
öldürdükten sonra intihar etti.  
 
31 Mart günü Denizli merkeze bağlı Güzelköy'de, fayans ustası Erkan Y. (38), evi terk etmek isteyen 14 yıllık eĢi 
Saniye Y.yi (31), 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle öldürdükten sonra, aynı silahı çenesine dayayıp 
ateĢleyerek yaĢamına son verdi. 
 
1 Nisan günü Diyarbakır'da, Çermik Ġlçesi BeĢyamaç Köyü'nde oturan ve eĢinden 3 gün önce dayak yiyen 4 aylık 
hamile Gülistan Kaya (27), baĢ ağrısı Ģikayeti ile Siverek Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Harran Üniversitesi 
AraĢtırma Hastanesine kaldırılan genç kadının, yapılan ilk muayenesinde karnındaki bebeğin öldüğü saptandı. 
Bebeğin ölümüne bağlı olarak zehirlendiği anlaĢılan Kaya burada yapılan müdahalelere rağmen yaĢamını yitirdi. 
Kaya‟nın eĢi ise köydeki evinden gözaltına alındı. 
 
1 Nisan günü Gaziantep'te, aralarındaki tartıĢma sonrası Vatan Mahallesi'nde annesin evine giden eĢi Meral Ġ.‟yi 
eve geri götürmek kardeĢleriyle birlikte kayınvalidesinin evine giden Ġbrahim Ġ., kayınvalidesi Zahide Ġ.'yi 
bacağından bıçakladı. 
 
Ġstanbul'un Ümraniye Ġlçesi'nde 2 Nisan günü, S.K. (4) isimli çocuk, oyuncak sandığı dedesinin silahıyla 3 yaĢındaki 
kuzeni Ahmet Zahit'i vurarak öldürdü, 2 yaĢındaki kuzenini ise ağır yaraladı. Silahın kendisine ait olduğu öne 
sürülen dede Tahsin K. ile birlikte S.K. ve anneleri AsayiĢ Büro Amirliği'ndeki ifadelerinin ardından polis merkezine 
gönderildi. Dede hakkında 'Tedbirsizlik ve dikkatsizlik' suçlamasıyla iĢlem yapılacağı öğrenilirken, S.K., Ümraniye 
Çocuk Büro Amirliği'nde, bir avukat nezaretinde kimlik tespitinin yapılmasının ardından ailesine teslim edildi.  
 
5 Nisan günü Erzincan'da, AkĢemsettin Mahallesi 650. Sokak'ta ikamet eden E.Ç., Ģiddetli geçimsizlik bir aydır 
kendisinden ayrı yaĢayan ve halasının evinde kalan Fazilet Ç.‟yi (22) 6 altı yerinden bıçaklayarak yaraladı. 
Saldırıya engel olmaya çalıĢan Fazilet Ç.'nin halası ġükran G. de bıçakla elinden yaralandı.  
 
Kars merkeze bağlı Çığırgan köyünde oturan 6 çocuk annesi Y.A. (40), 5 Nisan günü eĢi Mirsevdi ve kayınbiraderi 
Recep tarafından dövüldükten sonra bıçakla burnu kesildi. Burnu kesilen Y.A., Jandarma Uzman ÇavuĢ K.T. 
tarafından da Ģikayetçi olmaması için hastane yolunda dövüldü.  Çığırgan Köyü'nde oturan Y.A. ve eĢi M.A. (43) 
arasında tartıĢma çıktı. TartıĢmaya M.A.'nın ağabeyi R.A. da katıldı. Y.A., tekme-tokat dövüldü. Ġki kardeĢ Y. A.'nın 
burnunu daha sonra bıçakla kesti. Y.A., önce babasının evine, daha sonra Kümbetli köyündeki Jandarma 
Karakolu'na gitti. EĢi ve kayınbiraderinden Ģikayetçi olan Y.A., jandarmalar tarafından Kars Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Acil Servis'te tomografisi çekilen ve tedavisi yapılan Y.A., vücudunun çeĢitli yerlerinde darp izleri olduğu 
belirtildi. Y.A., hastane yolunda Jandarma Uzman ÇavuĢ K.T. tarafından Ģikayetçi olmaması konusunda tehdit 
edilerek dövüldü. 
 
6 Nisan günü Ġzmir‟de, yaklaĢık bir ay önce eĢi Özlem Karadağdelen'den boĢanan Uysal Tarık AkbaĢak (32) bir otel 
odasında velayetini aldığı anaokulu öğrencisi kızı Sedanur AkbaĢak‟ı boğarak öldürdükten sonra kendisini önce 
tavana asmaya çalıĢtı, ardından da boğazını ve bileğini keserek intihar giriĢiminde bulundu. AkbaĢak, çıkarıldığı 
mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
7 Nisan günü Ağrı‟nın Patnos Ġlçesi‟nde,  öz babası Ġstanbul‟a çalıĢmaya giden Arda Çarboğa (4) ağlamasına 
sinirlenen üvey annesi ġükran Ayman tarafından döverek hastanelik etti. Ayman Polis tarafından gözaltına alındı.  
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8 Nisan günü Diyarbakır'da, tartıĢtığı eĢi eĢi Vedat K. tarafından dövülen 7 aylık hamile Gülistan K. (28) yaĢamını 
yitirdi. Ailesi tarafından Siverek Devlet Hastanesine getirilen Gülistan K'nın (28), 7 aylık hamile olduğu ve yapılan 
muayenede bebeğin öldüğü tespit edildi. Bunun üzerine Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Gülistan K, 
burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gülistan K'nın, Siverek Devlet Hastanesinde polise verdiği 
ifadede,Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Yoğun köyünde bir kaç gün önce eĢi Vedat K'nın (30) koyunları 
otlatmasını istediğini, ancak hamileliği nedeniyle bu iĢi yapamadığı için tartıĢtıklarını ve eĢinin bu sırada kendisini 
darbettiğini, olayın ardından Siverek'e bağlı BeĢyamaç Köyü'nde oturan ailesinin yanına geldiğini söylediği 
öğrenildi. 
 
15 Nisan günü Gaziantep‟te, Meral Kaz (36) adlı kadın 12 yıl birlikte yaĢadıktan sonra 3 yıl önce ayrıldığı Ġsmet D. 
(38) tarafından çocuklarını ziyaret ettiği Çocuk Yuvası‟nın bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü. Ġsmet D., kendisine 
engel olmaya çalıĢan Meral Kaz‟ın annesi Hacce Kaz‟ı da yumruklayıp kaçtı. 
 
16 Nisan günü Tekirdağ‟ın Çorlu ilçesi'nde Ġ.S. (25) adlı kadının askerdeki sevgilisi A.A.'dan olan 2 günlük kız 
bebeği, aile meclisi kararıyla önce boğularak öldürüldü, ardından evin bahçesine kazılan çukura atılıp üzerine 
beton döküldü. Olayla ilgili olarak anne Ġ.S., ailenin 4 üyesi ile doğumu kayıt dıĢı gerçekleĢtirdiği iddia edilen bir 
doktor ve sekreteri gözaltına alındı. 
 
16 Nisan günü Bitlis merkeze bağlı Celikhan Köyü'nde, Kemal Özdemir isimli köy korucusu sabah saatlerinde 
tartıĢtığı komĢusu Suphiye Cihan (40) ve kızı Perihan Cihan'ı silahla ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçmak isteyen 
köy korucusu Özdemir, jandarma ekipleri tarafından silahıyla birlikte köyde yakalandı. 
 
19 Nisan günü Ġstanbul BayrampaĢa'da, YaĢar K. (51) isimli kiĢi 3 ay önce boĢandığı eĢi Aynur K.'yı tabancaya 
baĢından vurarak öldürdü, ardından da aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde yaptığı 
araĢtırmada, YaĢar K.‟nın yazdığı tespit edilen iki intihar mektubu buldu. 
 
20 Nisan günü ġanlıurfa'nın Karaköprü Beldesi‟nde, Çankaya Mahalle'sinde ikamet eden Hasan Çiyan (47) aile içi 
sebeplerden dolayı tartıĢtığı eĢi Fatma Çiyan (41) ile annesini korumak isteyen kızı Fahriye'yi (19) dövdü. 
KomĢularının ihbarı üzerine eve gelen güvenlik güçleri yüzünde ve vücudunda morluklar oluĢan anne-kızı tedavi 
için ġanlıurfa Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne götürürken, Hasan Çiyan gözaltına alındı. 
 
21 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran M.E.A, oğlunun evli ve 2 çocuk babası olduğunu, sürekli eĢini ve 
çocuklarını dövdüğünü, ailesinin geçimini sağlamak için çalıĢmadığını belirtti. 
 
28 Nisan günü ġanlıurfa'da, Sabri Çeviker (32) isimli kiĢi, tartıĢtığı eĢi Saniye Çeviker'i bıçaklayarak yaraladı.  
 
29 Nisan günü Kars'ta, Erzurum Açık Cezaevi'nde hükümlü Ferit T., iyi halden izinli olarak geldiği Kars'taki evinde 
bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıĢtığı eĢi Funda T.‟yi bıçaklayarak öldürdü. 
 
3 Mayıs günü Urfa'da, F.D. (23) ve E.D. (17) adlı iki kızkardeĢ, Sarayönü Polis Merkezi'ne giderek kendilerini 
sürekli dövüp, kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla babaları Ġ.H.D. hakkında Ģikayette bulundu. ġikayet üzerine 
Ġ.H.D. gözaltına alınarak hukuki iĢlemler baĢlatıldı. 
 
4 Mayıs günü Gaziantep'te, Akdere Mahallesi'nde akrabaları ile tartıĢan F.D. isimli kadın baĢından darp edilerek 
Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
 
7 Mayıs günü KahramanmaraĢ'ta, KahramanmaraĢ Belediyesi'nde Ģoför olarak çalıĢan Hasan K., (30) 4 ay önce 
ayrıldığı ancak beraber yaĢamayı sürdürdüğü eĢi Fatma K.'yi (25) boğarak öldürdü. 
 
10 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran M.B.,  30 yıllık evli olduğunu, evliliği boyunca çocuklarıyla birlikte 
sürekli Ģiddete maruz kaldığını belirterek eĢinden boĢanmak için hukuki yardım talep etti. 
 
12 Mayıs günü ġırnak‟ta, Yıldız Gasır isimli kadın Cizre-Silopi'de yolu üzerindeki Sinan Lokantası yakınında 
damarları kesilerek ve darp edilerek ölü bulundu. EĢi ile yaĢadığı Ģiddetli geçimsizlikten ötürü Adana'ya ailesinin 
yanına giden Gasır'ın, eĢi tarafından Cizre'ye getirildikten sonra öldürüldüğü iddia edildi. 
 
Mayıs ayında ġanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Kale Mahallesi'nde ikamet eden ve 13 yaĢındayken amcasının oğlu 
F.Ç. tarafından tecavüze uğradığını iddia eden S.Ç. (18) isimli kız, kadın sığınma evine gönderilmesini istedi. S.Ç., 
Siverek'te yaĢayan F.K isimli Ģahısla evlendirildiğini, evlendiğinde “kız olmadığı” için eĢi tarafından terk edildiğini, 
bir ay önce amcasının oğlu tarafından tekrar tecavüze uğradığını belirtti. 
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23 Mayıs günü ġanlıurfa'da, değiĢik nedenlerle eĢlerini döven 3 kiĢi gözaltına alındı. Siverek'in Gülabibey 
Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ġeyhmus G. (29), tartıĢtığı eĢi AyĢe G.‟yi (20), kendisine karĢılık verdiği 
gerekçesiyle dövdü. Gürültü üzerine eve gelen komĢular kavgayı ayıramayınca, olay yerine polis çağrıldı. Aldığı 
darbelerle yüzünde ve vücudunda morluklar oluĢan AyĢe G., Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ġeyhmus G. 
polis tarafından gözaltına alındı. Akçakale Ġlçesi Atatürk Mahallesi'nde ise, Mehmet G. (23) eĢi Melek G.‟yi 
aralarında çıkan tartıĢma sırasında dövdü. Aldığı darbelerle yaralanan Melek G., Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 
kaçan Mehmet G. ise ilçe merkezinde polis tarafından gözaltına alındı. ġanlıurfa'nın KarĢıyaka Mahallesi'nde de 
Ġbrahim A. (36) isimli kiĢi eĢi E.A.'yı (31) dövdü. E.A., ambulans ile ġanlıurfa Devlet Hastanesi'ne götürülürken, eĢi 
Ġbrahim A. ise gözaltına alındı. 
 
24 Mayıs günü Samsun'un Bafra ilçesinde,  ayrılmak istediği eĢi ile tartıĢan Mehmet S.(50), eĢi NurĢen S.(55) ve 
kızı Pakize E.'yi (30) silahla vurarak ağır yaraladı. 
 
Ġstanbul'un Beylikdüzü Ġlçesi'nde 24 Mayıs günü, eĢinden boĢanmak isteyen ve bir süre önce birlikte yaĢadıkları evi 
terk eden AyĢe T., eĢinin isteği üzerine geldiği Hasırcılar ÇarĢısı Yakupoğlu Pastanesi'nde eĢi Vedat T. (41) 
tarafından silahla vurularak öldürüldü. (DĠHA-24.05.10) 
 
1 Haziran günü Diyarbakır‟da, Ergani Ġlçesi'ne bağlı AĢağıkuyulu Köyü'nde ikamet eden Heybet Atabey (70) ve eĢi 
Fahriye Atabey (65) arasında tartıĢma çıktı. TartıĢmaya Atabey'in oğlu Ergün Atabey'in (45) müdahale etmesi 
üzerine Heybet Atabey'in tabancayla oğlu ve eĢini vurarak ağır yaraladı. 
 
ġanlıurfa'da, E.K. (23) isimli kiĢi, kızıyla evlenmek istediği ve Aksaray'da ırgatlık yapan 7 çocuk annesi halası Terfe 
Karaca‟yı (48) Mayıs ayı ortasında kızını baĢka bir kiĢiyle evlendirmek istediği gerekçesiyle bıçaklayarak yaraladı. 
Yeğeninin bıçaklı saldırısında hafif yaralanan Terfe Karaca, Aksaray'dan memleketi ġanlıurfa'ya döndü. Karaca'nın 
ġanlıurfa'ya geldiğini öğrenen E.K. 3 Haziran günü  halasının evine gitti. E.K. evinde misafirliğe gelen kızı Nuray ve 
torunuyla oturan Terfe Karaca'dan kızının kendisine vermesini istedi. Ġsteğine olumsuz yanıt verilmesi üzerine 
tabancayla Terfe Karaca‟yı 7 yerinden vurarak öldürdü. 
 
4 Haziran günü Siirt ve Pervari Ġlçesi'nde, 6 yaĢındaki A.E.'ye amcasının oğlu S.E. (20) tarafından tecavüz edildiği 
iddia edildi. Siirt Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından baĢlatılan soruĢturma kapsamında gözaltına alınan S.E. 
tutuklanarak cezaevine konuldu. A.E.'nin ise, ailesinin yanında her hafta bir psikolog tarafından tedavi edilmesine 
kararı verildi. 
 
9 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran S.Y.O., eĢinin kendisine ve 4 çocuğuna sürekli biçimde fiziksel/ 
psikolojik Ģiddet uyguladığını, zaman zaman çocukları döverek evden dıĢarı attığını, 8 Haziran günü çocuklarına 
ağır hakaretlerde bulunduğunu ve ölümle tehdit ettiğini belirtti. 
 
9 Haziran günü KahramanmaraĢ'ta, bir süre önce eĢinden ayrılan ve evlenmek için Yalova'dan gelen 3 çocuk 
annesi A.Y. (40), kardeĢinin eĢi ġ.Ö. tarafından tecavüze uğradığını ileri sürdü. 
 
9 Haziran günü Çorum‟da, Nebi Gündoğdu (65) isimli kiĢi Ģiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaĢadığı eĢi 
Gülay Gündoğdu (36) ve oğlu Ejder Gündoğdu‟yu (16) ruhsatsız tabancasıyla vurduktan sonra intihar etti.  
 
10 Haziran günü Sivas'ın SuĢehri ilçesinde, R.U. adlı kadın iliĢki yaĢadığı M.G. adlı kiĢi tarafından aralarında 
yaĢanan tartıĢma sonrası bıçaklanarak yaralandı. M.G., daha sonra tarım ilacı içerek intihara teĢebbüs etti.  
 
10 Haziran günü ġanlıurfa‟nın Ceylanpınar ilçesinde, rahatsızlanınca yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet 
Hastanesi‟ne kaldırılan K.B.‟nin (14) hamile olduğu ortaya çıktı. K.B., erkek bebek dünyaya getirirken, 13 yaĢında 
imam nikahıyla evlendirildiği öğrenildi. Olaya iliĢkin baĢlatılan soruĢturma kapsamında K.B. ile birlikte yaĢadığı 
öğrenilen Mehmet S.O. (27) ve K.B'nin annesi AyĢe B. (29) ve babası Ahmet B.‟yi (37) gözaltına aldı. 3 kiĢinin  
"Çocukla cinsel iliĢkiye girmek" ve "Çocuğa cinsel istismar" suçlarından hakim karĢısına çıkacakları öğrenildi.  
 
12 Haziran günü Diyarbakır'ın Çınar Ġlçesi'nde, Mehmet Demir adlı kiĢi 9 aylık hamile eĢi Birsen Demir'i kafasına 
pompalı tüfek ile ateĢ ederek öldürdü.  
 
14 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran A.E, 2002 yılının Eylül ayında evlendiğini ve eĢiyle birlikte 
Antalya‟da yaĢamaya baĢladıklarını, eĢinin iĢ arkadaĢı M.A.‟nın  kendisini bu sıralarda rahatsız etmeye baĢladığını, 
eĢine durumu aktardığını ancak bir sonuç alamadığını, M.A.‟nın  bir fotoğrafçıdan çektirdiği fotoğrafı bularak 
“onunla birlikte olmazsa ise fotomontaj yapıp ailesine göstereceğini ve çocuklarını kaçıracağını” söyleyerek 
kendisini tehdit ettiğini,  bu nedenle onunla birlikte olmak zorunda kaldığını, bu sırada iliĢkiyi telefonla kameraya 
çektiğini, M.A.‟nın daha sonra bu görüntüleri eĢine verdiğini, eĢinin yine tepki vermediğini, boĢanma kararı alması 
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üzerine eĢinin CD‟yi ailesine vermekle tehdit ettiğini, 6 önce çocukları ile Antalya‟dan Diyarbakır‟a geldiğini, eĢinin 
ve ailesinin kendisini tehdit etmeye devam ettiğini, geri dönmesini istediklerini ancak öldürmek niyetlerinin kendisini 
öldürmek olduğunu, Diyarbakır Barosu Adli Yardım Barosu‟na boĢanmak için baĢvurduğunu, ailesinin de bu 
görüntülerinden haberi olursa kendisini öldürebileceğini belirterek yardım talep etti. 
 
14 Haziran günü ġanlıurfa Kadın Doğum Hastanesi'ne Ģiddetli ağrı Ģikayetiyle müracaat eden T.Ç. (14), bir bebek 
dünyaya getirdi. Hastane yetkilileri tarafından doğumun güvenlik güçlerine bildirilmesi sonucu, küçük kızın 13 
yaĢında amcasının oğlu ile imam nikahıyla evlendirildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine yapılan tahkikatta küçük kız ile 
birlikte yaĢadığı öğrenilen amcasının oğlu A.Ç. ile küçük kızın babası S.Ç. gözaltına alındı. Baba S.Ç. ifadesi 
alındıktan sonra serbest bırakılırken, amcasının oğlunun "çocuğa cinsel istismar" suçundan mahkemeye 
çıkarılacağı öğrenildi. 
 
15 Haziran günü ġanlıurfa'da, Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan Aynur Cırıl (22), polise müracaat ederek babası 
Mehmet (45), eniĢtesi ReĢit (27) ve kardeĢi Ġsmail Cırıl (19) tarafından sürekli darp edildiğini bildirdi. ġüphelilerin 
ifadelerine baĢvuran polis, olayla ilgili tahkikatı sürdürürken Aynur Cırıl tekrar ailesine teslim edildi.  
 
15 Haziran günü KahramanmaraĢ'ta, kızı S.Ç.'ye (19) cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen Erdoğan Ç. (40), 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erdoğan Ç.‟nin, 2009‟da üniversiteyi kazanan kızı S.Ç.'ye cinsel tacizde 
bulunduğu, tacizi kimseye anlatmaması için de tehdit ettiği ve Ġzmir'de baĢladığı üniversite eğitimini bırakması 
konusunda baskı yaptığı belirtildi.  
 
16 Haziran günü ġanlıurfa‟da, H.Ç.(14) isimli kız çocuğu ġanlıurfa Kadın ve Doğum hastanesinde bir bebek 
dünyaya getirdi. YaĢının küçük olmasından dolayı adli soruĢturma baĢlatan polisler, küçük kızın annesi A.Ç ve 
babası Z.Ç. tarafından 1 yıl önce M.E.Ü. isimli Ģahıs ile imamı nikahıyla evlendirildiğini saptadı. Küçük kızın anne, 
baba ve “eĢini” gözaltına alan polis, 3 Ģahsı da "çocukların cinsel istismarı" suçundan ġanlıurfa Adliyesine sevk etti. 
Adliyede Cumhuriyet Savcısına ifade veren Ģüpheliler serbest bırakılırken, küçük kız da anne ve babasına teslim 
edildi.  
 
16 Haziran günü ġanlıurfa‟nın Ceylanpınar ilçesinde, Gaziantep Mahallesi'nde ikamet eden Rabia Ġ. (23) isimli 
kadın eĢi tarafından darp edilerek, Ģiddete maruz kaldı. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Ġ tedavi 
altına alınırken, Ģikayetçi olduğu eĢi ġeyhmus Ġ. (29) gözaltına alındı.  
 
16 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran S.A., basın çalıĢanı olduğunu Z.K. isimli çocuğun çalıĢtığı yere 
gelerek çalıĢmak istediğini söylediğini, kendisi ile ilgili bilgi almak isterken yaĢının küçük olduğunu öğrendiklerini, 
ailesine göndermek istediklerini ancak ailesinden baskı gördüğünü ve dağa gitmek istediğini söylediğini, bunun 
üzerine ikna edip ailesine göndermek istediklerini ancak ailesinin kendisini öldürmek istediğini belirtti. 
 
22 Haziran günü ġanlıurfa'da eĢlerine Ģiddet uygulayan 3 kiĢi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Merkeze 
bağlı Sefalı Köyü Kayalı mezrasında ikamet eden Y.B.'yi darp eden eĢi N.B., Siverek ilçesi Hayriye Mahallesi'nde 
ikamet eden Zeliha Özbey'e (27) Ģiddet uygulayan eĢi Adem Özbey (31) ve ViranĢehir'de Songül Ender'e (35) 
Ģiddet uygulayan eĢi Ahmet Ender (46) gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen 3 kiĢide ifadeleri 
alındıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
24 Haziran günü ġanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Ayvanat Mahallesi'nde ikamet eden B.A. (17), imam nikahıyla 
babası tarafından zorla amcası oğlu ile evlendirildiğini iddia ederek Ģikayetçi oldu. Bunun üzerine inceleme 
baĢlatan emniyet yetkilileri küçük kızın babası Ġrfan Akbulut'u gözaltına aldı.  
 
25 Haziran günü ġanlıurfa'nın Harran Ġlçesi'nde, Yolgider Köyü'nde ikamet eden E.T. (17) isimli kız çocuğu Ģiddetli 
ağrı ile Harran Devlet Hastanesi'ne müracaat edince 3 aylık hamile olduğu tespit edildi. E.T.'nin de M.K. isimli Ģahıs 
ile imam nikahıyla evlendirildiği ortaya çıkınca, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile aynı suçtan ifadesi alınan E.T. 
serbest bırakıldı.  
 
5 Temmuz günü Diyarbakır Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran H.Y.,  eĢi tarafından darp 
edildiğini ve burnunun kırıldığını belirterek koruma altına alınmak için yardım talep etti. 
 
8 Temmuz günü Bursa‟da, Selahattin Aksoy (46) kendisinden ayrılmak isteyen eĢi Makbule Aksoy‟u (30) 25 bıçak 
darbesiyle öldürdü. 
 
14 Temmuz günü Ankara'nın GölbaĢı Ġlçesi'nde, Kamber Doğan (42) isimli kiĢi bir süre önce boĢandığı eĢi Gülay 
Kaman (33) ile baldız Sevilay Kaman'ı (38) gördüğü park halindeki otomobilde tabanca ile öldürdükten sonra intihar 
etti.  
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15 Temmuz günü Diyarbakır Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran B.E., 4 yıldır evli ve 9 aylık 
hamile olan kızı M.Ç.‟nin sürekli Ģiddete maruz kaldığını, 14 Temmuz günü eĢi tarafından yine dövüldüğünü, kızının 
Bağlar Polis Karakolu‟na baĢvurduktan sonra evine sığındığını, kocasının ruhsatsız silahı olduğunu, kendisini ve 
kızının can güvenliği olmadığını belirterek yardım talep etti. 
 
Van‟ın Saray Ġlçesi'nde 25 Eylül 2009 tarihinde kocası tarafından feci Ģekilde dövülen, bıçakla yüzü çizilen, kulağı 
kesilen, olayın ortaya çıkmasının ardından ise kocasından alınarak kadın sığınma evine yerleĢtirilen, ancak 45 gün 
sonra Van Aile Mahkemesi kararı ile tekrar iĢkenceci kocasına teslim edilen Sıdıka P. (28), eĢi Faruk P. tarafından 
darp edildi. Yüzüne ve kafasına aldığı darbelerle yaralanan 10 yıllık evli ve 3 çocuk sahibi kadın 17 Temmuz günü 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi AraĢtırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  
 
19 Temmuz günü Ġstanbul Fatih‟te, ortak aldıkları iki dairenin paylaĢımı sırasında davalık olan iki kardeĢten iĢçi 
emeklisi ağabey Bünyamin AteĢ, davayı kaybedince tekstil atölyesi sahibi kardeĢi Sertif AteĢ (45), eĢi GülĢen AteĢ 
(37) ve kızları ilköğretim 5‟inci sınıf öğrencisi Kardelen AteĢ‟i (10) tabancayla vurarak öldürdü. Ailenin 14 yaĢındaki 
oğlu Demirkan AteĢ‟i de omzundan yaraladı.  
 
20 Temmuz günü Ġzmir'in Karabağlar Ġlçesi'nde, Nurdan Açıkgöz (39) adlı kadın evinde ağır yaralı olarak bulundu. 
Bıçaklanan Açıkgöz, kaldırıldığı hastanede yaĢamını yitirirken, Açıkgöz'ü, erkek arkadaĢı C.K.'nın (42) öldürdüğü 
ortaya çıktı. C.K., 22 Temmuz günü tutuklandı.  
 
23 Temmuz günü KahramanmaraĢ‟ta, Aksu Cezaevi‟nde görevli gardiyan Ersin A., birlikte yaĢadığı Fatma E.'yi 
yaĢanan tartıĢma sonrası bıçakla ağır yaraladı.  
 
23 Temmuz günü Diyarbakır Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran A.C., bir yıl önce evlendiğini, 
evlendikten sonra eĢinin iki defa evlenip boĢandığını öğrendiğini, bu durumu kendisinden sakladığını, daha sonra 
boĢandığı eĢiyle evde yaĢamaya baĢladığını, eĢinin kendisine karĢı Ģiddet uyguladığını, karĢılıklı boĢanma davası 
açtıklarını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
23 Temmuz günü Diyarbakır Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran M.G., eĢinden Ģiddet 
gördüğünü, defalarca Bağlar Polis Karakolu‟na baĢvurduğunu, uyguladığı Ģiddet nedeniyle eĢinin gözaltına 
alındığını, ancak eĢinin sürekli alkol alarak Ģiddet uygulamaya devam ettiğini, engelli olan çocuklarına bakmadığını 
belirterek maaĢına tedbir konulması için hukuki yardım talep etti. 
 
25 Temmuz günü ġanlıurfa'nın Suruç Ġlçesi'nde, Fatma Sümer adlı kadın, 4 yıl önce görücü usulü ile evlendirildiği 
Mevlüt Sümer tarafından sürekli iĢkenceye maruz kaldığını belirterek, babasından yardım istedi. Babasının 
jandarmaya müracaatı sonucunda Sümer eĢinden alınarak, babasına teslim edildi. 25 Temmuz günü Sümer‟in 
babasının evi, Mevlüt Sümer ve 3 kiĢi tarafından kalaĢnikof silahlarla basıldı. Saldırıda Sümer'in kız kardeĢi Zahide 
Polat (20) öldü, üvey annesi Beddia Polat ağır yaralandı. Fatma Sümer, 4 yıllık evlilik hayatında sürekli kaba dayak 
ve iĢkenceye maruz kaldığını, eĢinin bıçak ve tornavida ile kendisine iĢkence yaptığını, silah kabzası ve namlusu 
ile kol ve bacaklarının kırıldığını, henüz 3 yaĢındaki küçük oğlu Cemal Sümer'in de eĢi tarafından bıçaklandığını 
belirtti.  
 
26 Temmuz günü Diyarbakır Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran Z.ġ., 35 yıllık evli olduğunu, 
eĢinden sürekli Ģiddet gördüğünü, eĢinin alkol ve uyuĢturucu kullandığını, eĢinin çocuklarına da Ģiddet uyguladığını 
belirterek, boĢanmak için hukuki yardım talep etti. 
 
26 Temmuz günü Diyarbakır Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran G.K., 14 yıllık evli olduğunu, 
eĢinin çalıĢmaya gittiği Kazakistan‟da baĢka bir kadınla yaĢamaya baĢladığını öğrendiğini, bir hafta önce eve geri 
döndüğünü ve kendisini evden kovduğunu, Toplu Konut‟ta bulunan polis karakoluna gittiğini, burada hiçbir iĢlem 
yapılmadığını belirterek eĢinden boĢanmak için hukuki yardım talep etti. 
 
29 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran S.E., eĢinin kendisine ve çocuklara Ģiddet uyguladığını 
belirterek Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum M.S.E., babası tarafından iĢkenceye maruz kaldı. Okula giderken basit 
bir yaramazlığı yüzünden ellerini, kollarını bağlayıp tüpte çatal ısıtarak, oğlumun sırtının tamamını yaktı. Evimiz bu 
yakmadan dolayı kebap gibi kokuyordu. Bir kez kalbine bıçak saplamak istedi. Kalbinin üst bölgesine denk geldi. 
Buna polisler denk gelip, oğlumu hastaneye kaldırdılar. EĢimi de bir gece gözaltında tuttuktan sonra serbest 
bıraktılar. O zaman oğlum 13–14 yaĢındaydı. Sürekli Ģiddet uyguladı. Eve almadı. O da eve gelmeyince kötü 
arkadaĢlar edindi. Bir gün bir kuru sıkı tabancayla eve gelip babasını yaraladı. Babası davacı olunca oğlumu 
tutukladılar. 13,5 yıl ceza aldı. ġu an Elazığ Cezaevindedir. Oğlum çok iyi çok sağlıklı bir çocuktu. Babasının kötü 
ve acımasız muamelesinden kaynaklı psikolojisi bozuldu. Oğlum cezaevine düĢtükten sonra da eĢim bir kez 
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evimizi, eĢyalarımızı yaktı. Bu yetmemiĢ gibi diğere çocuklarıma da Ģiddet uyguluyor. Kokumdan Ģu ana kadar 
Ģikâyetçi olmadım. Bana da Ģiddet uyguluyor. Oğlum babası yüzünden akli dengesini yitirmiĢ. Çok kötü 
durumdadır. Sakalları uzamıĢ, tırnakları uzamıĢ, akli dengesini yitirmiĢ. Çok kötü durumdadır. Oğlum tedavi 
edilmesi için ve eĢimden Ģikâyetçiyim. Ancak hiçbir Ģekilde haberdar olmaması gerekir.” 
 
4 Ağustos günü günü Diyarbakır Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran S.Ç., Ģu beyanlarda 
bulundu: “4-5 gün önce eĢim eve geldi. Eve girer girmez beni dövmeye baĢladı. Aldığım darbenin etkisiyle yere 
düĢtüm. EĢim bize bıçakla saldırdı. Kayınvalideme haber verdim. O da polise bildirdi. Karakola gittikten sonra 
Ģikayetçi oldum. Beni hastaneye gönderdiler. Orada bana darp edildiğime dair rapor verdiler. EĢimden boĢanmak 
istiyorum.” 
 
9 Ağustos günü Diyarbakır Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran N.T., eĢinden yoğun Ģiddet 
gördüğünü, ellerinde ve vücudunun muhtelif yerlerinde yara izleri olduğunu, eĢinin bıçaklı saldırılarına maruz 
kaldığını, 3 gün önce banyoda sırtına yakıcı bir madde döktüğünü, maddenin etkisiyle zehirlendiğini ve iç kanama 
geçirdiğini, önce Devlet Hastanesi‟ne oradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma Hastanesi‟ne sevk 
edildiğini, hastanede korktuğu için eĢinin yaptığını söyleyemediğini belirterek eĢinden boĢanmak için hukuki yardım 
talep etti. 
 
10 Ağustos günü Sivas'ın Divriği ilçesinde, yeğeni D.E.'ye (20) cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen A.G. (39) 
tutuklandı. A.G., kız kardeĢinin kızı olan D.E.'yi gezmek amacıyla aracına alarak Divriği-Arapkir yolu üzerindeki 
tenha bir yere götürdü. A.G.'nin burada yeğenine sözlü ve fiili olarak cinsel tacizde bulundu. Dayısının bir ara 
tuvalet ihtiyacını gidermek için uzaklaĢması üzerine D.E., annesi A.E.'yi arayarak yardım istedi. Yakınlarıyla birlikte 
olay yerine ulaĢan A.E., kızını aldıktan sonra Divriği Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.  
 
12 Ağustos günü Osmaniye'de, emekli polis memuru Ertuğrul T. (54), eĢi Neriman T. (46) ve tatile gelen Hacettepe 
Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi kızı AyĢe Müge T. (22) ile sohbet ederken, aralarında yaĢanan tartıĢma sonrası eĢini 
baĢından vurarak öldürdükten sonra tabancayla baĢına ateĢ ederek intihar etti.  
 
12 Ağustos günü Gaziantep'te, ġehitkamil ilçesine bağlı Atalar köyünde ikamet eden Ali O., tartıĢtığı karısı Fatma 
O.‟yu (52) baĢına taĢ atarak öldürdü. 
 
12 Ağustos günü Van‟da, ġ.T. isimli kiĢi eski dini nikahlı eĢi Altun Akırmak‟ı (29) baĢından av tüfeğiyle vurarak 
öldürdü. 
 
24 Ağustos günü Ġzmir‟de, Edip DuruĢkan isimli kiĢi iki ay nikahsız yaĢayıp ayrıldığı sevgilisi Elif Sözen (20) ve 
sevgilisi Bilal ÖzĢahin‟i yol ortasında vurarak yaraladı. DuruĢkan‟ın 23 Ağustos günü Sözen‟i dövdüğü gerekçesiyle 
gözaltına alındığı, karakolda ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. 
 
25 Ağustos günü ġırnak'ın Cizre ilçesinde, eĢi tarafından sürekli Ģiddete maruz bırakıldığı ve ölümle tehdit edildiğini 
söyleyen bir kadın Cizre Sitiya Zin Kadın DanıĢmanlık Merkezi'ne baĢvurdu. 
 
Ağustos ayında ġırnak'ın Cizre ilçesinde, eĢi tarafından sürekli Ģiddete maruz bırakıldığı ve ölümle tehdit edildiğini 
söyleyen bir kadın Cizre Sitiya Zin Kadın DanıĢmanlık Merkezi'nden yardım istedi. Merkezde çalıĢan kadın 
aktivistler, yasa gereği, kadının can güvenliğinin sağlanması için Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne baĢvuru yaptı. Yasal 
olarak baĢvurusu yapıldıktan sonra sığınma evine gönderilmesi gereken mağdur kadın, “Ģüpheli” gibi nezarete 
atıldı. Ertesi gün emniyete kadının durumunu sormak için giden merkez çalıĢanı kadınlara polisler, kadının yemek 
giderlerini karĢılayamayacaklarını belirtirken, gidecek yer olmadığı için tüm gece nezarette kilitli tuttuklarını aktardı. 
Cizre Sitiya Zin Kadın DanıĢmanlık Merkezi aktivisti Harika Peker, "Bize sığınma talebiyle gelen kadın, kalacak yeri 
ve can güvenliği olmadığından dolayı sığınma evi talebinde bulundu. Yasa gereği emniyette götürdük. Emniyetten 
can güvenliğinin sağlanması ve bir sosyal güvenlik kurumuna teslim edilmesini istedik. Emniyet yetkilileri kadını 
aldıktan sonra bize 'Siz gidin bizler gerekeni yapacağız' dediler. Bizler bu durum üzerine emniyette ayrıldık" dedi. 
Kadının durumunu öğrenmek için emniyete telefon açtıklarını belirten Peker, "Telefonda bizimle görüĢen emniyet 
yetkilisi 'biz memuruz sizler bu kadının yiyecek ihtiyacını karĢılayın' dedi. Biz de yemek götürdük. Orada bizimle 
konuĢan mağdur kadın bütün gece nezarette kilitli vaziyette tutulduğun anlattı" dedi. Cizre Sitiya Zin Kadın 
DanıĢmanlık Merkezi aktivisti Esin Kahraman bu durumu aktardıkları emniyet yetkilileri kendilerine, Kaymakama 
ulaĢamadıklarını bu nedenle kadını nezarete attıklarını, bırakacak yer olmadığını söylediğini belirtti. Kahraman 
konuyu ġırnak Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildirdiklerini aktardı. Konuya iliĢkin görüĢtüğümüz ġırnak Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, kadının koruma talebini savcılığa bildirdiklerini ve emniyette resmi iĢlemlerin 
ardından kendilerine teslim edileceğini söyledi. Yetkililer ayrıca ancak ondan sonra mağdur kadının güvenli bir 
sığınma evine yerleĢtireceklerini belirtti. 
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27 Ağustos günü Kilis‟te, Halil Yıldırım (22) isimli kiĢi, evlenmek için sözlenen kız kardeĢi Ceylan Yıldırım‟ı (16) 
aralarında yaĢanan tartıĢma sonrası tabancayla vurarak öldürdü. 
 
28 Ağustos günü Diyarbakır merkez Bağlar Ġlçesinde, Muradiye Mahallesi'nde oturan Ramazan Doğan (47), iftara 
10 dakika kala yemeğin hazır olmadığı iddiasıyla tartıĢtığı eĢi Meliha Doğan‟ı (43) evden kaçarken bina giriĢinde 11 
yerinden bıçaklayarak öldürdü. 
 
30 Ağustos günü Siirt'te, A.E isimli kiĢi çarĢı merkezinde gelini S.E.'yi (22) sırtından bıçaklayarak yaraladı. Ağır 
yaralanarak ameliyata alınan S.E.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve kayın pederi zanlı A.E.'nin gözaltına alındığı 
öğrenildi. 
 
7 Eylül günü Diyarbakır Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran N.E., kendisinin ve çocuklarının 
eĢinden sürekli Ģiddet gördüğünü belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
13 Eylül günü Siirt‟te, Zeynep TimurtaĢ isimli kadın Eruh Ġlçesi yolu üzerinde bulunan Sağlarca Kaplıcası 
yakınlarında ölü bulundu. Maktulün damadı A.G., cinayet Ģüphesi ile tutuklandı. 
 
14 Eylül günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan G.Ç. isimli kadın, eĢinden Ģiddet gördüğünü ve darp edildiğini 
beyan ederek hukuki yardım talep etti. 
 
14 Eylül günü Gaziantep'te, servis Ģoförü Levent Mehmet ġahin (37) kendisinden ayrılmak isteyen 16 yıllık eĢi 
Nadide ġahin'i (34) tabancayla öldürdükten sonra yaĢamına son verdi.  
 
20 Eylül günü Diyarbakır Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran G.T., dini nikahla evlendiği 
halasının oğlunun ve halasının Ģiddetine maruz kaldığını, eĢinin kendisini dövdükten sonra kendisini Diyarbakır‟a 
gönderdiğini ve çocuklarını kendisine vermediğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
24 Eylül günü Diyarbakır Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran M.ġ., il eĢi ölünce ikinci bir evlilik 
yaptığını, ikinci eĢinin çocuklarından Ģiddet gördüğünü belirterek yardım talep etti. 
 
25 Eylül günü Diyarbakır Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran H.D., bir süre önce erkek 
kardeĢine borç para verdiğini, borcunu istemek için kardeĢinin evine gittiğinde kendisine bıçakla saldırdığını ve 
dövdüğünü belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
29 Eylül günü Diyarbakır'ın Sur Ġlçesi'nde, Lamia SubaĢı (50) adlı kadın, Hasırlı Mahallesi'nde bulunan oğlunun 
evinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüĢ halde bulundu. SubaĢı nın (55) kızı ve torunu tarafından 31 keser ve 
bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Maktulün torunu L.S.‟nin (19) ifadesinde, babaannesi ve halasının 
kendilerine sürekli kötü davrandığını belirterek, olay günü de halasının giydiği terlikler için, “sen o ayağındaki 
terliklere kurban olasın” diyerek beddua ettiğini kaydetti.  
 
3 Ekim günü Mersin‟de, mali müĢavirlik bürosunda çalıĢan Veysel AltınbaĢ (32), öğretmen sevgilisi Duygu Yerci'yi 
(30) yatak odasında kemeriyle boğarak öldürdü. Ardından banyodaki çamaĢır suyunu içerek intihara kalkıĢan 
AltınbaĢ, yaralı halde bulunup hastaneye kaldırıldı. 
 
6 Ekim günü Kütahya‟da Simav ilçesinde, Ġsmail Oran (40) isimli kiĢi iki aydır ayrı yaĢadığı ve boĢanma dilekçesi 
veren eĢi Halime Oran‟ı (32) önce av tüfeği ve ruhsatsız tabancayla sırtından daha sonra tabancasının nam lusunu 
ağzına sokarak 2 el ateĢ ederek öldürdü. Ġsmail Oran, 2 saat kadar sonra kamyonunda ölü bulundu. Oran‟ın baĢına 
dayadığı tabancayı ateĢleyerek intihar ettiği belirtildi. 
 
13 Ekim günü Diyarbakır Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran M.B., yaklaĢık bir yıldır evli olduğu 
eĢinin fiziki ve sözlü Ģiddetine maruz kaldığını belirtti. 
 
25 Ekim günü Hakkari‟de, Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda görevli Piyade Komando Uzman ÇavuĢ Enes Kobra, 
sabaha karĢı Ģehir giriĢindeki Tekser konutlarındaki evinde eĢine iki el ateĢ ederek öldürdü. 
 
3 Kasım günü Malatya'da, 1 aydan beri kayıp olduğu belirlenen bir kadının kocası tarafından öldürüldüğü ve boĢ 
araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Emniyet tarafından ismi açıklanmayan 3 çocuk annesi 27 yaĢındaki kadının 
yakınlarının polise, kadının 1 aydan beri kayıp olduğunu bildirmesi üzerine soruĢturma baĢlatıldı. AsayiĢ ġubesi 
Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı çalıĢma sonucunda kadının cesedinin Malatya ġehir Mezarlığı karĢısındaki 
hafriyat topraklarının döküldüğü alanda gömüldüğü tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde yapılan 
kazıda, kadının cesedinin önce çarĢafa sarıldığı ve ardından da çuvala konarak gömüldüğü görüldü.  
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4 Kasım günü ġanlıurfa'da, Harran Ġlçesi TanınmıĢ Köyü'nde ikamet eden ve mide bulantısı ve baĢ dönmesi 
Ģikayetiyle ilçe Devlet Hastanesi'ne müracaat eden AyĢe K. (12) adlı çocuğun, acil serviste görevli doktorlar 
tarafından yapılan muayenede 4 aylık hamile olduğu saptandı. Doktorların polise haber vermesi üzerine yapılan 
incelemede, AyĢe K.‟nin 8 ay önce, amcasının oğlu olan Halil K. (25) ile imam nikahıyla evlendirildiği öğrenildi. 
Jandarma ekipleri, AyĢe K.'in babası Ali K. ve imam nikahıyla evlendiği Halil K.'yi gözaltına aldı. 
 
9 Kasım günü ġanlıurfa‟nın Bozova ilçesinde, 2009 yılında akrabası ile evlendirilen N.S. (16) isimli kız çocuğu, 1 
erkek bebek dünyaya getirerek anne oldu. ġanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne doğum yapan kızın 
küçük yaĢta olduğunu öğrenen doktorlar durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, N.S.'nin Tastan Köyü'nde oturan 
akrabası Feridun K. (24) ile resmi nikahsız olarak evlendiğini ve birlikte yaĢadıklarını saptadı. Feridun K., gözaltına 
alındı. 
 
9 Kasım günü Van'ın ErciĢ ilçesinde, Çelebibağı beldesi Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi 30. Sokak'tak i 
tek katlı bir evde ikamet eden anne Saide (43) ile çocukları Sinan (19), Pınar (15), Fatma (7) ve Mevlüt Aslan taĢ 
ve bıçak darbeleriyle öldürüldü. Yapılan ilk incelemede, kız çocuklarından Pınar ve Fatma'nın öldürülmeden önce 
tecavüze uğradığı belirlendi. Nisan 2011‟de çözüldü. Jandarma ekiplerinin evde bulunan yatak ve yorganların 
kılıflarından aldığı yüzlerce parça, bunların Van ve Ankara'da bulunan Jandarma Kriminal Laboratuvarları'na 
gönderildi. Laboratuvardan gelen sonuçlara göre Sinan Aslan'ın odasındaki bir yastık kılıfında bulunan salyanın, 
kan ve tükürük örnekleri alınan 300 kiĢi arasında bulunan akrabaları R.C.'nin tükürüğü ile örtüĢtüğünü tespit eden 
jandarma, Ģahsı gözaltına aldı.  R.C., ilçede vatandaĢların özürlü olan Sinan Aslan'ı çok sevdiğini ve bunun için de 
kendisine para verdiği söyleyen, kendisinin de hırsızlık amacıyla eve giderek 2 bin TL madeni para çaldıktan sonra  
5 kiĢiyi öldürdüğü itiraf etti. 
 
1 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran M.B., 1 yıl 4 ay süren evliliği boyunca eĢinin uyguladığı Ģiddet 
nedeniyle 5 ay önce evden ayrıldığını belirterek, Kayapınar Belediyesi‟nde çalıĢan eĢinden boĢanmak için hukukim 
yardım talep etti ve kendisine Ģiddet uygulayan eĢinin, çalıĢtığı belediyenin iĢ sözleĢmesine aykırı davrandığı için 
belediye ile gerekli yazıĢmaların yapılmasını talep etti. 
 
3 Aralık günü ġanlıurfa'nın ViranĢehir Ġlçesi'nde, Çukurhan (Çixran) Köyü'nde oturan akrabalar arasında "baĢlık 
parası" yüzünden kavga çıktı. M.A. (32), M.S. (30) ve Ġ.S. (55) adlı kiĢiler, akrabaları olan F.S. (38), G.S. (26) ve 
S.S. (24) adlı kadınlardan yetiĢkin çocukları için kız istedi. Kızlarını baĢlık parası karĢılığında vermeyi kabul eden 
kadınlar, baĢlık parasının miktarı konusunda erkek akrabaları ile anlaĢamaması üzerine 3 kadın, erkek 
akrabalarından tekme tokat Ģiddet gördü. Yüz ve vücudun değiĢik bölgelerinden yara alan kadınlar, ViranĢehir 
Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusundan sonra gözaltına alınan 3 erkek, ifadeleri 
alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
 
8 Aralık günü Gaziantep'in Ġslahiye ilçesinde, H.Ç. isimli kadın, ayrılmak istediği niĢanlısı O.C.‟nin (24) kendisine 
tecavüz ettiğini iddia etti. Bir süpermarkette çalıĢan H.Ç., O.C.'nin, kardeĢi A.K.C. ve arkadaĢı M.E.K. ile konuĢmak 
için yanına geldiklerini, ancak ellerinin bağlandığını ve O.C. tarafından tecavüze uğradığını belirtti. Gözaltına alınan 
O.C., A.K.C. ve M.E.K.'nin sevk edildikleri Mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
Aralık ayında ġanlıurfa‟da, Perde Altun (47) isimli kadın, eĢi Kalo Altun (53) ve üvey oğlu tarafından Ģiddete maruz 
kaldığını belirterek, Urfa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 
 
12 Aralık günü Ağrı'da, 100. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden Zennure Çelik (50), öğlen saatlerinde eve gelen eĢi 
Tahir Çelik tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 
 
Aralık ayında Batman'ın BeĢiri Ġlçesi'nde, Ġkiköprü Beldesi'nde ikamet eden ve Batman'daki özel bir hastaneye 
getirilen Z.Ö. (5), B.Ö. (7) ve E. Ö. (8) yaĢlarındaki kız çocuklarına babaları Murat Ö. tarafından cinsel istismarda 
bulunulduğu iddia edildi. Çocuklar muayene eden doktorlar, durumu ailenin yaĢadığı Ġkiköprü Beldesi'ndeki 
jandarmaya bildirdi. Murat Ö., tutuklanırken, tecavüze uğradıkları belirtilen 3 kız çocuğu, Çocuk Esirgeme 
Kurumu'na teslim edildi. 
 
13 Aralık günü ġanlıurfa‟da, H.B. (13) isimli kız çocuğu Urfa Kadın Doğum Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya 
getirdi. H.B.'nin 13 yaĢında olduğunu tespit eden hastane yetkilileri, olayı polise haber verdi. Jandarma, yaptığı 
incelemede H.B.'nin bir yıl önce ailesinin isteğiyle amcasının oğlu Ahmet B. (22) ile dini nikahla evlendirildiğini 
saptadı. Ahmet B. gözaltına alındı. 
 
13 Aralık günü ġanlıurfa‟da, A.ġ. (14) isimli kız çocuğu Urfa Kadın Doğum Hastanesi'nde erkek bir çocuk dünyaya 
getirdi. Doktorların ihbarının ardından hastaneye gelen jandarmalar, ifadesine baĢvurdukları 14 yaĢındaki annenin 
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bir yıl önce ailesinin onayıyla merkeze bağlı Altıntepe Köyü'nde oturan akrabası Ahmet A. (25) ile dini nikahla 
evlendirildiğini tespit etti. 13 yaĢında evlenip, 14 yaĢında anne olan A.ġ., bebeğiyle birlikte anne babasına teslim 
edilirken, jandarma Ahmet A.'yı gözaltına aldı. 
 
13 Aralık günü ġanlıurfa‟nın Ceylanpınar ilçesinde, AĢağı DurmuĢ köyünde ikamet eden M.T.( 15) isimli kız 
çocuğu, Ġlçe Devlet Hastanesi‟nde doğum yaptı. M.T.'nin de yakınları tarafından Y.K. (24) ile imam nikahıyla 
evlendirildi. Y.K. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, M.T. ailesine teslim edildi.  
 
20 Aralık günü Batman‟da, Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġubesi'ne müracaatta bulunan B.A. (17) adlı kız çocuğu, 
kendisinin ve kız kardeĢleri D.A (14) ve H.A.‟nın (13) öz babaları Z.A. (42) tarafından tacize uğradıklarını 
Ģikayetinde bulundu. Babalarından Ģikayetçi olan üç mağdur kardeĢ, avukat ve uzman nezaretinde ifade verdi. 
Z.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Üç kız kardeĢ Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.  
 
ġanlıurrfa‟nın ViranĢehir Ġlçesi‟nde ikamet eden ve 9 ay önce kaçarak amcasının oğluyla evlenen 6 aylık hamile 
Lütfiye Bakachan (22), 20 Aralık günü yaĢadığı evinde öldürülmüĢ halde bulundu. Polis "töre cinayeti" Ģüphesiyle 8 
kiĢiyi gözaltına aldı.  Gözaltına alınan eĢi ġükrü Bakachan, cinayeti itiraf ederek, töreden dolayı cinayeti 
iĢlemediğini, ağabeyiyle tartıĢtığı sırada araya giren eĢini kazara tetiğe dokunması sonucu vurduğunu öne sürdü.  
 
28 Aralık günü Malatya‟da, Tandoğan Mahallesi Aydemir Caddesi‟nde yaĢayan Y.A. (23) isimli kiĢi, evde bulunan 
üvey kız kardeĢleri F.A., M.A., ile üvey annesi F.A.,‟yı bıçakla yaraladı.  
 
29 Aralık günü ġanlıurfa‟nın Ceylanpınar Ġlçesi‟nde, Ceylanpınar Devlet Hastanesi‟ne getirilen G.Ç. (12) isimli 
çocuk burada doğum yaptı. Hastane yetkililerinin durumu polise bildirmesi üzerine soruĢturma baĢlatan polis, baba 
A.Ç. ve G.Ç‟nin imam nikahıyla birlikte yaĢadığı E.G.‟nin ifadesini aldı.  
 
31 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne Zeynep Yavuz, 03.06.2010 tarihinde eĢi Enver T.‟den boĢandığını, eĢi 
tehdit ettiği için duruĢma sırasında hiçbir talebinin olmadığını, nafaka davası açmak istediğini, eĢinin kendisi 
hakkında sürekli iftiralar atarak suç duyurusunda bulunduğunu, örgütle bağlantısı olduğunu iddia ettiğini belirterek 
hukuki yardım talep etti. 
 

Davalar 
 
Dilek DaĢtanoğlu 
Ayrılmak istediği eĢi SES üyesi hemĢire Dilek DaĢtanoğlu'nu 19 Temmuz 2009 tarihinde öldüren Tahir 
DaĢtanoğlu'nun yargılandığı davaya 25 Ocak 2010 tarihinde Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 
2. duruĢmaya sanık avukatı, öldürülen Dilek DaĢtanoğlu'nun avukatı ve bir önceki duruĢmada müdahillik talebi 
kabul edilen SES'nin avukatları ile kadın örgütü temsilcileri katıldı. DuruĢmada dinlenen tanıkların, daha önceki 
duruĢmalarda verdikleri ifadeleri değiĢtirdikleri gözlenirken, müdahil avukatların soruları üzerine susmayı tercih 
ettiler. Ardından söz alan sanık avukatı ise müvekkilinin, öldürme kastı olmadığını öne sürerek, baĢkasıyla iliĢkisi 
olduğu Ģüphesi ve fotoğrafları görmesinin ardından yaĢanan boğuĢmanın ardından silahın ateĢ almasıyla Dilek 
DaĢtanoğlu'nun öldüğünü iddia etti. Sanık avukatı, ayrıca müvekkilinin 'Haksız tahrik' hükmünden 
yararlandırılmasını istedi. Müdahil avukatlar ise sanığın daha önce cinayeti maktulenin kafasına yastık bastırdıktan 
sonra silahı ateĢleyerek iĢlediği yönünde ifade verdiğini mahkemeye hatırlatarak, tasarlayarak cinayet iĢleyen 
sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmamasını istedi. Daha sonra sanık avukatı, Dilek DaĢtanoğlu'nun basına 
yansıyan bazı fotoğraflarını dava dosyasına konulmak üzere hakime verdi. Müdahil avukatlar ise dosyada olmayan 
bazı fotoğrafların basına sızdırılmasının yargılamayı etkilemeye yönelik olduğunu belirterek, çıkarılmasını talep etti. 
Ancak mahkeme baĢkanı bu talebi reddetti. DuruĢma, dinlenmeyen bazı tanıkların dinlenmesi, bazı tanıkların 
poliste verdiği ifadelerin dinlenmesi için polislerin mahkemeye getirilmesi ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanması 
gerekçesiyle duruĢma 6 Nisan'a ertelendi. 
 
Fatma Faike Topgöden 
ĠZMĠR KarĢıyaka‟da eĢi Fatma Faike Topgöden‟i (56) boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra yatak odasında 
cesedini çiçeklerle süsleyip üç gün cenaze töreni yapan Mehmet Ali Topgöden (51) hakkında, “kasten nitelikli insan 
öldürme” suçlamasıyla ağırlaĢtırılmıĢ ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Topgöden, 26 Kasım 2009‟da 
apartman dairesinde tefecilerden aldığı borçları ödeyemediği için çıkan tartıĢmada eĢini öldürüp üç gün sonra 
polise ihbarda bulundu. Olayın ardından cesedin bulunduğu odaya bırakılan mektupları inceleyen ekipler, 70 hap 
içererek intihar giriĢiminde bulunduğunu söyleyen, dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan Mehmet Ali Topgöden‟i 
bir çay bahçesinde bitkin halde yakaladı. Mehmet Ali Topgöden, evde beĢ mektup bıraktı. “Sayın yetkililer” diye 
baĢlayan mektubunda, “EĢimle bütün mal varlığımızı bitirdik, yüksek miktarda borçlarımız var. EĢimin benden 
baĢka kimsesi yok. Benden sonra ona kimse bakmaz. Olayın sorumlusu benim” dedi. Topgöden, KarĢıyaka 2‟nci 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yargılanacak. 
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B.A. 
Zonguldak'ta oturan Hüsnü Arabacı (52) hakkında, eĢi B.A.'nın (36) ellerini bağlayıp birçok kez tecavüz ettiği, 
vücudunda sigara söndürüp, bıçakla yaralayarak iĢkence yaptığı iddiasıyla 25 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
Adli Tıp Kurumu muayenesinde eĢinin tehditleri nedeniyle intihar düĢüncesinde olduğunu söyleyen 3 çocuk annesi 
B.A. eĢinden boĢanırken, Hüsnü Arabacı iddiaları kabul etmedi. Hüsnü Arabacı ile evliliğinden 3 çocuğu dünyaya 
gelen B.A., eĢinin kendisine iĢkence yapıp tecavüz ettiğini öne sürerek 8 Aralık 2008 tarihinde Cumhuriyet 
Savcılığı‟na suç duyurusunda bulundu. Savcının soruĢturma sonucunda hazırladığı iddianamede, Hüsnü 
Arabacı'nın zaman zaman eve gelip bir süre kaldıktan sonra iĢi nedeniyle gittiği, evde kaldığı süre içinde de eĢine 
kötü muamelede bulunduğu belirtildi. Ġddianamede, Hüsnü Arabacı'nın 2008 yılı Aralık ayı baĢında evinde kaldığı 
süre içinde eĢinin ellerini bağlayıp vücudunda sigara söndürdüğü, birçok kez tecavüz ettiği, bıçakla vurarak hafif 
yaraladığı, hakaret edip, „öldüreceğim' diyerek tehditte bulunduğu belirtildi. Hüsnü Arabacı hakkında, „Kasten 
yaralama, kötü muamele, tehdit, hakaret, cinsel saldırı' suçlarından 25 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2009 yılı Haziran ayında görülen ilk duruĢmada eĢinden gördüğü 
iĢkenceyi anlatan B.A., “Eve geldiği zamanlar sırtımda sigara söndürüp, bıçakla saldırarak ve zorla iliĢkiye girerek 
iĢkence yapıyordu. Yanımda olmadığı zamanlar da telefonla sürekli arayarak tehdit ve hakaret ediyordu” dedi. 
Tutuksuz yargılanan Hüsnü Arabacı ise iddiaları kabul etmedi. Hüsnü Arabacı eĢinin iddialarını reddetti. Savcılık 
soruĢturması sırasındaki Ġstanbul Adli Tıp Kurumu muayenesinde vücudunda sigara söndürme ve darp izleri tespit 
edilen B.A., eĢinin davranıĢ ve tehditleri nedeniyle intihar düĢüncesinde olduğunu söyledi. Bu olayların ardından 
B.A., 2 ay önce eĢinden boĢanırken, Hüsnü Arabacı'nın Ağır Ceza Mahkemesi‟ndeki yargılanması sürüyor.  
 
A.K. 
Gaziantep'te 18 Haziran 2009 tarihinde yemek yapmadığı için eĢi A.K.'ın (35) gözüne yumruk atan seyyar satıcı 
Ġ.Hüseyin Kıraç (35) hakkında açılan dava Gaziantep 17‟nci Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 2010 Nisan ayında 
sonuçlandı. Kıraç, eĢine yumruk atıp sağ gözünün altındaki derinin yırtılmasına neden olmuĢ, Gaziantep 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟ne kaldırılan kadına t yüzünde iz kalacağı belirtilmiĢti. “EĢini döverek yüzünde 
sabit iz bırakır Ģekilde kasten yaralama” suçundan yargılanan Ġmam Hüseyin Kıraç, karar duruĢmasında, “Moralim 
bozuktu, biraz da alkollüydüm. EĢime yemeği hazırlamasını söylediğimde ters cevap verdi. Alkolün de etkisiyle 
kendimi kaybederek eĢime bir kez vurdum. Sonra piĢman oldum” diyerek kendini savundu. A.K. de eĢinden 
Ģikayetçi olmadığını belirterek, “EĢim eve alkollü geldi. Benden yemek hazırlamamı istedi. Evde yiyecek bir Ģey 
olmadığını söyleyince yumruk attı. Olay sırasında ben eĢime hakaret etmedim. ġimdi birlikte yaĢıyoruz. EĢimden 
Ģikayetçi değilim” dedi. Mahkeme Kıraç‟ı , 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Tahrik Ģartları oluĢmadığı da göz 
önüne alınarak indirim yapılmadı. 
 
B.B 
Edirne‟nin Uzunköprü Ġlçesi‟nde R.B. isimli kiĢinin öz kızına 13 yaĢından itibaren 8 yıl tecavüz ettiği ortaya çıktı. 
Edirne Cumhuriyet Savcısı Fahri Mutlu Tosun, tutuklanan sanık R.B. hakkında, „Mağdurun beden ve ruh sağlığını 
bozacak Ģekilde zincirleme cinsel saldırı‟ suçundan baĢlattığı soruĢturmayı tamamladı. Savcı tarafından hazırlanan 
ve sanığın 7 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen 10 ġubat 2010 tarihli iddianame, 1‟inci Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından kabul edildi. Zincirleme cinsel saldırı Savcı Tosun iddianamesinde, Uzunköprü‟nün Kurttepe 
Köyü‟nde bir maden ocağında iĢçi olarak çalıĢan sanık R.B.‟nin, öz kızı F. ile 13 yaĢında olduğu 1988 yılından, 
evlendiği 1996 yılına kadar 8 yıl boyunca zor kullanarak cinsel iliĢkiye girdiğini yazdı. Tosun iddianamesinde, bu 
tecavüzler sırasında F.‟nin 1992 yılında H.‟yi, 1993 yılında B.‟yi dünyaya getirdiğini belirtti. Ġddianamede, R.B.‟nin 
bir süre sonra memleketi Karabük‟e döndüğü, burada öz kızına tecavüzü sonucu doğan oğlu H.‟yi evlatlık verdiği, 
tecavüz ettiği kızı F.‟yi de komĢu köyde tek gözü görmeyen birisi ile evlendirdiği anlatıldı. Sanık babanın, kızından 
olan kızı B.‟yi eĢinden olmuĢ gibi nüfusuna kaydettirdiği ve 17 yaĢına gelen B.‟yi de taciz etmeye baĢladığı 
iddianamede yer aldı. Savcı Tosun, sanık ve mağdurun ifadelerinde olayları doğruladıklarını kaydederek, sanık 
R.B.‟nin, “mağdurun ruh ve beden sağlığını bozacak Ģekilde zincirleme cinsel saldırı” suçundan, 7 yıldan 12 yıla 
kadar ağır hapisle cezalandırılmasını istedi. Edirne 1‟nci Ağır Ceza Mahkemesi‟ndeki davanın 22 Eylül 2010‟da 
görülen 3‟ncü duruĢmasına Kastamonu E Tipi Cezaevinden getirilen tutuklu baba R.B. ve avukatı katıldı. 
DuruĢmada talimatla Karabük‟te ifadesi alınan R.B.‟nin tecavüz ettiği öz kızı F.D.‟nin ifadesi okundu. F.D., 
ifadesinde Ģu beyanda bulundu;“Babam beni 1988 yılına kadar ormana götürerek zorla tacizde bulundu. Daha 
sonra Edirne‟nin Uzunköprü Ġlçesi‟ndeki bir köydeki bir maden ocağında çalıĢmaya baĢladı. Bir evin içerisinde 
annem, babam ve kardeĢlerimde 7 kiĢi yaĢıyorduk. Gece herkes uyuduktan sonra beni baĢka bir odaya götürerek 
zorla tecavüz etti. YaĢadıklarımı tecavüzün baĢlamasından 8 ay sonra anneme söyledim. Ama o da tecavüze engel 
olamadı. Babamdan Ģikayetçi değilim.” Baba R.B. ise yaptıklarından çok utandığını ve piĢman olduğunu belirtti. 
F.D.‟nin annesi D.B. ise talimatla Karabük‟te alınan ifadesinde tecavüz olaylarından habersiz olduğunu savundu. 
Mahkeme heyeti tahliyesini isteyen baba R.B.‟nin kaçma Ģüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar 
verirken, Kastamonu E Tipi Cezaevi‟nde tutuklu olan Ģüphelinin Edirne Kapalı Cezaevine naklini isteyerek 
duruĢmayı erteledi. 
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XVI. KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 
 

XVI.1. Kadın Ġntiharları / Ġntihar TeĢebbüsleri 
 
2 Ocak günü ġanlıurfa'nın Birecik Ġlçesi'nde, ikamet ettiği Suruç Ġlçesi'nden minibüs ile Birecik Ġlçesi'ne gelen ġ.Ö. 
(20) adlı kadın Fırat nehrinin üzerinde bulunan Birecik Köprüsü‟nden atlayarak intihara teĢebbüs etti. Balıkçılar 
tarafından nehirden çıkarılan ġ.Ö. Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi 
bulunduğu gerekçesiyle Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.  
 
4 Ocak günü Aydın‟da, Mürüvet Doğru Aydoğdu (32) isimli kadın 13 yıllık eĢiyle tartıĢtıktan sonra kendini 
banyodaki kalorifer borusuna asarak intihar etti. Aydoğdu‟nun ailesi, kızlarının evliliği boyunca kocasından Ģiddet 
gördüğünü iddia etti.  
 
5 Ocak günü Rize‟de, Gülseren Olgun cinnet geçirerek eĢi Osman Çağatay Olgun‟u ve çocukları A.T.O (4) ve 
M.G.O.‟yu (7) öldürdükten sonra intihar etti.  
 
8 Ocak günü çocukları tarafından evinde tavana asılı bir Ģekilde bulunan Seyhan Özkan (24), kaldırıldığı hastanede 
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ġntihar ettiği iddia edilen Seyhan Özkan'ın sürekli eĢinin Ģiddetine maruz 
kaldığı öne sürüldü.  
 
12 Ocak günü KahramanmaraĢ'ta, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen bir çocuk annesi Hatice Ejderha 
(20), Trabzon Bulvarı üzerindeki Özel Ġdare ĠĢ Merkezi'nin 5. katından atlayarak hayatına son verdi. 
 
13 Ocak günü, Manisa Kula Devlet Hastanesi‟nde görevli hemĢire Yeliz Yılmaz (30) evinde ölü bulundu. Polis, bir 
süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü ileri sürülen Yılmaz‟ın kolundaki iğne izinden vücudunu aĢırı 
dozda ilaç enjekte ederek intihar etmiĢ olabileceğini belirtti. 
 
14 Ocak günü Siirt‟in Kurtalan Ġlçesinde, imam nikahlı eĢi BeĢir Kaya‟nın yaptığı ikinci evlilikten sonra bunalıma 
girdiği iddia edilen 3 çocuk annesi Sabriye Aydoğdu (32), Dicle Mahallesi'ndeki evinde tavana iple kendini asarak 
intihar etti. 
 
16 Ocak günü ġanlıurfa'da, D.Ç. (18) isimli lise öğrencisi tarihi Urfa Kalesinde intihar giriĢiminde bulundu. Olay 
yerine çağrılan psikologun giriĢimleri sonucunda ikna edilen D.Ç. kaleden aĢağıya indirilerek hastaneye götürüldü. 
 
17 Ocak günü Diyarbakır‟da, M.Ö. (20) isimli kadının ilaçla intihar giriĢiminde bulunduğu iddia edildi. M.Ö., 
kaldırıldığı Diyarbakır Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı. 
 
Konya Selçuklu Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi NakıĢ Bölümü 1.sınıf öğrencisi AyĢe Yalçın (27), 19 Ocak 
günü Alaatin Kız Yurdu'nun 4. katından atlayarak yaĢamına son verdi.  
 
19 Ocak günü Bursa‟nın Ġnegöl Ġlçesi'nde, bir ilköğretim okulunda Ġngilizce öğretmenliği yapan Gamze Ay (31), 
yaklaĢık 1.5 yıl önce Ģiddetli geçimsizlik nedeniyle boĢandığı eĢinin evleneceğini öğrenince bunalıma girip 5‟inci 
kattaki evin balkonundan atlayarak intihar etti. 
 
25 Ocak günü Diyarbakır'da, Bağlar ilçesinde ikamet eden Hediye ve Kadriye Demirel (24) isimli ikiz kardeĢler 
oturdukları apartmanın 8. katından atlayarak intihar etti. Ailesinin intihar olarak belirttiği ölüme Diyarbakır Emniyet 
Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri el koydu. Ġki kardeĢten Hediye Demirel‟in, bir hafta önce Ġstanbul'da ikamet eden 
dayısının torunu Talat Demirel ile niĢanlandırıldığı, ancak Hediye Demirel'in daha önce tanıĢtığı Bülent Süer isimli 
kiĢinin niĢan töreni bozmak için damada Hediye Demirel'in çıplak fotoğraflarını gönderdiği öğrenildi. 
 
25 Ocak günü Batman‟ın GAP Mahallesi‟nde oturan T.Ç. (21) adlı kadın girdiği bunalım sonucu evde bulunan 
ilaçları içerek intihara teĢebbüs etti. 
 
Gaziantep‟in Aydınlar Mahallesi'nde ikamet eden H.A. (21), 27 Ocak günü evde yalnız kaldığı bir saatte merdiven 
boĢluğunda bulunan demire iple kendini asarak intihar etti. 
 
28 Ocak günü ġanlıurfa‟da, D.D. (21) isimli kadın Dedeosman Mahallesi'ndeki evlerinde tavana kendini asarak 
intihara teĢebbüs etti. Ailesi tarafından fark edilen D.D., ġanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boynu 
kırılan D.D., hastanede Kroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldı. D.D.'nin ailesinin zoruyla bir akrabasıyla 
evlendirilmek istendiği için intihar ettiği iddia edildi. 
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ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nde 29 Ocak günü, Hatice Uca adındaki kadının gece kendini iple evin tavanını asarak intihar 
etmek istediği ileri sürüldü. Ailesinin haberdar olması üzerine Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uca'nın 
boynunun kırıldığı belirtildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun 
bakım ünitesine alınan Uca'nın nefessizlikten dolayı beyin ölümü gerçekleĢti. 
 
31 Ocak günü Van'ın Özalp ilçesinde, YünkuĢak köyünde ikamet eden Fatma Uçan (20), kendisini istemediği biriyle 
evlendirmek isteyen babası Seyfettin Uçan‟ı (45) yaĢanan tartıĢma sonrası babasına ait ruhsatsız tabancasıyla bir 
el ateĢ ederek yaraladıktan sonra aynı silahla baĢına ateĢ ederek intihar etti. 
 
31 Ocak günü Ankara‟da özel bir okulda öğretmenlik yapan NeĢe Yılmaz (30) isimli öğretmen, 1.50 olan boyunu 
uzatmak için tedaviye geldiği Ġzmir‟de kaldığı evde kapılarını kapattığı odada yaktığı mangalın kömüründen sızan 
karbonmonoksit gazını soluyarak intihar etti. Yılmaz‟ın cesedi 1 ġubat günü bulundu. 
 
1 ġubat günü Adıyaman'da, üzerine kuma getirildiği iddia edilen Z.E (37) isimli kadın Mehmet Akif Mahallesi 112 
Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatı katına çıkarak intihar etmek istedi. Daha öncede intihar giriĢiminde bulunduğu 
öğrenilen Z.E'yi polis ekipleri intihardan vazgeçirdi. 
 
Gülbahar Karakoyun (20) adlı kadın, 6  ġubat günü ġırnak‟ın Cizre ilçesindeki evınde kendini asarak intihar etti. 
Karakoyun‟un bir ay önce amcasının oğlu ile evlendirildiği öğrenildi. 
 
7 ġubat günü Manisa‟nın AlaĢehir Ġlçesi‟de, AlaĢehir Bölge Trafik Müdürlüğü‟nde görevli trafik polisi Erkan Öktem‟in 
(35) eĢi iki çocuk annesi Berna Öktem (32), eĢinin beylik tabancasıyla belirlenemeyen bir nedenle baĢına tek el 
ateĢ edip intihar etti. 
 
10 ġubat günü Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Ümmi Gürci 
Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı'nda 35 metre yükseklikteki falezlerden atlayarak intihar etti. 
 
11 ġubat günü ġırnak‟ın BeytüĢĢebap Ġlçesi'nde, A.A (16) gece evde kimsenin bulunmadığı sırada, geçici köy 
korucusu olan babasına ait ruhsatlı KalaĢnikof marka tüfeği karnına dayayıp intihar etti. 
 
Dicle Üniversitesi (DÜ) son sınıf öğrencisi E.A. isimli kadın 11 ġubat günü Dicle nehrine atlayarak intihar etti. 
E.A.'nın cesedi Diyarbakır Büyük ġehir Belediyesi dalgıç ekibi tarafından 12 ġubat günü bulundu. 
 
Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'ne bağlı Akarsu (Sitîlîlê) Beldesi'nde 10 ġubat günü odasının tavanına astığı bir iple 
intihar giriĢiminde bulunan Mizgin Elmas (19) isimli kadın kaldırıldığı Batman Medical Park Hastanesi'nde 24 ġubat 
günü yaĢamını yitirdi. 
 
ġanlıurfa'nın ViranĢehir ilçesine bağlı Germen köyünde ikamet eden S.K. (82) 12 ġubat günü tavana bağladığı iple 
intihar etti. 
 
25 ġubat günü Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Abdulaziz köyünde ikamet eden A.ġ.(25) henüz belirlenemeyen bir 
nedenden dolayı tarım ilacı içerek intihar etti. 
 
27 ġubat günü Tekirdağ‟ın Malkara Ġlçesi'nde, evli ve 2 çocuk annesi Fethiye Bacak (65), evlerinin yanındaki 
samanlıkta tavana kendini iple asarak yaĢamına son verdi. 
 
1 Mart günü Ankara‟da, GATA‟da çalıĢan Tabip Üsteğmen Sema Koç (28) askeri lojmanda beylik silahıyla baĢına 
ateĢ ederek hayatına son verdi. 
 
3 Mart günü Ġstanbul Maltepe‟de, Darıca'daki bir kibrit fabrikasının sahibi Zeynep Ayar (44), bir kafenin otoparkına 
park ettiği panelvanda göğsünden tabanca ile vurulmuĢ halde bulundu. Ayar'ın piyasa olan borçları nedeniyle 
intihar ettiği iddia edildi. 
 
11 Mart günü Urfa'da, 3 çocuk annesi F.S. (36) isimli kadın, eĢiyle tartıĢtıktan sonra ikinci kattaki evler inin 
balkonundan kendisini boĢluğa bırakarak intihar etmek istedi. ġanlıurfa Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne götürülen 
genç kadın, acil serviste yapılan ilk müdahaleden sonra hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakım ünitesine alındı. 
 
MuĢ‟ta yaklaĢık 9 yıldır psikolojik tedavi gören ve 10 Mart günü hastaneden taburcu edilen 4 çocuk annesi 
Gülseren A. (34), 12 Mart günü evde çocuklarıyla yalnız olduğu esnada av tüfeğiyle ilk olarak evin içinde rastgele 
ateĢ etti, daha sonra karnından kendini vurdu. Gülseren A., hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine Diyarbakır'a 
sevk edildi. 
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14 Mart günü ġanlıurfa'da, Türk Meydanı Mahallesi 1189'uncu Sokak'ta ikamet eden 2 Çocuk annesi hamile Hatice 
Mızrak (38), kendisini iple tavana asarak intihar etti. Mızrak‟ın  bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü. 
 
15 Mart günü ġanlıurfa‟da, YeniĢehir Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen A.D. (23) 
odasında ilaç içerek intihara teĢebbüs etti. 
 
16 Mart günü ġanlıurfa‟da, ġair Ġbrahim Rafet Mahallesi 11'inci Sokak'ta oturan H.G. (27) 24 adet hap içerek 
intihara teĢebbüs etti. 
 
24 Mart günü ġanlıurfa‟nın Suruç Ġlçesi‟nde, merkeze bağlı Karaköprü Beldesi'nde ikamet eden ve ailevi 
nedenlerden bunalımda olduğu iddia edilen C.N. (32), adasında sinir ilaçlarını içerek intihara teĢebbüs etti. 
 
24 Mart günü ġanlıurfa‟nın Suruç Ġlçesi‟nde, merkeze bağlı Çanakçı Köyü'nde, H.K.(25) adlı kadın odasında 40 hap 
içerek intihara teĢebbüs etti. 
 
24 Mart günü ġanlıurfa‟nın Suruç Ġlçesi‟nde, Küçük Ziyaret Köyü'nde ikamet eden Emine Türker (50) tarım ilacı 
içerek yaĢamına son vermek istedi. 
 
28 Mart günü Urfa'da, ġair Nabi Mahallesi'nde ikamet eden ve psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Sabiha Bulut (18), 
çok sayıda ağrı kesici hapı içerek intihar giriĢiminde bulundu. 
 
28 Mart günü Urfa'da, Hilvan Karacurun Mahallesi'nde ikamet eden Heybet KantarmıĢ (20) evde yalnız olduğu 
sırada 20 hap içerek intihar giriĢiminde bulundu. 
 
29 Mart günü ġanlıurfa‟da, Akziyaret Köyü'nde ikamet eden S.Ç. (18), kalp rahatsızlığı için verilen haplardan 25 
tane içerek intihara teĢebbüs etti. 
 

Muğla merkez, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Milas devlet hastaneleri acil servislerinde faaliyetini yürüten 
müdahale birimlerinin koordinasyonunu sağlayan Ġl Sağlık Müdürlüğü Sorumlusu Sosyolog Bülent Öngören, polis 
ve jandarmanın kayıtlarına göre kent genelinde 2008‟de 694, 2009‟da 817 kiĢinin intihara kalkıĢtığını, intihar 
giriĢiminde bulunanların 3‟te 2‟sinin kadın olduğunu belirtti. Muğla Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Cem ġafak Çukur, intiharları Ģöyle değerlendirdi: Muğla‟da turizm nedeniyle toplumsal yapı daha hızlı 
değiĢmektedir. Ġnsanlar turistlere bakıp sosyal karĢılaĢtırmalar yapmaktadır. Sonucunda da eğitim, ekonomik 
gerekçelerle bu sorunu çözemeyip bunalıma girerek intihar yolunu seçmektedir.” 

 
30 Mart günü Zonguldak‟ta, Yrd. Doç. Dr. Ebru TaĢ (36) otomobilini uçurumdan denize sürerek intihar etti. 
 
31 Mart günü Ġstanbul‟da, kimliği belirlenemeyen bir kadın Haliç Köprüsü‟nden atlayarak intihar etti. 
 
7 Nisan günü Adıyaman'da, Kayalık Mahallesi 2460 Sokak'ta ikamet eden bir yıllık evli Perihan T. (31) evin 
tavanına bağladığı ipi boynuna geçirerek intihara teĢebbüs etti. 
 
11 Nisan günü Mersin‟de, bir çocuk annesi Mülkiye Aydın (18) kendisini tülbentle tavana asarak yaĢamına son 
verdi. 
 
12 Nisan günü Mardin'in Midyat Ġlçesi'ne bağlı Gülveren (Bahvare) Köyü'nde, babasına ait tabanca ile intihar 
giriĢiminde bulunduğu ileri sürülen Peydüze Demirbağ (20) adlı kadın ağır yaralandı. 
 
14 Nisan günü Siirt'te, Evren Mahallesi'nde ikamet eden ġ.T.(18) amcasına ait boĢ dairede kendini atkı ile tavana 
asarak intihara teĢebbüs etti. 
 
18 Nisan günü Diyarbakır‟ın Bismil Ġlçesi'nde, Güloğlu Köyü'nde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen 
Amine Gökmen (60) isimli kadın yaĢadığı evin tavanına kendini iple asarak intihar etti. (DĠHA-18.04.10) 
 
20 Nisan günü, MaraĢ‟ın Elbistan Ġlçesi‟ne bağlı Büyükyapalak Beldesi'nde Bediha KarakaĢ (19), evin depo olarak 
kullanılan bölümünde kendini tavana iple asarak intihar etti. 
 
ġanlıurfa'da 21 Nisan günü, Siverek'in Bahçe köyünde ikamet eden ve yaklaĢık 1 yıl önce evlendiği eĢinden bir 
süre önce ayrılan Serpil Çiçekçi (19) hap içerek intihar giriĢiminde bulundu. 
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23 Nisan günü Tunceli‟de, Munzur Mahallesi'nde oturan Mukadder Doğan'ın (30) Munzur asma köprüden atlayarak 
intihar ettiği iddia edildi. 
 
24 Nisan günü Antalya'nın Alanya ilçesinde, Ü.S. (37) isimli kadın Dereköy'deki evinde tarım ilacı içerek intihara 
teĢebbüs etti. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ü.S., bir gün sonra evinde yaĢamını yitirdi. 
 
26 Nisan günü Gaziantep'te, bunalıma girdiği iddia edilen Z.T. (26) adlı kadın evde yalnız kaldığı sırada bulduğu bir 
çamaĢır ipiyle kendini evin tavanına asarak intihar etti. 
 
26 Nisan günü ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nde, 4 çocuk annesi Besna Çetin (28) adlı kadın Dicle Nehri'ne atlayarak 
intihar etti. 
 
Diyarbakır'ın Bismil Ġlçesi'nde 28 Nisan günü, ikinci evlilik yaptığı gerekçesiyle oğlu tarafından öldürülen Sıtkı Yurt 
adındaki vatandaĢın ikinci eĢi Hamdiye Bozyel, olaya sebebiyet verdiğini düĢünerek 29 Nisan günü kalbine bıçak 
saplayarak intihara teĢebbüs etti. 
 
30 Nisan günü Tunceli'de, KarataĢ Köyü Özerli Mezrası'nda ikamet eden Güle Sezgin'in (25) evinin tavanına 
kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
2 Mayıs günü Mardin'in Midyat Ġlçesi'nde, BağlarbaĢı(Arnas) Köyü'nde ikamet eden ġ.T. (21) adlı kadın kendini 
evinin tavanına iple asarak intihar etti. 
 
3 Mayıs günü Gaziantep'te, Kozluca Mahallesi'nde ikamet eden M.K. (27) adlı kadın kendini 4. katın balkonundan 
aĢağı atarak intihar etti. 
 
4 Mayıs günü ġanlıurfa‟nın Ceylanpınar Ġlçesi‟ne bağlı IĢıklar Köyü'nde, bir yıl önce evlenen ve ailevi sorunları 
olduğu belirtilen N.E. (19) tarım ilacı içerek intihar giriĢiminde bulundu. 
 
5 Mayıs günü ġanlıurfa‟nın Akçakale Ġlçesi Yukarı Deren Köyü‟nde, E.Ç. (22) adlı kadın ilaç içerek intihara 
teĢebbüs etti. 
 
5 Mayıs günü ġanlıurfa‟nın Halfeti Ġlçesi'ne bağlı Yukarı Göklü Beldesi'nde, bir süre önce eĢinden boĢanan ve 
babasının evine dönen G.Ç. (19) tansiyon ve kolesterol hapları içerek intihara teĢebbüs etti. 
 
6 Mayıs günü ġanlıurfa‟da, Türkmeydanı Mahallesi‟nde oturan F.Ö. (26) adlı hamile kadın kendisini evin tavanına 
iple asarak intihar etti. 
 
7 Mayıs günü ġanlıufa'nın Birecik Ġlçesi'nde, H.Y. adlı kadın aile içi tartıĢmalardan olduğu ileri sürülen bir nedenden 
dolayı girdiği bunalım sonucu evde bulduğu ilacı içerek intihara teĢebbüs etti. 
 
8 Mayıs günü ġanlıurfa‟nın Birecik Ġlçesi'ne bağlı Göktepe Köyü'nde, E.ġ. isimli kadın evinde ilaç içerek intihara 
teĢebbüs etti. 
 
10 Mayıs günü Diyarbakır‟ın Kayapınar ilçesi Mizan Kent Sitesi'nde, Songül Çınar adlı kadın oturduğu binanın 6. 
katındaki evinden atlayarak yaĢamına son verdi. 
 
11 Mayıs günü Van‟ın Muradiye ilçesine bağlı Kemenköprü köyünde, L.E. (18) adlı kadın odasında kendini asarak 
yaĢamına son verdi. 
 
13 Mayıs günü ġanlıurfa'nın Birecik Ġlçesi'nin KurtuluĢ Mahallesi'nde, Hanım Kılıç (31) adlı kadın annesi ile 
yaĢadığı tartıĢmanın ardından evde bulunan ilaçtan içerek intihara teĢebbüs etti. 
 
18 Mayıs günü ġanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, S.S. (24) isimli kadın evde bulduğu çok sayıda ilacı içerek intihara 
teĢebbüs etti. 
 
18 Mayıs günü ġanlıurfa‟nın Siverek ilçesinde, G.U. (27) adlı kadın evde bulduğu çok sayıda ilacı içerek intihara 
teĢebbüs etti. 
 
23 Mayıs günü ġırnak'ın Cizre ilçesinde, Cudi Mahallesi'nde ikamet eden Cahide TaĢkın (32), kardeĢinin 
düğününün yapıldığı sırada kendini evinin banyosunda iple tavana asarak intihar etti. 
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27 Mayıs günü Diyarbakır'ın merkez YeniĢehir Ġlçesi'nde, ġılbe Mahallesi Toplu Konutlar'da oturan Sultan Buğdaycı 
(42) adlı kadın evinde kendini asarak intihar etti. 
 
27 Mayıs günü KahramanmaraĢ'ın Elbistan ilçesine bağlı Akbayır beldesinde, iki çocuk annesi Yasemin Tel (21) av 
tüfeği ile intihar etti. 
 
Ağrı‟nın Diyadin ilçesi Yanıkçukur köyünde oturan Saniye Çelik (20), 28 Mayıs günü evlerinin tavanına iple asılı 
halde bulundu. 
 
2 Haziran günü Elazığ‟da, Rızaiye Mahallesinde bulunan bir apartmanın beĢinci katında ikamet eden Demet 
Karamalek (23), evde kimse bulunmadığı sırada evinin balkonundan önce 13 aylık kız bebeği R.K`yı, ardından da 
kendisini aĢağıya attı.  Caddede park halinde duran bir minibüsün tavanına düĢen bebek yaralı olarak hastaneye 
kaldırılırken, Demet Karamelek hayatını kaybetti. 
 
2 Haziran günü Bursa‟nın merkez Osmangazi Ġlçesi‟nde “hakkında erkeklere bakıyor” diye dedikodu çıkarılan 3 
çocuk annesi Sebile Özcan (34), eĢinin bakkala ekmek almaya gönderdikten sonra kızı B.‟nin (4) önünde çamaĢır 
ipiyle kendini tavana asarak intihar etti. 
 
6 Haziran günü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi NeĢe Kılıç (21) 
adlı öğrencinin, yalnız yaĢadığı 11. kattaki evinden atlayarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
10 Haziran günü Van'ın ErciĢ ilçesinde, Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk annesi Zahide Matur (35) isimli 
bir kadının intihar etti. 
 
10 Haziran günü Sivas'ta, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.K. (21) isimli kadın, Yukarı Tekke Mezarlığı'nın 
yakınında bulunan kayalıklara çıkarak intihara teĢebbüs etti. 
 
12 Haziran günü Diyarbakır'ın Ergani Ġlçesi Namık Kemal Mahallesi'nde, 7 çocuk annesi Mekiye K. (46) tavana 
bağladığı iple intihara teĢebbüs etti. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine kurtarılan Mekiye K, Dicle Üniversitesi 
Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne sevk edildi. 
 
13 Haziran günü KahramanmaraĢ'ta, Z.G. (22) adlı kadın, 2 aydır ayrı yaĢadığı kocası Hacı Ahmet G.‟yi (29) 
çocuklarının velayeti konusunda aralarında yaĢanan tartıĢma sonrası tabancayla vurarak öldürdükten sonra 
intihara teĢebbüs etti. 
 
14 Haziran günü ġanlıurfa‟nın Ceylanpınar Ġlçesi'nde, P.D. (19) adlı kadın, evinde böcek ilacı içmek suretiyle 
intihara teĢebbüs etti. 
 
15 Haziran günü Antalya‟nın Alanya Ġlçesi'nde, oğluyla birlikte yaĢayan Gönül Tığrak (65), yatak odasının 
penceresinden kendisini boĢluğa bırakarak intihar etti. 
 
15 Haziran günü ġanlıurfa‟da, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan E.G. (29) adlı kadın, intihara teĢebbüs etti. 
 
21 Haziran günü Malatya‟da, B.K. isimli kız çocuğu annesiyle, B.O. adlı kadın ve resmi nikahsız eĢi eĢiyle tartıĢan 
Z.D. (27) adlı kadın sonra ilaç içerek intihara teĢebbüs etti. 
 
21 Haziran günü ġanlıurfa‟da, Ġmam Bakır Mahallesi'nde oturan Ö.A. (21)  adlı kadın arkadaĢları ile sinemaya 
gitmesine izin vermeyen annesi ile tartıĢtıktan sonra 4. katta bulunan evlerinin balkonundan kendisini aĢağı 
atlayarak intihara teĢebbüs etti. 
 
2 Temmuz günü ġırnak'ın Cizre Ġlçesinde, Yasf Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi ġükriye Güven (28), evinin 
tavanına kendini asarak intihar etti. 
 
7 Temmuz günü Ġstanbul‟da, hosteslik yapan Ece Ezgi Ün (21), sevgilisiyle telefonda tartıĢtıktan sonra kendini 
evinin balkonuna asarak yaĢamına son verdi. 
 
10-11 Temmuz günlerinde ġanlıurfa'da 5  kadın intihara teĢebbüs etti. Suruç ilçesinde H.A. isimli kadın silahla 
kendini vurarak, Ceylanpınar ilçesinde Ġ.T. isimli kadın bıçakla bileklerini kesmek suretiyle, ġanlıurfa merkezde 
H.G. (25) ve H.ġ. (20), Bozova ilçesinde ise F.A. (25), ilaç içmek suretiyle intihara teĢebbüs etti. 
 
11 Temmuz günü Siirt ili Eruh ilçesinde, S.A. (24) isimli kadın bilinmeyen bir neden ile av tüfeği ile intihar etti. 
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12 Temmuz günü Diyarbakır'da, bir çocuk annesi B.K. (18) isimli kadın oturduğu evin balkonundan atlayarak intihar 
giriĢiminde bulundu. Olayın aile içi Ģiddetten dolayı meydana geldiği öne sürüldü. 
 
16-20 Temmuz günlerinde ġanlıurfa'da, Ġpekyol Mahallesi'nde S.G. (20) adlı kadın ilaç içmek suretiyle, 
Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'nde A.Ç. (29) ilaç içmek suretiyle, Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden S.D. (26) ve 
F.D. (23) babalarının kendilerine kötü davrandığı gerekçesiyle intihar giriĢiminde bulundu. 
 
21 Temmuz günü Adıyaman‟da, Ö.ġ. adlı kadın, Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan DolaĢ-2 apartmanında ikamet 
eden bir arkadaĢının evinde balkondan atlamak istedi. Ö.ġ.‟nin yıllar önce abisi tarafından tecavüze uğradığı ve 
abisinden olan çocuğu aldırdığı öğrenildi. Ö.ġ. polis ekipleri tarafından uzun süre konuĢulduktan sonra ikna edildi. 
 
23 Temmuz günü Antalya‟da, bir barda birlikte alkol aldığı erkek arkadaĢının evine giden manken Burcu Aluç, 5‟inci 
katın balkonundan atlayarak intihar etti. 
 
24 Temmuz günü Ġstanbul Pendik'de, evli ve bir çocuk babası Astsubay Rüstem Ġpek (27) beylik tabancasıyla 
baĢına ateĢ ederek yaĢamına son verdi. 
 
26 Temmuz günü ġırnak'ın Ġdil ilçesine bağlı Okçu köyünde, Sevim Bilim (22) adlı kadın evinde tavana astığı iple 
intihar etti. 
 
29 Temmuz günü Van'ın Gürpınar ilçesi Oğuldamı köyünde yaĢayan Nursel N (16) evde kimsenin bulunmadığı bir 
sırada, iddiaya göre geçici köy korucusu olan babasına ait KalaĢnikof marka tüfekle ateĢleyerek intihar etti. 
 
30 Temmuz günü Erzurum‟un Palandöken Ġlçesi‟nde, Filiz K. (22) isimli kadın evde kimsenin olmadığı sırada yatak 
odasının tavanına kendisini bornoz kuĢağı ile asarak intihar etti. Filiz K‟nin 9 ay önce ailesinin zoruyla “beĢik 
kertmesi oldukları” gerekçesiyle amcasının oğlu E.K. (25) ile evlendirildikleri, düğün sonrası el öpmek için gittiği 
baba evinde “bu evliliği yürütemeyeceğim. Ne olur beni kurtarın, yoksa intihar ederim” dediği, ancak ailesinin 
“Kendini öldür ama bu eve dönme” yanıtını verdiği iddia edildi. 
 
1 Ağustos günü Urfa'da, N.P. (29) adlı evli kadın mutfaktaki demir korkuluklarına kendini asarak intihar etti. 
 
6 Ağustos günü Adana‟da, MithatpaĢa Mahallesi‟nde oturan 8 aylık evli 4 aylık hamile Havva Aydemir (27) evde 
kimsenin olmadığı sırada banyodaki su borusuna kendisini iple asarak intihar etti. 
 
6 Ağustos günü Adana‟da, BarıĢ Mahallesi‟ndeki ailesi ile oturan 3 aylık evli 2 aylık hamile Meltem Alyakut (18) alt 
kata ineceğini söyleyip kendisini boĢ bir odada tavana iple asarak intihar etti. 
 
10 Ağustos günü Ġzmir Bayraklı‟da, bir hafta önce Almanya‟da yaĢayan niĢanlısından ayrılan kuaför Nesrin Erkaya 
(24), iĢyerinin soyunma kabininde kendini kabloyla asıp yaĢamına son verdi. 
 
13 Ağustos günü ġırnak'ın Cizre Ġlçesinde, Nur Mahallesi'nde oturan 5 çocuk annesi Zinê Ayaz (30) kendini evin 
tavanına asarak intihar etti. 
 
13 Ağustos günü ġanlıurfa'da, 2 ay önce eĢinden ayrılan 2 çocuk annesi Gülsüm Akpirinç (27), kardeĢinin gözleri 
önünde DSĠ‟ye ait sulama kanalına atlayarak intihar etti. 
 
15 Ağustos günü Adana'da, kanser tedavisi gördüğü belirtilen Nazlı E. (47), kendini evinin tavanına asarak intihar 
etti. 
 
16 Ağustos günü Ġzmir‟in Çiğli Ġlçesi‟nde, bir ay önce Havacı Teğmen Bekir BaĢer (24) ile evlenen Meryem BaĢer, 
eĢinin beylik tabancasıyla kalbine ateĢ ederek intihar etti. 
 
18 Ağustos günü ġanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Hacıömer Mahallesi'nde ikamet eden  6 çocuk annesi S.A. (58) 
evinin bahçesinde bulunan  ağaca baĢındaki poĢusuyla kendisini asarak yaĢamına son verdi. 
 
20 Ağustos günü Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Dil Ġskelesi mevkisinde denizde 2 ceset bulundu. Cesetlerin MenĢure 
Zorba ile 6 yaĢındaki oğlu Oğuzcan'a ait olduğu tespit edildi. MenĢure Zorba'nın oğluyla birlikte sahilde dolaĢtığı, 
daha sonra da oğluyla beraber intihar ettiği iddia edildi. 
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20 Ağustos günü Adıyaman merkeze bağlı Boğazözü köyü Halbici Mezrası'nda, M.D. (21) isimli kadın babasına ait 
tabanca ile evde kafasına ateĢ ederek intihar etti. 
 
22 Ağustos günü Ağrı‟nın Diyadin Ġlçesi'nde, Sözdar Ç. (18) adlı genç kız dedesine ait ruhsatlı av tüfeğiyle kendisini 
vurarak intihar etti. 
 
24 Ağustos günü Mersin'in Silifke ilçesinde, 6,5 aylık hamile olan N.K (21) yaklaĢık bir ay önce eĢinin beyin 
kanaması sonucu ölmesinin ardından intihar etti. 
 
26 Ağustos günü Ġzmir'in Özkanlar semtinde, üniversite öğrencisi Pelin ÖzĢahin (21) 5'inci kattaki evlerinin 
balkonundan atlayarak intihar etti. (Hürriyet-27.08.10) 
 
4 Eylül günü Ġstanbul Kadıköy‟de, Halime Keskin (55) isimli kadın denize atlayarak intihar etti. 
 
5 Eylül günü Karabük'ün Safranbolu Ġlçesi‟nde, Ģizofren hastası ve iki çocuk annesi Satiye SarıĢen (58) 4‟üncü 
kattaki evinden atlayarak intihar etti. 
 
10 Eylül günü, ġırnak‟ın Silopi'ye bağlı Kavaközü (Rebiye) Köyü'nde ikamet eden bir çocuk annesi Rihan Ökten'in, 
evinde tabancayla intihar ettiği iddia edildi. Ökten'in cenazesi otopsi için Diyarbakır'a gönderilirken, eĢi ve kardeĢi 
gözaltına alındı. 
 
13 Eylül günü Elazığ‟da, Elif Ebru Özbay (26) adlı kadın Cumhuriyet Mahallesi ġehit Polis Akın Kılınç sokakta 
ikamet ettiği binanın 5. katındaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. 
 
17 Eylül günü Diyarbakır'ın Silvan Ġlçesinde, Mescit Mahallesi'nde ikamet eden ġ.K (18) adlı kadın, tabanca ile 
karın boĢluğuna ateĢ ederek intihar giriĢiminde bulundu. 
 
18 Eylül günü UĢak'ta, kadın olmasına rağmen hormonal bozukluklardan dolayı erkek gibi davrandığı iddia edilen 
Bircan Leylek (30), kendini köy mezarlığında bir ağaca asıp intihar etti. 
 
20 Eylül günü Zonguldak'ın Kilimli beldesinde, S.G isimli kadın evinde av tüfeğiyle intihar etti. 
 
20 Eylül günü ġanlıurfa'da, ViranĢehir ilçesine bağlı Bozca köyünde ikamet eden E.E. adlı kadın, evlerinin önünde 
bulunan ahırın tavanına bağladığı iple kendisini asarak intihar etti. 
 
23 Eylül günü Batman‟da, 3 ay önce evlenen Havva Bulut (24), oturdukları evin tavanına kendini iple asarak 
yaĢamına son verdi. KomĢuları, çiftin Ģiddetli bir Ģekilde tartıĢtığı ve eĢinin Havva Bulut'a Ģiddet uyguladığını, bu 
yüzden intihar etmiĢ olabileceğini iddia etti. 
 
25 Eylül günü Hakkari‟de, Yüksekova ilçesi Eski KıĢla Mahallesi'nde ikamet eden Havva Öztekin (18) tabancayla 
karın boĢluğuna isabet eden kurĢunla yaĢamını yitirdi. Öztekin'in intihar ettiği öne sürüldü.  
 
25 Eylül günü ġanlıurfa‟nın Birecik ilçesinde, S.E. (19) isimli kadın ailesinin uyuduğu sırada mutfaktan aldığı 
çamaĢır ipiyle birlikte kendini dut ağacına asarak yaĢamına son verdi.  
 
29 Eylül günü Gaziantep‟te, berdel usulüyle niĢanlanan ama ayrılmak zorunda kalınca bunalıma girdiği iddia edilen 
Emine A. (22) kendini iple evin tavanına asarak intihar etti. Babasının öldü sanıp ''indirirsem suç olur'' diyerek ipi 
kesmediği iddia edildi. Eve ilk ulaĢan polis de ipi kesip Emine'yi indirmek yerine, onun intihar ettiğini anonsla 
merkeze bildirdi. Daha sonra eve gelen sağlık ekibindeki kadın doktor Emine A'yı yaĢama döndürdü. Hastaneye 
kaldırılan Emine A. bir gün sonra yaĢamını yitirdi.  
 
3 Ekim günü Van'da, Mithatbey Mahallesi'nde inĢaat halinde bir binanın 6. katına çıkan L.T. (18) intihara teĢebbüs 
etti. L.T., kendisini ikna etmeye çalıĢan polis tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanarak kurtarıldı.  
 
4 Ekim günü Siirt‟te, eĢinden boĢandığı belirtilen 4 çocuk annesi Gülistan S. (35) kaldığı baba evinde tavana astığı 
iple intihar etti. 
 
6 Ekim günü Ġstanbul‟da, Aysel Bulut (22) isimli kadın Sarıyer‟deki Kilyos Ormanı‟nda 5 gün önce ağaca kendisini 
asarak intihar etti. 
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7 Ekim günü Ġstanbul Bahçelievler'de, özel bir hastanede anestezi hemĢiresi olarak çalıĢan Nazlı Aksu (20), 
hastanenin ameliyathanesinde çok miktarda ilaçlardan bir karıĢım yaparak vücuduna enjekte ederek intihar etti. 
 
11 Ekim günü Malatya‟da, Beydağı Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Bölümü‟nde görevli hemĢire Öznur Özcan (29), 
erkek arkadaĢıyla yaptığı tartıĢma sonrası evinde mutfaktaki doğalgaz borusuna iple kendini asarak intihar etti. 
 
12 Ekim günü Ġstanbul‟da, Türkan Albayrak (55) isimli kadın eski Galata Köprüsü‟nden atlayarak yaĢamını yitirdi. 
 
12 Ekim günü Adana'da, bir süredir psikolojik tedavi gören Ümran Esen (27), kurusıkıdan bozma tabancayla baĢına 
ateĢ ederek intihar etti. 
 
14 Ekim günü Ġzmir'in Güzelbahçe Ġlçesi'nde, bir süredir cilt kanseri tedavisi gören Nurcan Atkaya (53), evinin giriĢ 
kapısına kendisini iple asarak intihar etti.  
 
14 Ekim günü ġırnak'ın Cizre ilçesinde, daha öncede intihar giriĢiminde bulunan ancak polisler tarafından ikna 
edilip nehirden çıkarılan 3 çocuk annesi Gülseren Y., Cizre Köprüsü'nden atlayarak intihara teĢebbüs etti.  
 
24 Ekim günü ġırnak'ın Uludere Ġlçesi'ne bağlı ġenoba Beldesi'nde, ġehriban Gügercin (25) isimli kadın ın evinde 
yüksek dozajda ilaç alması sonucu intihar ettiği öne sürüldü.  
 
25 Ekim günü Hakkari'de, Keklikpınar Mahallesi'nde oturan Hakkari Kız Meslek Lisesi 2. sınıf öğrencisi Nergiz 
Aydoğdu, evde kimsenin bulunmadığı sırada babasına ait av tüfeği ile kafasına ateĢ ederek intihar etti.  
 
26 Ekim günü Bitlis‟in Ahlat ilçesinde, Güzelsu Köyü'nde ikamet eden ve 3 aylık evli olduğu belirtilen A.K. (19), 
evde kimsenin olmadığı sırada yatak odası tavanına bağladığı iple kendisini astı.  
 
30 Ekim günü Kars'ın Selim ilçesinde, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ö.'nün eĢi Halide Ö. (30), Belediye 
Lojmanları'nda bulunan evinde kendisinin silah ile çene altından vurarak intihar etti.  
 
30 Ekim günü Malatya'da, A.B. isimli kadın, valilik binası önü Ġnönü Kapalı ÇarĢı üzerinde kendini yaktı. Polisler 
tarafından valilik binasına alınan kadın, daha sonra çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile devlet hastanesine 
kaldırıldı.  
 
10 Kasım günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi‟nde, 2 ay önce evlenen Zanan Çetin (22) adındaki kadın kendini 
asarak intihar etti.  
 
7 Aralık günü Siirt'te, merkeze bağlı KıĢlacık köyünde ikamet eden H.B. (18) adlı genç kız, ailesinin evde olmadığı 
sırada kendini iple tavana asarak intihar etti.  
 
8 Aralık günü Van'ın Özalp Ġlçesi‟ne bağlı Damlacık (ReĢıka)) Köyü'nde, Derya Bilmez (20) adlı kadın, evinde 
kendisini tavana asarak intihar etti. 
 
11 Aralık günü Sivas'ta, Dört Eylül Mahallesi Dört Eylül Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir inĢaatın çatı katında kendini 
asarak intihara teĢebbüs eden Ayten S. (36), tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma ve 
Uygulama Hastanesi yoğun bakımı servisinde hayatını kaybetti. 
 
28 Aralık günü Iğdır‟da, 7 Kasım Mahallesi Ahiska konutlarında ikamet eden Ç.K. (19), kendini asarak yaĢamına 
son verdi. 
 
29 Aralık günü Bingöl‟de, TESK Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi M.K. (17), Kurudere Köyü Kadran mevkiindeki 
elektrik direğine bağladığı iple kendini astı. 
 

XVI.2. Toplumsal Alanda Kadına Yönelik ġiddet ve Tecavüz 
 
9 Ocak günü Bingöl‟de, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan Bingöl Yurt-Kur Müdürlüğü kız öğrenci 
bloğuna girerek öğrencilere tacizde bulundukları ileri sürülen 3 kiĢi gözaltına alındı. 
 
10 Ocak günü Gaziantep‟te, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde görevli Uzman ErbaĢ Harun Ceylan (26), geçici 
görevle geldiği Gaziantep Havaalanı'nda tanıĢtığı ve aynı yerde çalıĢan Berrin Özçekirdek'i (34) 9 Ocak günü 
bilinmeyen kafasına bir el ateĢ ederek öldürdü. Daha sonra cesedi battaniyeye sararak Berrin'e ait otomobilin arka 
koltuğuna koyan, 2 gün sonra cesetle birlikte Ceyhan'ın Günyazı Köyü D 400 Karayolu üzerindeki piknik alanına 
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geldi. Aracı içersindeki cesetle birlikte buraya bırakan zanlı, ardından Osmaniye Ġl Emniyet Müdürlüğüne teslim 
oldu. 
 
27 Ocak günü Diyarbakır‟da, bir restoranda konsomatris olarak çalıĢan T.K. (39), Merkez Sur Ġlçesi Ġskender PaĢa 
Mahallesi'nde sokak ortasında Mehmet Topkaya tarafından 3 yerinden bıçaklandı. Kadını bıçakladıktan sonra 
kaçmak isteyen Topkaya‟yı kapkaççı sanan çevredekiler, yakalayarak linç etmek istedi. Cadde ortasında tekme 
tokat dövülen ve bayılan Mehmet Topkaya, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaĢların elinden 
alınarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. 
 
15 ġubat günü Malatya'da kaybolan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Aygün KıranĢan (24),  27 ġubat günü R. Ġ. (42) adlı 
temizlik iĢçisi tarafından öldürülerek bahçede toprağa gömülü olarak bulundu. R. Ġ.verdiği ifadesinde, öğretmeni 
Çarmuzu'da gece otobüs durağında beklerken gördüğünü ve daha sonra tehdit ederek bahçeye götürüp, tecavüz 
etmeye kalkıĢtığını, ancak tecavüz edemeden boğduğunu, boğmadan öncede banka kartının Ģifresini öğrendiğini 
belirtti. R. Ġ., öğretmeni öldürdüğü bahçede 2 gün süreyle un çuvalının içerisinde beklettiğini, daha sonra ise el 
arabasına koyarak 4 kilometre ilerideki baĢka bir bahçeye götürerek gömdüğünü belirtti.  
 
27 ġubat günü Batman'ın GercüĢ ilçesinde, Seki köyünde yaĢayan 40 yaĢlarındaki zihinsel engelli bir kadın, kimliği 
henüz belirlenemeyen kiĢi ya da kiĢiler tarafından tecavüze uğradı. Durumun yetkililere bildirilmesi ile beraber 
zihinsel engelli kadın, GercüĢ Kaymakamlığı tarafından ailesinden alınarak Diyarbakır sığınma evine gönderildi. 
Hamile kalan kadının doğum yaptıktan sonra yapılacak DNA testi ile kim ya da kimler tarafından tecavüze uğradığı 
tespit edilecek.  
 
Ġstanbul Fatih‟te 28 ġubat günü, Naim Y. isimli kiĢi dayısından bir yıl önce ayrılan Suzan Yılmaz‟ı (35) bir parkta 
tabanca ile ateĢ ederek öldürdü. Polis tarafından yaklanan Naim Y. ifadesinde, "Suzan Y. dayımdan 8 ay önce 
boĢanmıĢtı. Ben de ona platonik olarak aĢık olmuĢtum. Akrabam olan ġevki Y. aracılığıyla olay günü buluĢtuk. 
Kendisiyle konuĢup benimle evlenmesi için ikna etmeye çalıĢtım. 'Dayınla yıllarca evli kaldım seninle olmaz. Sonra 
mahalleli ne der?' deyince sinirlerime hakim olamayarak ona tabanca ile ateĢ ettim" dedi.  
 
8 Mart günü ġanlıurfa'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Bahçıvan ĠĢ Merkezi önünde toplanan 11 Sivil 
Toplum KuruluĢu'nun katıldığı basın açıklamasının okunması sırasında arka tarafta kimliği belirlenemeyen bir kiĢi 
bir bayana elle taciz ettiği iddia edildi. Tacize uğrayan kadının bağırması üzerine tacizi yapan kiĢi ortadan 
kaybolurken, bazı STK'lılar ile polis arasında gerginlik yaĢandı.  
 
Bitlis'in Tatvan Ġlçesi'nde 8 Mart günü, Tatvan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde gece saatlerinde hastaneye gelen 
bir kadın hastanın Dr. Fatma Güngör Yetkin tarafından muayenesinin ardından erkek hemĢire tarafından kadına 
iğne yapılması üzerine kadının eĢi ile doktor arasında tartıĢma çıktı. Sözlü tartıĢmanın ardından kadın doktorun, 
hasta yakını tarafından darp edildiği belirtildi.  
 
12 Mart günü Ardahan'ın Göle ilçesinde, Göle Merkez Anaokulu'nda görevli ana sınıfı öğretmeni Saadet Ulus (25), 
evinin önünde Yalçın Algan (44) adlı kiĢi tarafından satırla öldürüldü. Ocak ayından beri Göle ilçesinde görev yapan 
Ulus‟un, daha önce sözleĢmeli öğretmen olarak görev yaptığı Ġstanbul'da Algan hakkında kendisini rahatsız ettiği 
gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Daha sonra ataması Ardahan Çallıdere köyüne 
yapılan Ulus'un tayini, yaptığı suç duyurusuna istinaden güvenlik nedeniyle geçici olarak ilçe merkezine alındı. 
Saldırgan Algan, olaydan bir saat sonra ilçe çıkıĢında polis tarafından gözaltına alındı.  
 
12 Mart günü Iğdır‟da,  niĢanlısı ile birlikte akĢam saatlerinde iĢ yerinden ayrılan E.Y. (26) adlı kadın otomobille 
gezerken 4 kiĢinin saldırısına uğradı. 4 kiĢinin bulunduğu, plakası öğrenilemeyen bir otomobil E.Y.'nin niĢanlısına 
ait aracın önünü kesti. NiĢanlıyı döverek bayılttığı ileri sürülen saldırganlar, E.Y.'yi zorla otomobilden indirerek yol 
kenarında sırayla tecavüz etti ve kaçtı. E.Y., polisi ve 112 Acil Servis'i arayarak durumu ihbar etti. Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri E.Y.'nin niĢanlısına müdahale etti. Polis de, yaptığı araĢtırma sonucunda yaĢları 17- 18 arasında 
değiĢen Ģüphelilerden S.Ç. ile ġ.E.'yi yakaladı. Ġ.E. ve K.A. ise 13 Mart günü polis tarafından yakalandı.  
 
Ġstanbul Eyüp'te 13 Mart günü, Mustafa Yazıcı isim kiĢi sevdiği kızın bir baĢkasıyla niĢanlanacak olması üzerine 
evini bastı. Yazıcı, sevdiği kız Dilek ile Dilek'in kız kardeĢi Zeynep ve annesi Sevim Fil'i  silahla vurdu. Dilek ve 
annesi olay yerinde hayatını kaybeti. Ağır yaralanan Zeynep ise hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından otomobiliyle 
kaçan Mustafa Yazıcı, bir süre sonra ġehit Mustafa Tercan Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.  
 
15 Mart günü Iğdır‟da,  Iğdır KurtuluĢ Ġlköğretim Okulu'na Ġngilizce öğretmeni olarak atanan P.O. (32) adlı kadına 
Zübeyde Hamın Bulvarı‟nda henüz kimliği öğrenilemeyen iki kiĢi tarafından omuz atıldı. P.O'nun buna tepki 
göstermesi üzerine iki saldırgan önce muĢta ile bayan öğretmenin yüzünü parçaladı, sonra da yumruk atarak 
burnunu kırdı. 
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17 Mart günü Edirne‟nin Uzunköprü Ġlçesi‟nde Uzman ÇavuĢ Adem Sezer (38), sevgilisi olduğu öne sürülen lise 
öğrencisi Gözde Çakır‟ı (17) beylik tabancası ile öldürdü. Eve giden jandarma ekipleri, koluna Ģırınga ile çamaĢır 
suyu enjekte ederek intihar etmek isteyen Adem Sezer‟i yarı baygın halde buldu. Adem Sezer hastanedeki 
tedavisinin ardından tutuklandı.  
 
22 Mart günü KahramanmaraĢ merkeze bağlı Yusuf Hacılı köyünde blunan mezarlık yakınındaki boĢ arazide, torba 
içerisinde "cenin Ģekline sokulmuĢ" bir kadın cesedi bulundu. Cesedin 4 çocuk annesi Fatma Köfte‟ye (47) ait 
olduğu ve tecavüze uğradıktan sonra iple boğularak öldürüldüğü belirlendi.  
 
22 Mart günü ġanlıurfa'da, Karaköprü beldesinde hareket halindeki bir minibüs içerisinde bulunan Z.T. isimli kadın, 
S.K. tarafından cinsel tacize uğradı. Z.T.'nin bağırması üzerine araçta bulunan yolcular S.K.'yi etkisiz hale getirdi. 
Olay yerine giden Jandarma ekipleri S.K.'yi gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere Karakola götürdü. S.K. savcılık 
tarafından alınan ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
31 Mart günü Batman'da, 20 yıl önce eĢinden boĢandığı belirtilen ve yalnız yaĢayan DılĢah Yelboğa (45), evinde 22 
yerinden bıçaklanarak öldürülmüĢ bir Ģekilde bulundu. Görgü tanıklarının verdiği eĢkale üzerine çalıĢma baĢlatan 
polis, R.O.'yu (16) elbise ve ayakabısının üzerindeki kan izleri üzerine gözaltına aldı. R.O. ile birlikte kardeĢleri D.O. 
ve V.O. da gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamadan sonra D. ve V.O. adlı kardeĢler serbest bırakılırken, 
R.O., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra mahkemeye sevk edildi. (31.03.2010/DĠHA) 
 
6 Nisan günü Batman'da, Fatma Yavuz (23) isimli kadın Yavuz Selim Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen 
kiĢi ya da kiĢiler tarafından sokak ortasında 8 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.  
 
18 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran D.A., 16 Nisan günü saat 21.30 civarlarında Ofis Semtinde 
oturan arkadaĢı S.S.‟in evine gitmek için asansöre bindiği sırada arkasından gelen diksiyonu düzgün bir adamın da 
asansöre bindiğini, asansör biraz çıktıktan sonra bu kiĢinin stop tuĢuna bastığını ve kendisini asansörün arkasına 
doğru ittiğini, vücudunu çok hızlı bir Ģekilde sıkmaya baĢladığını, kendisinin bu kiĢiyi itmeye çalıĢması üzerine 
boğuĢmaya baĢladıklarını, yere düĢünce çenesinin yan tarafını diĢlediğini, bu sırada sürekli bağırdığını, asansör 
tekrar zemin kata inince kaçtığını belirterek saldırıyı gerçekleĢtiren kiĢi ile ilgili gerekli hukuki sürecin baĢlatılması 
için yardım talep etti. 
 
25 Mayıs günü Gaziantep'te,  evli ve 4 çocuk babası Emin Dağcı (43) isimli kiĢi, yaklaĢık 10 yıldır iliĢkisi olduğu 
iddia edilen Nuray Etoğlangil‟i (38) kendisinden ayrılmak istemesi üzerine kalbinden vurarak öldürdükten sonra 
intihar etti.  
 
28 Mayıs günü ġanlıurfa'da, polise baĢvuran F.T. (18) isimli kadın  Bamyasuyu Mahallesi'ndeki evde kimsenin 
olmadığı sırada kapıyı çalan ve tanımadığı bir kiĢinin kapıyı açması üzerine eve zorla girdiği ve kendisine cinsel 
saldırıda bulunmaya çalıĢtığını, kaçarak kendini odaya kilitlediğini, bir süre sonra bu kiĢinin evden uzaklaĢtığını 
iddia etti. 
 
Mayıs ayında KahramanmaraĢ'ta, Hoca Ahmet Yesevi Lisesi öğretmeni Mehmet SavaĢ Kalaycı'nın (33) 20 Nisan 
2010'da öldürülmesini araĢtıran Ahlak ve Cinayet Bürosu dedektifleri, aynı okulda eğitim gören D.Ç.'yi (18) 
sorguladı. Öğrenciye Kalaycı ile iliĢkisi olup olmadığını soran polislere D.Ç., aynı okulda görev yapan matematik 
öğretmeni V.B.'nin kendisine tacizde bulunduğunu belirtti. D.Ç. ifadesinde, öğretmeninin evine çağırarak kendisine 
derslerine iyi not verme karĢılığında tacizde bulunduğunu ve bu yüzden okulu bırakmak zorunda kaldığını öne 
sürdü. 
 
30 Mayıs günü ġanlıurfa'da, Korukent oto alım satım bölgesinin arkasında kalan Kredi ve Yurtlar kurumuna bağlı 
kız yurdunda kalan üniversiteli kadınlar, neredeyse her gün fiziksel ve sözlü tacize uğradıklarını belirterek, bu 
durumu protesto etmek için eylem yaptı. 
 
31 Mayıs günü ġanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polise baĢvuran S.ġ. isimli kadın, bir süre önce internet üzerinden 
tanıĢtığı E.P. isimli kiĢinin çıplak görüntüleri ile kendisine Ģantaj yaptığını iddia etti.  
 
20 Ağustos günü Isparta‟da, Zeki Ballak (28) isimli kiĢi tartıĢtığı kız arkadaĢı Hediye Karabuğa‟yı (23) otomatik av 
tüfeğiyle öldürdü, ardından aynı tüfeği çenesinin altına dayayarak intihar etti.  
 
25 Temmuz günü Batman'da, kentteki bir hastanede sağlık memuru olarak çalıĢan S.S.(38), Acil Servis'e gelen ve 
henüz ismi öğrenilemeyen bir kadını taciz ederken hastane görevlileri tarafından suçüstü yakalandı. Karakola 
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götürülen S.S.'nin ifadesi alındıktan sonra savcılığa çıkarılması beklenirken, zanlının daha önce baĢka bir 
hastanede çalıĢırken bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.   
 
27 Temmuz günü KahramanmaraĢ‟ta, K.Ç. (19) isimli kadın, bir süredir arkadaĢ olduğu F.T.'nin (24) Mağralı 
Mahallesi'ndeki bir evde kendisine tecavüz ettiğini öne sürerek Ģikayetçi oldu. Ahlak Bürosu ekipleri F.T.'yi 
gözaltına aldı.  
 
16 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran T.G., ġiĢli Etfal Hastanesi‟nde sözleĢmeli Sağlık Memuru 
olarak çalıĢtığını, Dicle Üniversitesi HemĢirelik Bölümü 4. Sınıf öğrencisi iken tanıĢtığı ve o dönem Ankara 
Üniversitesi Ön Lisans Radyoloji Bölümü öğrencisi olan ve aynı zamanda MĠT teĢkilatında çalıĢan G.D. isimli bir 
kiĢi ile arkadaĢlık kurduğunu, Ġstanbul‟a gittikten sonra ailesinin bu arkadaĢlığı uygun görmemesi neticesinde bu 
kiĢiden ayrıldığını, baĢka bir kiĢi ile niĢanlanması üzerine niĢanlısının ailesine durumu anlattığını ve kendisi ile 
birlikte arabaya bindiği bazı görüntüleri niĢanlısın ailesine verdiğini, kendisini sürekli tehdit ettiğini, G.D. ve Ģu anki 
niĢanlısı Z.U. tarafından tehdit edildiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
17 Ağustos günü Gaziantep‟te Hatice- Mustafa Gençten Ticaret Meslek Lisesi‟nde Müdür Yardımcısı Aysun U., 
KarĢıyaka Polis Merkezi‟ne giderek Müdür Vekili Fatih Ç.‟nin kendisine, “EĢinden yeni boĢandın, cinsel ihtiyaçların 
vardır” diyerek tacizde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bu olaydan iki gün sonra da Fatih Ç., Milli 
Eğitim Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu‟na Aysun U., hakkında „görevini savsakladığı‟ gerekçesiyle Ģikayet dilekçesi verdi. 
Taciz edildiğini ileri süren Aysun U., Gaziantep Adliyesi‟nde de iddialarını tekrar dile getirirken, Fatih Ç.‟nin 
kendisini kastederek “Onun rehber öğretmenle okulda yediği haltları biliyorum” diyerek iftira attığını da ileri sürdü. 
Cumhuriyet Savcılığı‟nın talimatıyla KarĢıyaka Polis Merkezi‟nde ifadesi alınan Fatih Ç. ise, “Aysun U. beni odasına 
çağırarak komplo kurmak istedi. Ancak, gitmedim ve komplo gerçekleĢmedi. Benden önceki müdür vekili Hakan 
Bozgeyik de taciz iddiasıyla görevinden alınmıĢtı ve okulumuzdan ayrılırken bana, „Aysun hocaya dikkat et. Her 
Ģeye dili döner, bana komplo kuran odur‟ demiĢti” diyerek suçlamayı kabul etmedi. Ancak, Müdür Vekili Fatih Ç.‟nin 
Aysun U.‟yu suçlamak için ismini verdiği eski müdür vekili Hakan Bozgeyik, Fatih Ç.‟nin iddialarını yalanladı. 
Bozgeyik‟in ifadesinde Fatih Ç.‟ye Aysun U. ile ilgili öyle bir beyanda bulunmadığını, kendisinin görev yerinin 
değiĢtirilmesinde de Aysun U.‟nun bir faktörünün olmadığını, kendisine bu kiĢinin komplo kurduğu yolunda da bir 
beyanının olmadığını ileri sürdü. Bu geliĢmelerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı TeftiĢ Kurulu tarafından 
görevlendirilen müfettiĢlerin raporu doğrultusunda, taciz Ģikayetinde bulunan Aysun U., Ġslahiye Ġlçesi‟ne atanırken, 
Müdür Vekili Fatih Ç. ise kınama cezası aldı. Fatih Ç.‟den, 2006 yılında 19 Mayıs Lisesi‟nde yine müdür vekili 
olduğu dönemde Ġngilizce öğretmeni U.Ü.‟nün de taciz iddiasıyla Ģikayetçi olduğu, 3 ay süren soruĢturmanın 
ardından son olayda olduğu gibi taciz Ģikayetinde bulunan kadın öğretmenin Araban Ġlçesi‟nin Elif Beldesi‟ne 
tayininin çıkarıldığı, Fatih Ç.‟nin ise makamını korunduğu ortaya çıktı.  
 
22 Ağustos günü Diyarbakır‟da, Lice'nin Çavundur (Licok) Köyü'nde ikamet eden Abdurrezak Balta adlı kiĢi, üç 
çocuk annesi zihinsel engelli eĢini Diyarbakır'ın Seyrantepe semtine götürüp bıraktı. Balta'ın ikinci eĢi olan B. Balta, 
5 gün sonra semt sakinleri tarafından bulunup, polise teslim edildi. Hastaneye götürülen B. Balta'nın tecavüze 
uğradığı belirlendi. Hastanedeki kontrolünün ardından B. Balta kardeĢine teslim edildi.  
 
Eylül ayında Tunceli‟nin Pertek Ġlçesine bağlı Yalın Köyü Karaveli Mezrası'nda, akli dengesi yerinde olmayan Pınar 
B. (24) adlı genç kadının 6 yıldır Cemal Y. (45) adlı kiĢinin tecavüzüne uğradığı ortaya çıktı. Olayın Pertek 
Jandarma Karakol Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine, ifadesi alınan Cemal Y, 5-6 yıldır Pınar B. ile iliĢkisi olduğunu 
ve kendisinin rızasıyla cinsel iliĢkiye girdiğini itiraf etti. Kızın akli dengesi yerinde olmamasına rağmen sağlık raporu 
olmadığı için Pertek Cumhuriyet BaĢsavcılığı, "Kız çocuğunun reĢit olması nedeniyle kendi rızasıyla böyle bir 
iliĢkiye girdiğini ve Ģikayetçi olmadığı" gerekçesiyle kovuĢturmaya yer olmadığına karar vererek, sanığı serbest 
bıraktı.  
 
25 Eylül günü Gaziantep'te, ismi açıklanmayan bir kadın, “seni arkadaĢımın otomobiliyle evine bırakalım” teklifini 
kabul ettiği arkadaĢı A.K. ve onun arkadaĢları A.O. ve Ġ.H.Ç. tarafından zorla getirildiği ormanlık alanda tecavüze 
uğradığı ve parasının alındığı iddiasıyla polise Ģikayette bulundu. 
 
27 Eylül günü Ġstanbul Maltepe'de, AsayiĢ ġube Müdürlüğüne bağlı Güven Timlerinde görev yapan polis memuru 
Hasan Birol A. (27) tartıĢtığı kız arkadaĢı Bahar N.‟yi (23) tabancayla bacağından yaraladıktan sonra kendisini 
vurarak intihar etti.  
 
10 Ekim günü Aydın'ın Ġncirliova ilçesinde, polis memuru Sezai Ġol, sevgilisi olduğu öne sürülen Pınar Kartal (26) 
isimli kadını vurduktan sonra intihar etti.  
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12 Ekim günü KahramanmaraĢ'ta, polis tarafından düzenlenen operasyonda, Moldova uyruklu N.P. (29) ve Ġ.M. 
(27) adlı kadınlara zorla fuhuĢ yaptırdıkları öne sürülen F.B. (26), S.A. (21), S.N. (22), Y.A. (22) ve Y.A. (25) 
gözaltına alındı.  
 
19 Ekim günü Gaziantep'te, L.B., B.B. ve S.B. isimli kiĢiler N.Ö. isimli kadını bir minibüsle kaçırmak isterken, 
yaĢanan arbedede N.Ö.‟nün 2 yaĢındaki çocuğu O.Z.Ö. minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Ünalldı 
Mahallesi'nde meydana geldi. çocuğu O.Z.Ö. ile birlikte çıkan anne N.Ö., sokakta bekleyen 3 Ģahıs tarafından zorla 
minibüse bindirilmek istendi. YaĢanan arbedede 2 yaĢındaki O.Z.B., yere düĢtü. Çocuk düĢmesine rağmen anneyi 
minibüse bindiren Ģahıslar olay yerinden kaçtı. Bu sırada minibüs, yere düĢen 2 yaĢındaki çocuğu ezdi. Minibüsün 
plakasını tespit eden polis, bir zanlıyı Ġncilipınar Mahallesi'nde yakaladı. Anne N.Ö. kurtarılırken, minibüs sürücüsü 
L.B. gözaltına alındı. N.Ö., 5 ay önce erkek kardeĢi Ġ.Ö'nün, kendisini kaçıran Ģahıslardan birinin 15 yaĢındaki kızını 
kaçırdığını ve kendisinin de intikam için kaçırıldığını belirtti. N.Ö. ayrıca, kendisine tecavüz edildiğini de ileri sürdü.  
 
17 Aralık günü Kars‟ta, Kafkas Üniversitesi'ne bağlı Kağızman Meslek Yüksekokulu öğrencisi 21 yaĢındaki bir 
kadına, ders çıkısı yurda giderken maskeli 3 kiĢi tecavüz giriĢiminde bulundu. Kadının çığlıklarını yoldan geçenler 
duydu ve saldırganlara müdahale etti. Saldırganlar kaçarken geç kadın Kağızman Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne 
götürdü.  
 
20 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Selma D., kızı Ruken D.‟nin 13 Aralık günü “kütüphaneye 
gidiyorum” diye evden çıktığını ve bir daha eve dönmediğini, 19 Aralık günü ablasını arayarak “beni kurtarın beni 
zorla tutuyorlar. Ankara‟dayım ama tam olarak nerede olduğumu bilmiyorum” dediğini, bu sırada telefonu elinden 
alan bir kiĢinin “ben Ruken‟i seviyorum evleneceğim. Eğer benimle evlenmez ise kendimi de Ruken‟i de öldürürüm” 
dediğini belirterek yardım talep etti. 
 

Davalar 
Derya Gün ve Fikret Gün 
21 Mart 2009‟da EskiĢehir‟de kendisinden ayrılan sevgilisi Derya Gün (26) ile annesi Fikret Gün (50)‟ü, pencereden 
girdiği evlerinde tabancayla baĢlarından vurarak öldüren evli 3 çocuk babası Selami Yavuz (38), bir cinayetten 
ömür boyu, diğerinden 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. „Hırsızlık, piyasaya sahte para sürmek, uyuĢturucu madde 
kullanmak ve dolandırıcılık‟ suçlarından sabıkalı olan Selami Yavuz olaydan 2 gün sonra Balıkesir‟in Gönen 
ilçesinde yakandı ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıĢtı.  
 
S.A. 
2 Mart günü Diyarbakır‟da, Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran S.A. (1987), 2005 Mayıs ayında 
evli ve çocuklu olan üvey amcasının oğlu tarafından kaçırıldığını, 10 gün Midyat‟ta bilmediği bir yerde tutulduğunu, 
bir fırsatının bulup kaçtığını belirterek davasınıtakip etmek için hukuki yardım talep etti. 

XVII. ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 
 

XVII.1. Çocuk Ġntiharları / Ġntihar TeĢebbüsleri 
 
ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nde 15 Ocak günü evinde ölü bulunan Fatma Malkoç'un (15), evin tavanına astığı kablo ile 
intihar ettiği iddia edildi.  
 
13 Ocak günü Hakkari‟nin Merzan Mahallesi'nde, Hakkari Lisesi 3. sınıf öğrencisi H.B. (17) kendisini evinin 
yakınlarında bulunan ağaçlık bölgede iple asarak intihar etti.  
 
15 Ocak günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde, B.A. (17) isimli çocuk evinin tavanına astığı iple intihar giriĢimde 
bulundu.  
 
17 Ocak günü Batman'da, Gap Mahallesi Demir Apartmanı'nda ikamet eden ve  psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 
Z.K.(16) isimli kız çocuğu yedinci kattan atlayarak intihar etti.  
 
21 Ocak günü, Batman Merkeze bağlı Binatlı Köyü yakınlarında bulunan 75. Yıl Yatılı Bölge Ġlköğretim okulu 
öğrencisi Z.C., adlı kız çocuğu kız ders notları yüzünden bunalıma girerek ilaç içmek suretiyle intihara teĢebbüs 
etti.  
 
24 Ocak günü Batman'ın BeĢiri Ġlçesinde, BeĢpınar Köyü'nde ikamet eden M.Y. (14), babası S.Y. ile tartıĢtıktan 
sonra odasında korucu olan babasına ait kaleĢnikof marka silahla intihar etti.  
 



ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 

192 YAġAM HAKKI |  

 

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 26 Ocak günü, Bağlar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte oturan B.Ç. (16) isimli kız çocuğu 
babasına ait ruhsatsız tabancayla intihar etti.  
 
ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nde 27 Ocak günü, L.D. (16) isimli kız çocuğun evinde yüksek dozda ilaç alarak intihar 
giriĢimde bulunduğu ileri sürüldü. Ailesinin haberdar olması üzerine L.D. Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına 
alındı.  
 
28 Ocak günü Adıyamanda, merkeze bağlı Hacıkan köyünde Alattin B. (11) isimli çocuk evinin yakınlarındaki bir 
ahırda boynuna geçirilmiĢ iple tavana asılı halde bulundu.  
 
3 ġubat günü ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi'nde, F.A. (17) isimli çocuk Nur Mahallesi'ndeki evinde kimsenin olmadığı sırada 
silahla kendisine ateĢ ederek intihara teĢebbüs etti.  
 
Tekirdağ'ın Çerközköy Ġlçesi'ne Kızılpınar Beldesi'nde oturan lise öğrencisi Gizem Milli (14), 7 ġubat günü erkek 
arkadaĢı ile kavga ettikten sonra av tüfeği ile intihar etti.  
 
8 ġubat günü Gaziantep'te, Ekim Mahallesi'nde ikamet eden Ġlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi Mehmet Ö. (15) 
evde kimsenin olmadığı bir saatte evin oturma odasında kendini atkısıyla asarak intihar etti.  
 
10 ġubat günü Urfa'nın Akçakale ilçesinde, Turgut Özal Mahallesi'nde ikamet eden Zülfiye Uğur (16) isimli kız 
çocuğu odasında tavana iple asılı halde bulundu.  
 
10 ġubat günü Denizli'de, TEKEL iĢçisi babası Ankara'da eylemde bulunan Zeliha Ġdil (15) ile aynı yaĢtaki erkek 
arkadaĢı Hasan Çelik birlikte ilaç içip, kendilerini asarak intihar etti.  
 
12 ġubat günü MuĢ'un Bulanık ilçesinde, Kültür Mahallesi'nde 2 ay önce evlenen Havva Üzüm (14) isimli kız 
çocuğu, kayınvalidesiyle evde yalnız olduğu sırada yatak odasında kendisini tavana asarak intihar etti.  
 
12 ġubat günü ġırnak'ın BeytüĢĢebap ilçesinde, Elki Mahallesinde oturan bir korucunun kızı Ayten Ataman‟ın (15) 
babasına ait ruhsatlı silahla karnına tek el ateĢ ederek intihar etti.  
 
26 ġubat günü Diyarbakır'ın Ergani Ġlçesi'nde, Ġncehızır Köyü'nde Sara hastası olduğu belirtilen A.ġ. (15) adlı bir kız 
çocuğunun yüksek dozda ilaç alarak intihar ettiği iddia edildi.  
 
16 Mart günü Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Ġkizce köyünde ikamet eden Bahar HarmanĢah (16) kendini kerpiç 
evlerinin tahta saçaklarına asarak intihar etti.  
 
16 Mart günü Ġstanbul‟da, lise öğrencisi Cennet Yükselici Haliç Köprüsü‟nden kendini aĢağıya atarak intihar etti.  
 
23 Mart günü Batman'da, Kültür Mahallesi'nde yaĢayan Batman Kültür Ġlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi K.C. (11) 
adındaki kız çocuğunun kendini evin tavanına asarak intihar ettiği iddia edildi.  
 
Diyarbakır Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyan Mardin nüfusuna kayıtlı AyĢe Aysal (17) 23 Mart akĢamı kaldığı Bağlar 
Öğrenci Yurdu'ndaki odasında ölü bulundu. Yapılan otopsi sonucunda Aysal'ın ilaç içerek intihar ettiği iddia edildi.  
 
26 Mart günü Adana'da Levent Mahallesi 1805 sokaktaki 3 numaralı evde ikamet eden Ġncirlik Lisesi 2. sınıf 
öğrencisi Hasan Toprak (17) ailesine veda notu bırakarak intihar etti.  
 
28 Mart günü Urfa'da, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Gülcan Demir (17) çamaĢır suyu ve hap içerek 
intihar etmek istedi.  
 
31 Mart günü ġanlıurfa'da, Siverek ilçesine bağlı ÇağdaĢ köyünün muhtarı A.Ġ.'nin kızı S.Ġ., bilinmeyen bir 
nedenden dolayı babasına ait tabanca ile göğsüne bir el ateĢ ederek intihar etti.  
 
Bingöl Lisesi‟nde okuyan lisesi 2. snıf öğrencisi A.A. 2 Nisan günü aynı okulun pansiyonunda bileklerini keserek 
intihar giriĢiminde bulundu.  
 
4 Nisan günü Malatya'da, bunalıma girdiği iddia edilen Y.K. (17) isimli çocuk Çarmuzu Mahallesi yolu Kubilay Lisesi 
yanında bulunan bir inĢaatın tepesine çıkarak intihara teĢebbüs etti.  
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12 Nisan günü Adıyaman'da, Fatih Mahallesi'nde yaĢayan Y.K. (16) isimli çocuk kendisini evin bahçesindeki ağaca 
iple asarak intihara teĢebbüs etti.  
 
13 Nisan günü Gaziantep'te, ailesinin okula göndermek istemediği ileri sürülen G.Ç.(14) isimli kız çocuğu, kendini 
yatak odasında tavana asarak intihar etti.  
 
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Sivrice (Dalin) köyünde 21 Nisan günü, H.A. (14) isimli kız çocuğu henüz 
belirlenemeyen bir nedenle evlerinde tavana bağladığı iple intihar etti.  
 
ġanlıurfa'da 21 Nisan günü, merkeze bağlı Karaköprü Beldesi'nde bulunan Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda lise 
öğrencisi N.Ç. (15) arkadaĢları tarafından yatağında baygın halde bulundu. Hap içerek intihara kalkıĢtığı belirlenen 
N.Ç., ġanlıurfa Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 
 
22 Nisan günü Yalova merkeze bağlı Kazımiye Köyü'nde oturan Yalova Atatürk Ġlköğretim Okulu 8'inci sınıf 
öğrencisi M.E. (14) evinin ahırında kendini iple asarak yaĢamına son verdi.  
 
25 Nisan günü Van‟da H.K (15), henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evinde babasına ait pompalı tüfekle 
intihar etti.  
 
26 Nisan günü Van‟da, Defterdalık Caddesi‟nde bulunan bir evde ikamet eden H.K. (15) adlı kız çocuğu evinde 
babasına ait pompalı tüfekle intihar etti.  
 
27 Nisan günü Adıyaman'da, Berfin B. (13) adlı kız çocuğu Fatih Mahallesi'ndeki evlerinin merdiven boĢluğuna 
kendini asarak intihar etti.  
 
2 Mayıs günü Tekirdağ'da, ilköğretim okulu öğrencisi 13 yaĢındaki Ö.A. ve H.K, öğretmenleri tarafından taciz 
edildiği iddiasıyla evlerinde çok sayıda hap içerek intihara teĢebbüs etti.  
 
5 Mayıs günü Gaziantep'te, Dumlupınar Mahallesi 17 nolu sokakta ikamet eden Yunus Emre Ġlköğretim Okulu 7. 
Sınıf öğrencisi H.D. (13) babasının ruhsatsız tabancasıyla baĢına tek el ateĢ ederek intihar etti. 
 
Van'ın Özalp Ġlçesi'ne bağlı Buğaldı (Pirkal) Köyü'nden 2010 Nisan ayında kardeĢleri ve akrabalarıyla birlikte 
çalıĢmak için Bodrum'a gelerek inĢatta çalıĢmaya baĢlayan Yakup Yamaner (17) isimli çocuk iĢçi, 11 Mayıs günü 
Torba Mahallesi'nde kaldıkları yatakhanede kendini iple tavana asarak intihar etti.  
 
13 Mayıs günü ġanlıurfa'da, merkeze bağlı Karaköprü Beldesi'nde Türizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'nin 
pansiyonunda yatılı olarak okuyan K.H.A. isimli öğrenci çok sayıda hap içerek yaĢamına son vermek istedi. Urfa 
Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan K.H.A. midesi yıkandıktan sonra serviste gözlem altına alındı.  
 
13 Mayıs günü ġanlıurfa'da, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde ise K.Ö. (13) adlı kız çocuğu evde bulduğu sinir 
ilaçlarından çok sayıda içerek intihara teĢebbüs etti. Urfa Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun acil 
serviste midesi yıkanırken, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. K.Ö.'nün babası Hüseyin Cahit Özbay (56) ve 
amcası Ġsmet Özbay (48) ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.  
 
Bingöl Ġmam Hatip Lisesi 1. sınıf öğrencisi olan M.E.T. (16) 28 Mayıs günü bilinmeyen bir nedenden dolayı okulda 
intihara teĢebbüs etti.  
 
28 Mayıs günü Batman'da, Merkeze bağlı Oğuzlar köyü Yavuzlar mezrasında küçük baĢ hayvan otlatan göçebe B. 
ailesinin kızı G.B.(16) bilinmeyen bir sebeple av tüfeği ile kendini göğsünden vurarak intihar etti.  
 
Van Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü'ne bağlı Kız YetiĢtirme Yurdu'nda kalan bir kız çocuğu, 31 Mayıs günü 
bilinmeyen bir nedenden dolayı inĢaat halindeki bir binanın 7. katına çıkarak intihar etmek istedi. Polis tarafından 
ikna edilen ġ.S. basın mensuplarının görüntüsünü çekmemesi için baĢına Ģapka takılarak baĢka bir çıkıĢtan araçla 
Çocuk ġube Müdürlüğü'ne götürüldü.  
 
2 Haziran günü MuĢ‟un Hasköy ilçesi Sunay Mahallesi'nde, 75. Yıl Ġlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Çınar Ö. (11), 
annesi televizyon izlediği sırada odada iple kendisini asarak intihar etti. 
 
3 Haziran günü dedesi ve ninesini ziyaret etmek için Diyarbakır merkezden Ergani'ye giden Serhat Ece (15) ilçe 
merkezine yakın olan Mekan Dağı'ndaki kayalıktan atlayarak intihar etti. 
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4 Haziran günü Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi'nde, S.B. (17) isimli kız çocuğu Dicle Mahallesi Güleç Sokak'taki evinde 
tarım ilacı içerek intihar etti.  
 
11 Haziran günü Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, nüfus kayıtlarında 13 yaĢında görünmesine rağmen 17 yaĢında olduğu 
tespit edilen ġadiye Kaya isimli kız çocuğu av tüfeği ile intihar etti.  
 
14 Haziran günü Antep'te, ġahinbey ilçesine bağlı Ufacık köyünde ikamet eden E.Ġ. (10), evlerinin bitiĢiğindeki 
ahırda büyükbaĢ hayvanların bağlamak için kullanılan iplerin birine asılı halde ölü olarak bulundu.  
 
16 Haziran günü Gaziantep'te, Hacıbaba Mahallesi'nde ikamet eden ve ailesiyle tartıĢan S.Y. (16) adlı kız çocuğu 
odasında tavana bağladığı eĢarpla kendini asarak intihar etti.  
 
18 Haziran günü Van'ın Çaldıran Ġlçesinde, Yukarı Sağmalı (NoĢara Jorî) Köyü'nde ikamet eden Rojin Demir (14) 
isimli kız çocuğu karnesini aldıktan sonra köy muhtarı olan dedesine ait ruhsatlı tabancayla intihar etti.  
 
18 Haziran günü Van'ın Özalp Ġlçesi'nde, AĢağı Turgalı (Axûrka Jêrî) Köyü'nde 7. sınıf öğrencisi Fatih 
Boğnueğrik‟in (15) evlerinin 60 metre uzağında bulunan boĢ bir samanlıkta kendisini iple tavana asarak yaĢamına 
son verdiği ileri sürüldü. 
 
21 Haziran günü Malatya‟da, Yazıhan Ġlçesinin Fethiye Beldesi'nde S.Y. (16) adlı kız öğrenci karnesinin zayıf 
olması nedeniyle evde bulunan çok sayıda ilacı içerek intihara teĢebbüs etti. Aynı gün, Hacı Abdi Mahallesi'ndeki 
oturan E.S. (16) adlı kız öğrenci de karnesinin düĢük notlarla dolu olması nedeniyle jiletle bileğini keserek ve çok 
sayıda ilaç içerek intihara teĢebbüs etti. M.M. adlı kız çocuğu da aynı gün çok sayıda hap içerek intihara teĢebbüs 
etti.  
 
26 Haziran günü Van'ın Gürpınar Ġlçesi'ne bağlı Güleçler (XirabĢêx) Köyü‟nde, Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulu 
öğrencisi S.Ö. (15) adındaki kız çocuğunun intihar ettiği iddia edildi. S.Ö., abisi tarafından ahırın tavanına iple asılı 
bir Ģekilde bulundu. 
 
2 Temmuz günü Ġzmir'in Torbalı Ġlçesi'nde, ilköğretim okulu öğrencisi Meryem Uğurlu'nun (12) cesedi bir ağaca asılı 
cesedi bulundu. Jandarma kayıtlarına olay intihar olarak geçti.  
 
11 Temmuz günü KahramanmaraĢ'ta, arkadaĢlarının sık sık "ĢiĢmansın" diyerek dalga geçtiği öne sürülen Derya 
P. (11) isimli kız çocuğu evlerinin banyosunda su borusuna kendisini asarak intihar etti.  
 
29 Temmuz günü Van'ın Gürpınar Ġlçesi'nde, Oğuldamı Köyü'nde yaĢayan Nursel N. (16), evde kimsenin 
bulunmadığı bir sırada iddiaya göre, geçici köy korucusu olan babasına ait kalaĢnikof marka tüfekle intihar etti. 
Aynı köyde yaĢayan Tahsin A. (16) da, 30 Temmuz günü geçici köy korucusu olan ağabeyine ait kalaĢnikof marka 
uzun namlulu tüfekle intihar etti.  
 
16 Ağustos günü KahramanmaraĢ‟ta, Fatma Karpuz (15) isimli kız çocuğu 8 katlı bir apartmanın çatısından 
atlayarak yaĢamına son verdi.  
 
20 Ağustos günü Kocaeli'nin BaĢiskele ilçesinde, lise öğrencisi Gazal Y.(16) 5. katta bulunan evlerinin 
penceresinden atlayarak hayatına son verdi.  
 
24 Ağustos günü ġırnak'ın Uludere Ġlçesi'nde, Hilal Beldesi'nde ikamet eden Mustafa Kara (17) isimli çocuk, korucu 
olan babasının kalaĢnikof silahla baĢına ateĢ ederek intihar etti. 
 
11 Temmuz günü ġanlıurfa'da, 15 yaĢındaki F. Ġsimli kız çocuğu, ilaç içmek suretiyle intihara teĢebbüs etti.  
 
1 Eylül günü Van'ın BaĢkale Ġlçesi'nde, Ömerdağı (Govik) köyünde ikamet eden B.A. (14) isimli kız çocuğu evde 
bulunan av tüfeğiyle intihar etti.  
 
1 Eylül günü Tekirdağ‟ın Marmara Ereğlisi Ġlçesi‟nde, S.V. (16) isimli kız çocuğu banyoda bileklerini keserek intihar 
giriĢiminde bulundu.  
 
7 Eylül günü Balıkesir Burhaniye‟de, Gazi Ġlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi N.Ö. (13), kendisi için alınan bayramlık 
elbiseyi beğenmediği gerekçesiyle intihar etti. 
 



2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 

 

 | YAġAM HAKKI 195 

 

13 Eylül günü Diyarbakır'ın Silvan Ġlçesi'nde, BayrambaĢı (Sêdeknê) Beldesi'nde ikamet eden S.K (16) isimli kız 
çocuğu babasına ait kuru sıkı tabanca ile intihar etti. 
 
16 Eylül günü ġırnak'ın Cizre ilçesinde, Sur Mahallesi'nde ikamet eden Z.M. (16) isimli kız çocuğu, evin tavanına 
astığı iple intihara teĢebbüs etti. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 
 
5 Ekim günü Bursa'nın Ġnegöl Ġlçesi'nde, Nihal G. (15) isimli kız çocuğu “ölümümden sorumlu babamdır” yazılı not 
bırakarak babasının av tüfeğinden bozma silahıyla intihara teĢebbüs etti. Kızına Ģiddet uygulamakla suçlanan baba 
Cemil G. gözaltına alındı. 
 
11 Ekim günü Konya‟nın BeyĢehir ilçesinde, babası dört yıl önce cinayet suçundan hapse giren, 15 gün önce 
annesi de fuhuĢ suçundan gözaltına alınan Semanur (15) isimli bir kız çocuğu intihar etti. 
 
4 Kasım günü ġanlıurfa'da, ġair Nabi Mahallesi'nde ikamet eden BüĢra G. (16)adlı kız çocuğu, tabancayla baĢına 
ateĢ ederek intihar etti.  
 
6 Kasım günü Diyarbakır‟da, merkeze bağlı Koredere (Eryolu) Köyü'nde H.K. (16) isimli kız çocuğunun fare zehiri 
içerek intihar ettiği ileri sürüldü. 
 
14 Kasım günü Diyarbakır'da, ilköğretim 6. Sınıf öğrencisi Ö.A.A. (12) adlı çocuk, evde kimsenin bulunmadığı bir 
sırada ilaç içerek intihara kalkıĢtı. 
 
1 Aralık günü Mardin'de, Derik Ġlçesi'ne bağlı Boyaklı Köyü sınırları içerisinde bulunan Sırt (Kendal) Mezrası'nda 
yaĢayan ve önümüzdeki hafta düğünü olacağı belirtilen Akdağ soyadlı 17 yaĢındaki kız çocuğu, tarım ilacı içerek 
yaĢamına son verdi. 
 
1 Aralık günü Bingöl‟de, Bingöl Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi yurdunda kalan K.G.(15) adlı kız öğrenci, 
ilaç içerek intihara teĢebbüs etti. 
 
1 Aralık günü KahramanmaraĢ'ta, Gayberli Mahallesi Beyazıt Bestami Caddesi üzerindeki bir evde babaannesi ile 
birlikte yaĢayan Endüstri Meslek Lisesi 2. Sınıf öğrencisi K.K.Ġ. (16) kendisini asarak intihar etti. 
 
6 Aralık günü Malatya‟da, Akçadağ Ġlçesi Bahri Beldesi Kırıkhan Mahallesi'nde‟nde ikamet eden M.U. (13) adlı 
çocuk, evde kimsenin olmadığı sırada, babası adına kayıtlı otomatik av tüfeğini çenesinin altına dayayıp 
ateĢleyerek intihar etti. 
 
7 Aralık günü Diyarbakır'da, Hani Ġlçesi Gürüz Köyü'nde ikamet eden Emine RaĢitoğlu (17) adlı kız çocuğu, evde 
kimsenin bulunmadığı bir sırada kendini asarak intihar etti.  
 
12 Aralık 2010'da Malatya'nın Akçadağ Ġlçesi'nde, Malatya Akçadağ Çok Programlı Lisesi 1. sınıf öğrencisi Ç.A (16) 
okul tuvaletinde intihar teĢebbüsünde bulundu. 
 

XVII.2. Toplumsal Alanda Çocuğa Yönelik ġiddet ve Tecavüz 
 
4 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan R.A., yeğeni Namık Kemal Ġlköğretim Okulu 1. sınıf 
öğrencisi olduğunu, 29 Aralık günü eve geldiğinde elinde bir paket sakız görmesi üzerine ablasının G.A.‟nın sakızı 
nerden aldığını sorduğunu, yeğeninin sakızı kantincinin kendisine verdiğini, kendisini kantinin arka tarafına 
çağırdığını ve cinsel organını çıkararak kendisine gösterdiğini ayrıca cinsel organını kendisine sürdüğünü beyan 
ettiğini belirterek suç duyurusunda bulunmak için hukuki yardım talep etti. 
 
4 Ocak günü Midyat'ta, M.A.(15) adlı kız çocuğu eski sevgilisinin tecavüzüne uğradığını söyleyerek polise 
baĢvurdu. M.A., polise verdiği ifadesinde, arkadaĢlık kurduğu A.K.'nın(19) kendisine tecavüz ettiğini öne sürerken 
korkudan durumu ailesinden uzun süre gizlediğini ve kendisine tecavüz eden A.K.'den ayrılıp A.G.(21) ile birlikte 
olduğunu, ailesinin olaydan haberdar olması üzerine evden kaçtığını belirtti. Psikolog nezaretinde ifadesi alınan kız 
çocuğunun isimlerini ve eĢkallerini verdiği A.K. ve A.G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye 
sevk edilen zanlılardan A.K., "Küçük yaĢtaki çocuğa cinsel istismarda bulunmak" suçundan tutuklandı. M.A.‟nın 
“kendi rızasıyla birlikte olduğunu” iddia ettiği A.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
9 Ocak günü Ġstanbul‟da, B.K. (5) isimli çocuk iĢkence görmüĢ halde Haliç Köprüsü'nde Ġstanbul BüyükĢehir 
Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlileri tarafından bulundu. Hastaneye kaldırılan B.K.'nin sokakta mendil satan 
çocuklar tarafından, 'kendi bölgelerinde dilendiği için' saldırıya uğradığı ortaya çıktı. B.K'yı dövdükleri iddia edilen 
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üç çocuk gözaltına alınırken, B.K'nın da bulunduğu 20 kadar küçük çocuğun aileleri tarafından dilendirilmek için 
Adana'dan Ġstanbul'a getirildiği belirlendi. Ġstanbul Çocuk ġube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre de 
B.K.'nın ailesine T.C.K.'nın 232'nci maddesi gereğince (18 yaĢından küçük çocuklara zorla dilencilik yaptırmak ve 
para kazanmaya zorlamak) iĢlem yapıldığı ve B.K. ile birlikte toplam diğer kardeĢlerinin geçici bir süre velayetlerinin 
alındığı belirtildi. 
 
9 Ocak günü Malatya'da, Orduzu Beldesi TaĢpınar Mahallesi'nde oturan F.Ç. (12) isimli kız çocuğunun 6 ay regl 
olmaması üzerine üzerine Ģüphelenen ailesi onu hastaneye götürünce hamile olduğu tespit edildi. F.Ç. polise 
verdiği ifadesinde, 6 ay önce evlerinin altında bulunan bakkal dükkanının yanında arkadaĢlarıyla birlikte oynadığı 
sırada 32-33 yaĢlarında bir kiĢinin kendisini iĢlerine yardım etmesi için yakın bir bahçeye götürdüğünü ve oradada 
tecavüz ettiğini söyledi. Korktuğu için bunu kimseye söylemediği belirtilen F.Ç.'ye tecavüz ettiği öne sürülen kiĢinin 
eĢkalinin belirlendiği ve yakalanması için çalıĢma baĢlatıldığı bildirildi. 
 
23 Ocak günü Batman‟da, Batman Ġlköğretim Okulu 7. Sınıf öğrencisi Y.G. (14)  sabah okula giderken yolunu 
kesen bir gurup tarafından gasp edilmek istendi. Cebindeki parayı vermek istemeyen öğrenci bacağından 
bıçaklanarak yaralandı. 
 
26 Ocak günü Mardin'in Mazıdağ Ġlçesi'nde, Özlüce Köyü BeĢevler Mezrası'nda yaĢayan yaĢları 10 ve 11 arasında 
değiĢen S.A., A.A., N.A. ve Z.A. ismindeki kız çocukları organ mafyasına bağlı olduğu iddia edilen Mahmut Ökmen 
tarafından kaçırılmak istendi. Kızıltepe Ġlçesi giriĢinde jandarma tarafından yakalanan Ökmen, kaçırılmak istenilen 
çocuklarca teĢhis edildi. 
 
31 Ocak günü Mardin'in Dargeçit ilçesinde, Belenköy muhtarı Mehmet Çakır'ın oğlu Dargeçit Yatılı Bölge Ġlköğretim 
Okulu 7. sınıf öğrencisi Yahya Çakır (14),  hayvanlarını otlattığı sırada Abdulkadir A. (38) isimli kiĢi tarafından av  
tüfeğiyle vurularak öldürüldü. 
 
15 Mart günü Diyarbakır‟da, Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran H.D. (1993), 3 ay önce köyde 
tecavüze uğradığın Ģu anda konukevinde kaldığını, annesinin konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu 
belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
22 Mart günü Sivas‟ın Akıncılar ilçesinde, E.K. (21) isimli kiĢi alkol alıp sokakta gördüğü ve tehdit ettiği E.O. isimli 
kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.  E.O.'nun annesinin Ģikayeti üzerine E.K., Akıncılar polisince gözaltına 
alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.K. tutuklandı. 
 
4 Nisan günü Malatya'da, YeĢilyurt ilçesi BostanbaĢı Kasabası sınırlarındaki Hocalar Mahallesi'nde 18 yaĢından 
küçük olan M.S. adlı kızın alıkonulması, iliĢkiye girilmesi, fuhuĢ yaptırılması iddiasıyla ilgili olarak polis ekiplerince 
operasyon düzenlendi. Polisin yaptığı baskın sonucu gözaltına alınan V.G. (29), R.D. (57) ve M.S. (62) adlı Ģahıslar 
çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 
 
Ġstanbul Beyoğlu‟nda 5 Nisan günü, Çukur Mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada o sırada internet 
cafede bulunan H.A. (13) isimli çocuk baĢından vurularak ağır yaralandı. 
 
5 Nisan günü ġanlıurfa'da, Ceylanpınar ilçesine bağlı Maden köyünde hayvan otlatan S.D.(10) adlı kızın yanına 
gelen M.A.'nın küçük kıza tokat atarak cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. S.D.'nin ailesi durumu Jandarmaya 
bildirmesi üzerine, M.A. gözaltına alındı. 
 
6 Nisan günü Siirt'te, Alan Mahallesi'nde oturan S.E. (16), kız kardeĢini döven komĢusunun çocuğu H.O.'yu (7) 
kalbinden bıçaklayarak öldürdü. 
 
Siirt‟te, 4‟ü kardeĢ 7 ilköğretim okulu öğrencisi kız çocuğuna 14-70 yaĢ arası onlarca erkeğin tecavüz ettiği iddia 
edildi. Hürriyet gazetesinden Gülden Aydın‟ın ortaya çıkardığı tecavüz vakası Ģu Ģekilde ortaya çıktı; ilköğretim 
öğrencisi H.T. (14) ile 4 arkadaĢı rehberlik öğretmenlerine, okulun müdür yardımcısı Fahrettin Kuzu‟nun kendilerine 
tacizde bulunduğunu ve cinsel iliĢkiye zorladığını belirtti. Rehber öğretmen, hemen diğer müdür yardımcısıyla 
konuĢtu ve olay polise yansıdı. Durumu haber alan Fahrettin Kuzu, kayıplara karıĢtı. Emniyet ve Savcılık 
araĢtırmayı derinleĢtirdikçe olayın iki yıldır sürdüğü ortaya çıktı. H.T. ile ablası S.T.‟nin babası kızları Ģikayetçi 
olmasına rağmen maddi durumu iyi olmadığı için avukat tutamadı. Çocuklar için Siirt Barosu avukat atadı. Abla 
S.‟nin 5‟inci sınıftayken tecavüze uğradığı, korkudan sesini çıkaramaması üzerine esnaf arasında kulaktan kulağa 
yayılan durumuyla birlikte tacizci ve tecavüzcü sayısı arttığı, 3 ile 5 TL arasında değiĢen para, çikolata, Ģeker ya da 
çubuk kraker karĢılığında erkeklerle birlikte olduğu ve 2009 yılında okulu bırakmak zorunda kaldığı belirlendi. Daha 
sonra kardeĢi H.T.‟nin de taciz ve tecavüze uğradığı, okulun müdür yardımcısı Fahrettin Kuzu‟nun da H.‟yi, 
sıkıĢtırmaya ve tehdit etmeye baĢladığı, bunun üzerine H.‟nin rehberlik öğretmeniyle konuĢtuğu öğrenildi. Polis ve 
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Savcılık soruĢturmayı derinleĢtirdikçe, mağdur kızların sayısı 7‟ye çıktı. Kızlardan 2‟si, H. ve S. gibi kızkardeĢ ve 
4‟ü aynı okulda okuyor, 2‟si de yine aynı okuldan mezun. Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna yerleĢtirilen iki kız 
çocuğu, Savcılık‟ta önce üç isim verdi. Ancak yurttaki psikologlar yardımıyla kendilerini güvende hissettiklerinde, 
listeye 25 isim daha eklendi. Diğer kızların ifadeleriyle taciz ve tecavüz iddiasıyla sorgulananların sayısı 100‟e çıktı. 
Kız çocuklarının ifadeleri doğrultusunda aynı sınıftan yaĢları 14 ile 16 arasında değiĢen 7 erkek öğrenci de 
gözaltına alındı. YaĢları küçük olduğu gerekçesiyle serbest bırakılan bu 7 erkek öğrenci hakkında savcının itirazı 
üzerine yeniden tutuklama kararı çıktı. Mahkemenin gizlilik kararı aldığı bu olayla ilgili Siirtli hukukçuların verdiği 
bilgiye göre, kızların Ģikayetçi olduğu kiĢiler arasında rütbe ve isimlerini bilmedikleri bir polis ile bir asker de 
bulunuyor. Ancak kızların korkudan bu iki zanlının ismini söyleyemediği de iddia ediliyor. Siirt Valisi Necati ġentürk, 
“cinsel istismar” olayıyla ilgili olarak 2 kamu görevlisinin açığa alındığını bildirdi. 
 
27 Nisan günü Manisa'da, AlaĢehir Ġlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 14 ve 16 yaĢındaki 2 kız çocuğu ile 16 
yaĢındaki bir erkek çocuğu fuhĢa zorladıkları ve bu çocuklarla tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 31 kiĢiden 
3'ü emniyetteki sorguları ardından serbest bırakılırken 28'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden 26'sı 
çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kiĢi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. Bu arada olayla ilgili 4 kiĢinin daha arandığı bildirildi. 
 
Nisan ayı sonunda ġanlıurfa'da, iĢitme ve konuĢma engelli B.D.Y (16) adlı kız çocuğuna komĢusu 2 kiĢi tarafından 
iĢkence yapılıp, cinsel tacizde bulunulduğu iddia edildi. Gözaltına alınan 2 kiĢi emniyetteki sorgularının ardından 
çıkarıldıkları savcılık tarafından serbest bırakılırken, tacize uğrayan B.D.Y.'nin 'Özel iletiĢim uzmanı' olmadığı için 
17 gün ifadesi alınamadı. B.D.Y.'nin mektupla verdiği ifade ise, savcılık tarafından kabul edilmedi. 
 
2 Mayıs günü Diyarbakır'ın Kulp Ġlçesi'nde, H.Y. (6) isimli kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan Kulp 2. Motorlu 
Piyade Taburu'nda görevli Uzman ErbaĢ M.Y., “cinsel amaçla hile kullanarak, çocuğu hürriyetinden yoksun 
bırakma, çocuğun cinsel istismarı” suçlarından tutuklandı. 
 
2 Mayıs günü Tekirdağ'da, ilköğretim okulu öğrencisi 13 yaĢındaki Ö.A. ve H.K, öğretmenleri tarafından taciz 
edildiği iddiasıyla evlerinde çok sayıda hap içerek intihara teĢebbüs etti. Tekirdağ Ġl Milli Eğitim Müdürü Üner Dilek, 
yaptığı açıklamada, öğrencilerin öğretmenleri tarafından taciz edildiği iddiasını araĢtırmak için 2 müfettiĢ 
görevlendirildiğini bildirdi. Dilek „En yakın zamanda Tekirdağ Valisi Zübeyir Kemelek'e raporu sunacağız. 
Ġncelemeye göre öğretmen, öğrencileri taciz etmemiĢ. Bana göre öğrenciler bir çocukluk yapıp intihara teĢebbüs 
etmiĢler. Kızların Ģu anda hayati tehlikeleri bulunmamakta‟ dedi. 
 
Van'ın ErciĢ Ġlçesi'ne bağlı Yukarı IĢıklı Köyü'nde 3 Mayıs günü, tecavüze uğradığı iddia edilen G.G. (15) adlı kız 
çocuğu devlet tarafından koruma altına alınıp, Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü'ne yerleĢtirildi. ErciĢ Cumhuriyet 
Savcılığı ve Jandarma olayla ilgili soruĢturma baĢlattı. 
 
Van'ın ErciĢ Ġlçesi'nde Mayıs ayında, 4 polisin de aralarında bulunduğu ileri sürülen 11 kiĢinin 15 yaĢındaki lise 
öğrencisi kız çocuğuna tecavüz ettiği iddia edildi. ErciĢ Kız Meslek Lisesi'nde okuyan kız çocuğunu kandırarak 
kamerayla çıplak görüntülerini çeken ErciĢ Belediyesi'nde zabıta olarak çalıĢan Ömer Aslaner, bu görüntüleri Ģantaj 
olarak kullanmaya baĢladı. Defalarca kız çocuğuna tecavüz eden Aslaner'in daha sonra çocuğu para karĢılığında 
aralarında 4 polisin de olduğu ileri sürülen 15 kiĢiye pazarladığı belirtildi. Olay, Aslaner'in Ģantaj amaçlı kullandığı 
görüntülerin bulunduğu flash diski kaybetmesiyle ortaya çıktığı öğrenildi. Flash diski bulan bir vatandaĢ, polise 
haber verdi. Polis, tecavüz olayına karıĢtıkları gerekçesiyle Ömer Aslaner ve aralarında iki internet cafe sahebinin 
de bulunduğu 10 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 11 kiĢiden 10'u serbest bırakılırken, Aslaner tutuklandı. 
Olayın ortaya çıkmasından sonra ailesinden alınan mağdur çocuk ise, Van Valiliği tarafından çocuk yetiĢtirme 
kurumuna verildi. BDP milletvekili Fatma Kurtulan, Haziran ayında ErciĢ‟teki tecavüz olayıyla ilgili Meclis 
araĢtırması istedi. Meclis‟e verilen önergenin gerekçesinde Aslaner‟in, mağdurenin eğitim gördüğü okulda folklor 
dersleri verdiği belirtilerek, “Kimi öğrenciler, Aslaner‟in okuldan baĢka kızları arabasına alıp gittiğini gördüklerini 
anlatmıĢlardır. Bu durumdan okul idaresinin de haberinin olduğuna dair iddialar var” denildi. Kurtulan Ģöyle devam 
etti: “Yakın zamanda, çocukların cinsel zorla istismara maruz kaldığı olaylar yaĢanmıĢtır. Cinsel istismar iddiaları 
bütün boyutlarıyla incelenmemekte, savcılık soruĢturmayı derinleĢtirmemekte, olayların vardığı boyutlar 
kamuoyundan gizlenmekte ve davalar aylarca ciddi bir araĢtırma yapılmadan devam etmektedir. Tecavüz suçu ile 
sorgulananlar ellerini kollarını sallayarak dolaĢırken, soruĢturmalar bir türlü sonlanmamaktadır.” CHP Ġstanbul 
Milletvekili Mehmet Sevigen  de ErciĢ'te yaĢanan bu olayla ilgili Meclis'te soruĢturma açılması için TBMM'de 
araĢtırma önergesi verdi. Sevigen araĢtırma önergesinde Ģu ifadelere yer verdi: "Türkiye henüz Siirt ve Manisa‟da 
ki çocuklara yönelik tecavüz skandallarını tartıĢırken bir baĢka benzer olayında, Van‟ın ErciĢ ilçesinde yaĢandığı 
ortaya çıkmıĢtır. Basına yansıyan haberlere göre, ErciĢ Kız Meslek Lisesi'nde okuyan 15 yaĢındaki bir kız 
çocuğunun, ErciĢ Belediyesi'nde zabıta olarak çalıĢtığı iddia edilen Ömer Aslaner isimli Ģahıs tarafından tehdit ve 
Ģantajla defalarca tecavüze uğradığı ve bu zabıta memuru tarafından baĢka kiĢilere de para karĢılığında 
pazarlandığı ortaya çıkmıĢtır. Zabıta memurunun lise öğrencisini kandırarak zorla kamera ile çıplak görüntülerini 
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çektiği ve ortaokuldan beri bu çocuğa tecavüz ettiği söylenmiĢtir. Okuldaki diğer öğrencilerin ifadelerinde, zabıta 
memurunun baĢka arkadaĢlarıyla birlikte sürekli okula geldiğini belirtirken, adı geçen zabıta memurunun okuldan 
baĢka kızlarla da iliĢki içerisinde olduğuna ve okul yönetiminin de bu durumdan haberdar olduğuna vurgu 
yapmıĢlardır. Olayın duyulmasının ardından ise, emniyet yetkililerinin durumu aydınlığa çıkarmak, soruĢturmak 
yerine kapatılması için kıza ve aileye baskı yaptığı söylenmektedir. Türkiye son yıllarda benzer olaylara sık sık 
sahne olmakta, son olarak Siirt‟te, Manisa‟da yaĢanan tecavüz olayların izleri silinmeden baĢka Ģehirlerden de aynı 
haberler gelmektedir. Sadece basına yansıyan bu olaylar bile göstermektedir ki ortada ciddi bir fuhuĢ Ģebekesi 
vardır. Çocuklar ne devlet güvencesi altında ne de korumasında, aciz ve savunmasız bırakılmaktadır. Çocuklara 
karĢı artan cinsel istismar olaylarının önüne geçmek, engellemek için kapsamlı ve ciddi bir çalıĢma yapılması, 
sorumluların ortaya çıkarılması, alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98, TBMM Ġç Tüzüğü‟nün 
104 ve105. maddeleri uyarınca Meclis AraĢtırması açılmasını arz ve teklif ederiz. " Konuya iliĢkin soruĢturma 
baĢlatan ErciĢ Cumhuriyet Savcılığı‟nın ise dosyada gizlilik kararı aldığı belirtildi. 
 
24 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Recep O., kızı Melike O.‟nun Kız Meslek Lisesi Çocuk GeliĢimi 
öğrencisi olduğunu, Baran isimli bir kiĢinin kızını sürekli rahatsız ettiğini, en son 21 Mayıs günü kızını okulun 
önünden silahla kaçırmak istediğini, kendisini zorla arabaya bindirerek polis okulu civarındaki evine götürmek 
istediğini, evin önünde arabadan indirilirken kızının oradan geçen iki polis okulu öğrencisine sığındığını, polis okulu 
öğrencilerinin kızını kaçıran kiĢiyi yakalayarak Bağlar Karakolu‟na götürdüğünü ancak bu kiĢinin karakoldan serbest 
bırakıldığını, karakol yetkililerinin görevini yapmadıklarını iddia ederek hukuki yardım talep etti. 
 
28 Mayıs günü Van'ın ErciĢ Ġlçesi'nde, ErciĢ Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan ve aralarında belediye çalıĢanının da 
bulunduğu 11 kiĢinin tecavüzüne uğradığı iddia edilen S.B. (15) isimli kız çocuğu ailesine verilmek üzere 
arkadaĢlarına bir not bırakarak evden kaçtı. ErciĢ'ten Van'a gelerek BDP Van Ġl Örgütü'ne sığınan kız çocuğu, 
polise haber verilmesi üzerine Van Emniyet Müdürlüğü'nden gelen iki polis memuruna teslim edildi.  
 
3 Haziran günü Ağrı'nın Hamur Ġlçesi'ne bağlı Sayithanbey Köyü'nde, N. Ç (16) ve H.Ç (17) adlı çocukların 
koyunları otlatmak için tarlaya giden H.A. (12) isimli erkek çocuğa defalarca tecavüz ettiği iddia edildi. H.A.'nın 
tecavüz sırasında bayıldığı, bunun üzerine N.Ç ve H.Ç.'nin çocuğu dereye attığı belirtildi. Ayıldıktan sonra kaçmaya 
çalıĢan H.A.'nın yeniden yakalanıp tecavüz edildiğini ve en son çocuğun makatına sopa sokulduğunu bildirildi. 
Olayın aile tarafından duyulması üzerine Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.A. ilk müdahalenin ardından 
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. N.Ç. ve H.Ç. tutuklanarak Ağrı M Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi. 
 
Haziran ayında Tunceli‟nin Ovacık Ġlçesi‟nde, AKP eski ilçe baĢkanı R.Ç.‟nin zihinsel engelli A.K.'yi (14) Konak 
Köyü Kayak Merkezi civarında arabasına aldığı ve tecavüz giriĢiminde bulunduğu iddia edildi. R.Ç.‟nin çocuğa 
tecavüze yeltendiğini iddia eden bir grup zanlıya saldırmaya baĢladı. Tepki üzerine R.Ç. aracını hızla grubun 
üzerine sürdü ve Murat Yerlikaya'nın ayağını ezerek olay yerinden kaçtı. Ġhbar üzerine R.Ç. ilçe merkezinde 
gözaltına alınarak Ovacık Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
 
Haziran ayında Tunceli‟nin Pertek Ġlçesi'nde, bir öğretmenin 16 yaĢındaki öğrencisine uzun bir süredir tacizde 
bulunduğu iddia edildi. Konu ile ilgili yetkililer bilgi vermekten çekinirken, öğrencinin okuldan uzaklaĢtırılarak eve 
gönderildiği öğrenildi. 
 
Haziran ayında Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, Karaçoban Lisesi'nde okuyan lise ikinci sınıf öğrencisi S.A'nın 
okuldan çıktığı esnada M.E. (20) adındaki kiĢi tarafından kandırılarak tecavüze uğradığı ileri sürüldü. S.A'nın 
Erzurum Kız YetiĢtirme Yurdu'na teslim edildiği, M.E'nin ise AKP Karaçoban Ġlçe BaĢkanı'nın oğlu olduğu, 
akrabaları olan F.A ve ismi öğrenilemeyen bir baĢka kiĢinin daha tecavüz olayına karıĢtığı ve kızın ailesine yüklü 
miktarda para verilerek olayın üzerinin kapatılmaya çalıĢıldığı iddia edildi. 
 
25 Haziran günü ġanlıurfa'nın Harran Ġlçesi'nde, Ġmambakır Köyü'nde oturan E.B. (16) isimli kız çocuğu doğum 
sancıları yüzünden Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 aylık hamile olduğu belirtilen E.B.'nin, birlikte yaĢadığı 
M.B. isimli kiĢi gözaltına alındı. Ġfadesi alınan Ģahıs, Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest bırakıldı.  
 
Siirt'in Baykan Ġlçesi Cefan Mahallesi'nde bulunan 12 Eylül Ġlköğretim Okulu‟nda görevli öğretmen H.I., ders verdiği 
5'inci sınıf öğrencisi bir kız çocuğuna cinsel taciz ve tecavüz suçlamasıyla 15 Temmuz günü gözaltına alındı. Aile 
Ģikayetinde, öğretmen H.I.'nın kızlarına önce cinsel tacizde bulunduğu ve okullar kapanmadan da tecavüz ettiğini 
öne sürdü. H.I., çıkarıldığı Mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
Ağustos ayında Bitlis‟te, Hizan Ġlçesi'ne bağlı Kolludere Beldesi'nde oturan köy korucusu evli 4 çocuk babası Servet 
Ġ. (34), N.Y. (17) isimli kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. 2009 yılında gerçekleĢen olayda Servet 
Ġ., ailesinin evde olmadığı sırada evine giderek yanında getirdiği spreyle N.Y'yi bayılttıktan sonra tecavüz etti. 
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Tecavüz sonrası ölümle tehdit edildiği için korkudan olayı kimseye anlatamadığını belirten N.Y., hamile kaldı. Olay 
N.Y'nin düĢük yapmasının ardından ailesi tarafından öğrenildi. 
 
8 Ağustos günü Iğdır'da, evli ve bir çocuk babası Y.Ö. (20), E.G. (11) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda 
bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. 
 
17 Ağustos günü Gaziantep‟te, Antep‟te ailesiyle yaĢayan A.Y. (15), karın ĢiĢliği Ģikayetiyle Antep Avukat Cengiz 
Gökçek Devlet Hastanesi‟ne götürüldü. Yapılan ilk muayenenin ardından hamile olabileceği Ģüphesiyle Antep 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi‟ne sevk edilen A.Y., burada yapılan muayenede 3 aylık hamile olduğu 
belirlendi. Olayla ilgili Irak uyruklu Kınım Abdulah A., (45) gözaltına alındı. 
 
28 Ağustos günü Erzurum‟da, Erzurum- Artvin karayolu üzerindeki Tortum Ġlçesi'nin ġenyurt Beldesi‟nde kaybolan 
Nuray Akpınar (12) isimli kız çocuğu 1 Eylül günü tecavüze uğradıktan sonra öldürülmüĢ olarak bulundu. 
Akpınar'ın(12) uzun süredir zanlıların cinsel istismarına maruz kaldığı ve "sizi Ģikayet edeceğim" dediği için 
öldürüldüğü ortaya çıktı. Küçük kızın uzaktan akrabası olan A.D. (17) ile S.K. (15), "Planlayarak öldürmek ve ırza 
tasaddi" iddiası ile çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar. 
 
1 Eylül günü Tekirdağ‟ın Marmara Ereğlisi Ġlçesi‟nde, S.V. (16) isimli kız çocuğu banyoda bileklerini keserek intihar 
giriĢiminde bulundu. Fransa‟dan ailesi ile birlikte yazlıklarına tatile gelen S.V.‟nin, bir mayo dükkanında çalıĢan 
M.E.‟nin tecavüzüne uğradığı belirlenirken, tecavüz Ģüphelisi M.E. (23) tutuklandı. 
 
22 Eylül günü Siirt'te, Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Zeyve Mezarlığı içerisinde, B.T. isimli (8) 
kız çocuğuna kimliği belirlenemeyen bir Ģahıs tarafından cinsel istismarda bulunulduğu, AsayiĢ ġube 
Müdürlüğü‟nün çalıĢması sonucu gözaltına alınan H.S. (22) isimli Ģüpheli Ģahsın tutuklandığı belirtildi.  
 
Eylül ayında Erzurum'da,  IĢkınlı köyünde ikamet eden 10 yaĢındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu 
iddia edildi. Okuldan eve döndüğünde ailesine okulda bir kaza geçirdiğini söyleyen küçük kız, dedesi tarafından 
hastaneye götürüldü. Hastanedeki muayenede, küçük kızda cinsel istismara iliĢkin bulgulara rastlandı. 
Jandarmanın ifadesine baĢvurduğu kız çocuğu, "Okul tuvaletinde kaza geçirdim" dedi ancak ekipler, IĢkınlı 
köyündeki soruĢturmayı derinleĢtirdi. Cumhuriyet savcısının gözetiminde uzmanlar, köyde bulunan 117 erkekten 
DNA örnekleri aldı. Uzmanlar, köyde olmayan çobanlardan örnek alınması için de jandarmayla birlikte yaylaya çıktı. 
Küçük kız, savcılığın talebi üzerine Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. 
 
Ekim ayında Sivas'ta, Yıldızeli ilçesi YakacıkçavuĢlu köyünde G.T. (7) isimli kız çocuğuna M.Y. (14), A.Y. (15) ve 
A.T. (16) isimli çocukların tecavüz ettiği iddia edildi. Yapılan muayenede küçük kızın tecavüze uğradığı belir lendi. 
Olay sonrası gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen 3 çocuk ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları 
mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
6 Ekim günü Siirt'te, Siirt Fıstık Fabrikası'nda çalıĢan 16 ve 17 yaĢlarında iki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddia 
edilen 2 kiĢi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 
 
14 Ekim günü Malatya'da, S.T. (12) adlı kız çocuğuna karĢı cinsel istismarda bulunma, yardım ve yer temin etme 
gibi suçlardan dolayı soruĢturmayı yürüten AsayiĢ ġubesi Ahlak Bürosu ekiplerince 5 kiĢi gözaltına alındı. 
 
28 Ekim günü Diyarbakır'ın Dicle Ġlçesi'nde, Atatürk, Cumhuriyet ve Dicle ilköğretim okullarını gezerek telefon 
numaraları ile "Gelin aĢağıdaki parkta buluĢalım. Sana güzel Ģeyler veririz" yazılı notları kız öğrencilere verdikleri 
iddia edilen M.T., Ġ.A. ve M.N.U. adlı 3 kiĢi öğrencilerin okul yönetimine haber vermesiyle polise yapılan ihbar 
sonucu yakalandı. Zanlıların gözaltına alınmasından sonra taciz edilen 9 öğrenci ve aileleri emniyete çağrılarak 
ifadeleri alındı. 
 
6 Kasım günü KahramanmaraĢ'ta, polisi arayan B.K. (17) erkek çocuğu, kendisini taciz ettiği iddiası ile C.L. (73) 
isimli kiĢiden Ģikayetçi oldu. Ġhbarı değerlendiren Ahlak Bürosu polisleri harekete geçerek, C.L.'yi gözaltına aldı. 
 
21 Kasım günü Van'ın BaĢkale ilçesinde, Atlılar köyünde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Erkan D. (35), 19 
Kasım günü aynı köyde ikamet eden F.A. (15) isimli kız çocuğunu kaçırdı. Bunun üzerine karısı Nezire D., 2 
çocuğunu alarak babasının evine gitti. Ailesinin ikna etmesi üzerine çocuklarını alarak tekrar evine dönen Nezire 
D., kapalı olan kapının açılmaması üzerine kayınpederine haber verdi. Kapıyı kırarak içeri giren Demir'in akrabaları, 
Erkan D. ile kaçırdığı iddia edilen F.A.'nın cesetlerini buldu. Yapılan ilk incelemenin ardından, Erkan D.'nin önce 
F.A.‟yı uzun namlulu silah ile alnında vurduğu, daha sonra da çenesinin altından ateĢ ederek intihar ettiği belirlendi. 
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26 Kasım günü Gaziantep'te, kendini kaloriferci olarak tanıtarak bir apartmana giren Y.P. isimli kiĢinin, evde yalnız 
olan 11 yaĢında bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Kız çocuğu evdeki 2 telefonun da 
kendisine cinsel tacizde bulunun Ģahıs tarafından gasp edildiğini belirtti. Daha önce cinsel istismar suçu ve 
hırsızlıktan kaydı bulunan Y.P., gözaltına alındı. 
 
29 Kasım günü Diyarbakır'da, Lise son sınıf öğrencisi U.Ç. (16), daha önce tartıĢtığı bir öğrenci ve ağabeyi 
tarafından okul çıkıĢında pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Karnından ağır yaralanan U.Ç., Diyarbakır Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kiĢi gözaltına alındı. 
 
30 Kasım günü Gaziantep'te, bir apartmanda 10 yaĢlarındaki bir kız çocuğunun boğazına bıçak dayayarak cinsel 
tacizde bulunan Ģahıs apartman sakinleri tarafından fark edilince olay yerinden kaçtı. Yapılan incelemeler 
sonucunda Ģahsın yüzünde gözyaĢı dövmesi bulunan Ö.K.'nin olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ö.K., mağdur 
tarafından teĢhis edildikten sonra “küçük yaĢta çocuğun cinsel istismarı” suçundan adliyeye sevk edildi.  
 
12 Aralık 2010'da Malatya'nın Akçadağ Ġlçesi'nde, Malatya Akçadağ Çok Programlı Lisesi 1. sınıf öğrencisi Ç.A (16) 
okul tuvaletinde intihar teĢebbüsünde bulundu. Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ç.A.'yı muayene eden 
doktor, Ç.A.'nin vücudundaki darp izlerini görünce "kim tarafından darp edildiğini" sordu. Ç.A., Akçadağ'da oturan 
ablasına gitmek için öğretmeninden izin alıp okuldan çıktığını, okul çıkıĢında yaklaĢık bir yıl önce tanıĢtığı E.A.‟nın  
kendisini Malatya'ya götürdüğünü zorla bir eve götürdüğünü ve burada sopayla kendisini dövdükten sonra tecavüz 
ettiğini belirtti. Ç.A.'nın ailesi, hastanede durumu öğrenince E.A. hakkında Akçadağ Cumhuriyet Savcılığı'nda suç 
duyurusunda bulundu. Olay sonrası E.A. bir defa gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Okul yönetimi ise, Ç.A.'nın 
annesini okula çağırarak okuma yazma bilmediği halde kağıtlar imzalattı. Ġmzalanan evraklarda kayıt nakil belgeleri 
olduğu ortaya çıktı. Okul yönetimi Ç.A. ve iki kardeĢinin okuldan nakli alındığı gerekçesi ile okulla iliĢkisini kesti. 
Ç.A.'nın babasının Akçadağ Kaymakamı'nı arayarak durumu iletmesi ile Ç.A.'nın iki kardeĢi tekrar okula alındı. 
Ancak Ç.A. okula alınmadı. Ç.A.'nın doktor raporu ile darp edilerek tecavüze uğradığı kanıtlanmasına rağmen 
Ç.A.'nın durumunu soran gazetecilere Malatya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, "Tecavüz yok. Olayı aile yanlıĢ 
lanse ediyor. Yatılı öğrenciler için bir pansiyon oluĢturduk. Olayı ben de net olarak bilmiyorum. Ben kimsenin 
bekçiliğini yapamam. Ayrıca size de telefonda açıklama yapmak istemiyorum. Makamımıza gelin izah edeyim. Art 
niyetli sorular soruyorsunuz" Ģeklinde yanıt verdi. "Peki, tecavüz yoksa Ç.A.‟ ile birlikte aynı okulda okuyan 2 
kardeĢi neden okuldan attınız, gerekçeniz neydi?" sorusuna ise Bulut cevap vermekten kaçındı. 
 

Davalar 
 
D.Z. 
Adana'da, D.Z. (17) isimli kız çocuğuna porno film izletip, “Sen de böyle yapacaksın” diyerek fuhuĢa teĢvik ettikleri, 
cinsel tacizde bulundukları ve ters iliĢkiye zorladıkları öne sürülen Murat E. (31) ve Mustafa K.'nın (32) 32'Ģer yıl, 
yer temin ederek suça karıĢtıkları iddia edilen 3 arkadaĢı hakkında da 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Murat E., 
eĢinin teyzesinin kızı D.Z.'yi kendi evine getirdi. Murat E., iddiaya göre kimsenin olmamasından yararlanarak 
soyduğu genç kızla iliĢkiye girmek istedi. D.Z.'nin tepkisi üzerine amacına ulaĢamayan Murat E., “Bundan kimseye 
bahsetme. Sana ve ailene zarar veririm. Evinizi bombalarım” diye tehdit etti. YaĢadığı bu olay nedeniyle bunalıma 
giren D.Z.'nin ilaç içerek intihara kalkmasına karĢılık, peĢini bırakmayan Murat E., farklı tarihlerde ve yerlerde kıza 
cinsel tacizde bulunmayı sürdürdü. Ġlk intihar teĢebbüsünün ardından, ilaç içip, sulama kanalına atlayarak 2 kez 
daha intihara kalkıĢan D.Z., kaçırılmak istenirken, Ģüpheleneip, kendisine sahip çıkan bir akrabasına yaĢadıklarını 
anlatmasıyla kurtuldu. Akrabasının kendisine anlatılanları iletmesi üzerine harekete geçen polis, Murat E. ve 
Mustafa K. ile birlikte onlara yardımcı oldukları, ev buldukları öne sürülen 32 yaĢındaki Ferhat ġ., 37 yaĢındaki 
Hüseyin Ö. ve 35 yaĢındaki Ayhan Ġ.'yi yakaladı. 5 Ģüpheliden Murat E. ve Mustafa K. çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklandı, diğer 3 kiĢi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruĢturmayı yürüten 
Cumhuriyet Savcısı, „çocukların cinsel istismarı, kiĢiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğu fuhuĢa teĢvik etmek‟ 
suçlarından dava açtı. Önümüzdeki günlerde Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan 
Ģüphelilerden, Murat E. ile Mustafa K. hakkında 32'Ģer yıl, Ayhan Ġ. ve Hüseyin Ö. hakkında 15'Ģer yıl, Ferhat ġ. 
hakkında ise 10 yıl hapis cezası istendi. 
 
S.A. 
25 Mart günü Diyarbakır‟da, Yerel Gündem 21 Hukuki Yardım Merkezi‟ne baĢvuran S.A.  16 yaĢındaki kızının 2 kiĢi 
tarafından tecavüze uğradığını ve bu kiĢilerin tutuklandığını belirterek, davayı takip etmek için hukuki yardım talep 
etti. 
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KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜ 
 
Bu bölümdeki gözaltı ve tutuklamalar, ifade, örgütlenme ve seyahat özgürlüğü kapsamında yaĢanan ihlaller 

ile keyfi gözaltılar olarak değerlendirilmektedir. 

I. GÖZALTINA ALINANLAR, TUTUKLANANLAR ve SEYAHAT HAKKI ENGELLENENLER 
 

Adana 
6 Ocak günü merkez Seyhan Ġlçesi Karasu Mahallesi'nde Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından 
düzenlenen baskınlarda Alattin Yavuz ve isimleri öğrenilemeyen 4 kiĢi, Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto 
gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
Adana‟nın Ceyhan Ġlçesi‟nde 20 Aralık 2009‟da BDP ilçe binasının açılıĢı sırasında “yasadıĢı slogan” atıldığı 
gerekçesiyle 12 Ocak günü Ceyhan'da yapılan ev baskınlarında eski DTP Ġlçe BaĢkanı Seyfettin Aydemir'in (50) ile 
M.S.Ö. (31), R.A. (48), T.Ö. (35), M.B. (15), K.S. (24), Ġ.Z. (20), H.O. (38), E.A. (17), Ġ.B. (45), C.A. (26), F.E. (25), 
S.E. (36), U.D. (28), M.Z.K. (46), M.Ü.Ġ. (44) ile S.B. (47) gözaltına alındı. 13 Ocak günü Ceyhan Cumhuriyet 
Savcılığı'nda ifade veren 19 kiĢi daha sonra serbest bırakıldı. 
 
BDP'ye yönelik operasyonda aralarında belediye baĢkanlarının da bulunduğu Kürt siyasetçilerinin tutuklanmasını 
protesto etmek Adana'nın merkez Seyhan Ġlçesi ġakirpaĢa semti Ova Mahallesi'nde 10 Ocak günü yapılan 
gösteriye polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan S.B., R.B., S.A. adlı çocuklar ile Agit Özbay (20), Ahmet 
Bağdu (20) ve Ozan Edeman (19) 12 Ocak günü Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. 6 kiĢi 'Örgüt adına 
suç iĢlemek' ve 'Örgüt üyesi olmak' iddiasıyla tutuklandı. 
 
Adana'nın merkez Seyhan Ġlçesi'nde ġakirpaĢa Semti'nde BDP'ye yönelik operasyonu protesto amacıyla 10 
Ocak'ta düzenlenen gösteriye katıldıkları iddiasıyla 12 Ocak günü 4'ü çocuk 6 kiĢi gözaltına alındı. Bilal Baykara, 
Yusuf ġendur ile M.G., F.T., T.S., T.S. adlı çocuklar savcılıktaki ifadelerinin ardından 13 Ocak günü Adana 7. Ağır 
Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, Yusuf ġendur, M.G. ve F.T.'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakırken, Bilal Baykara ile T.S. T.S. adlı çocuklar 'YasadıĢı örgüt adına suç iĢlemek', 'YasadıĢı örgüt üyesi olmak' 
iddiasıyla tutuklandı. 
 
“YasadıĢı El-Kaide Örgütü‟nün üyesi” oldukları iddiasıyla polis ekiplerinin 18 Ocak günü düzenlediği operasyonda 
Adana‟da gözaltına alınan 21 kiĢiden 16‟sı 22 Ocak günü tutuklandı. 
 
Merkez Seyhan Ġlçesi'ne bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde 22 Ocak günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 
aralarında çocukların da bulunduğu 12 kiĢi 23 Ocak günü tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Mahkemeye çıkarıldı. 
Mahkeme 9 kiĢinin serbest bırakılmasına, E.N., Yusuf IĢık ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢinin ise 'YasadıĢı örgüt 
adına eylem yapmak' iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi. 
 

Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın “PKK üyelerini dinleyeceğiz” gerekçesiyle Ġsrail‟den satın aldığı cihazlarla “yasadıĢı 
dinleme yaparak” insan hakları savunucusu, siyasetçi, akademisyen, sendikacı gibi 1346 kiĢiyi dinlediği 28 Eylül 
2010‟da öğrenildi. 2005 yılında çıkan yasaya göre, dinleme yetkisi yalnızca MĠT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığı‟na verilmiĢti. 

 
Adana‟da 5 ġubat günü düzenlenen operasyonda “Hizb-ut Tahrir Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla M.G. ve F.C. 
adlı iki kiĢi gözaltına alındı. 
 
Adana'da 8-9 ġubat tarihlerinde evlere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve 10 ġubat günü Savcılıktaki 
ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9 kiĢiden 3'ü çocuk, 2'si Çukurova 
Üniversitesi öğrencisi 7 kiĢi, 'YasadıĢı gösteriye katılmak', 'YasadıĢı örgüt propagandası yapmak' iddialarıyla 
tutuklandı. 
 
KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları suçlamasıyla 13 ġubat günü BDP üye ve yöneticilerine yönelik düzenlenen 
operasyon kapsamında  Adana'da gözaltına alınan ve 16 ġubat günü savcılığa çıkaran çoğu üniversite öğrencisi 
20 kiĢiden 4'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 16 kiĢi de 'Örgüt üyesi olmak' iddiasıyla 
tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi. Burada ifadeleri alınan 16 kiĢiden 7'si serbest bırakılırken, 
Metin Korkmaz, Mehmet Ali Bozdağ, Netice Vural, Servet Oyar, Ġbrahim Doğan, Seda Ülkelger, NeĢet Ürper, Ozan 
Eren ve Sultan Ġpek 'Örgüt üyesi olmak' iddiasıyla tutuklandı. 
 



ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 

202 KĠġĠ GÜVENLĠĞĠ ve ÖZGÜRLÜĞÜ |  

 

Adana'da düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 16 ġubat günü gözaltına alınan ve 17 ġubat günü Adana 
Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan 3'ü çocuk 12 kiĢi, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Burada 
ifadeleri alınan 12 kiĢi, 'YasadıĢı gösteriye katılmak' ve 'Örgüt üyesi olmak' iddialarıyla tutuklandı. 
 
25 ġubat günü Adana‟da, kent merkezindeki Ġnönü Caddesi‟nde kaldırım korkuluklarını kendilerini zincirleyen 
Toplumsal Özgürlük Platformu üyesi altı kiĢi ile bir iĢ merkezine TEKEL iĢçileri için pankart asan üç kiĢi polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gözaltına alındı. 
 
26 ġubat günü Seyhan Ġlçesi ġakirpaĢa Mahallesi'nde düzenlenen anma toplantısının ardından gözaltına alınan 4'ü 
çocuk 5 kiĢiden 2'si 28 ġubat günü serbest bırakılırken, Yusuf ġendur (20), S.E. ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk 
ise, 'Örgüt adına suç iĢlemek' iddiasıyla tutuklandı. 
 
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin 16 Mart  günü bir kargo Ģubesine düzenlediği baskın sırasında içinde 
dergi olduğu ileri sürülen bir koli ile birlikte gözaltına alınan Hacı Bağrıyanık ve Mehmet Zeki Temel ile 17 Mart 
günü evlerine düzenlenen baskında gözaltına alınan Adem Sezgin ve Ömer KeleĢ isimli kiĢiler “Örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek” ve “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
Adana'nın merkez Seyhan Ġlçesi Dağlıoğlu, Hürriyet ve ġakirpaĢa mahallelerinde 19 Mart'ta evlere yapılan 
baskında PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle yapılan eylemlere katıldıkları 
iddiasıyla gözaltına alınan ve 22 Mart günü savcılığa çıkarılan 20 kiĢiden, 3'ü serbest bırakılırken, 11'i çocuk 17 kiĢ i 
ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 17 kiĢiden 3 çocuk serbest bırakılırken 8 çocuk 14 
kiĢi ise, 'YasadıĢı örgüt adına eylem yapmak' ve 'Örgüt propagandasını yapmak' iddialarıyla tutuklandı. Çocuklar 
Pozantı M Tipi Çocuk Cezaevi'ne, 6 kiĢi de Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  
 
20 Mart günü Adana'da yapılan Newroz kutlaması sona ererken, bir kiĢi polis tarafından gözaltına alındı.  
 
BDP Adana Ġl Kadın Meclisi üyesi Ruken Mercan, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla Adana 6. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nin Terörle Mücadele Yasası‟nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca verdiği 10 aylık hapis 
cezasının Yargıtay tarafından onaylanması üzerine 12 Nisan günü tutuklandı.  
 
Kızıldere Köyü‟nde 30 Mart 1972‟de öldürülen Mahir Çayan ve arkadaĢlarını anmak amacıyla Adana‟da 30 Mart 
günü düzenlenen toplantıya katıldıkları gerekçesiyle 13 Nisan günü gözaltına alınan 17 kiĢiden Hüseyin Engin 
Sakın, Orkun B. Çağatay ve Gülbahar Özyıldız, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” ve “suçu ve suçluyu 
övdükleri” iddiasıyla 16 Nisan günü tutuklandı. 
 
Ankara'da 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle yapılacak basın açıklamasına katılmak için Adana'dan yola çıkan 25 
çocuk, aileleri yanlarında olmadığı gerekçesiyle 21 Nisan günü Pozantı ilçe giriĢinde gözaltına alındı. Yanlarında 
BDPAdana yöneticisi Fettah Kalecek'in de bulunduğu 25 çocuğun ailesi Pozantı Ġlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek 
çocuklarının açıklamaya gittiğine izin verdiklerine dair belge imzaladıktan sonra çocuklar serbest bırakıldı. Aileler 
evlerine dönerken, çocuklar Ankara'ya doğru yola çıktı.   
 
23 Nisan günü Adana'da, Özgür Halk Dergisi çalıĢanı Ozan Ġnce ile Fırat Dağıtım ġirketi çalıĢanı Neval Aydın, 
kargo ile gelen Özgür Halk dergilerini aldıkları esnada polis tarafından gözaltına alındı. Ġnce ve Aydın, 24 Nisan 
günü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Burada sanıklardan Aydın serbest bırakıldı, Ġnce ise “YasadıĢı 
örgüte yardım etmek” iddiasıyla tutuklandı. Savcılıkta serbest bırakılan Aydın ise hakkında açılan bir baĢka davada 
“arama kararı” bulunduğu gerekçesi ile mahkemeye sevk edildi. Aydın da tutuklanarak Kürkçüler F Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi.  
 
ĠHD Adana ġubesi'ne baĢvuran Azadiya Welat çalıĢanı Metin Bilgiç, 29 Nisan günü Seyhan Ġlçesi Gülbahçesi 
Mahallesi Cuma Pazarı'nda polis ekipleri tarafından dolmuĢtan indirilerek canlı bomba Ģüphesiyle gözaltına 
alındığını, iddianın asılsız çıkması üzerine Gülbahçesi Karakolu'nda 2.5 saat bekletildikten sonra serbest 
bırakıldığını belirtti.  
 
7 Temmuz günü Seyhan Ġlçesi‟nde, katıldıkları bir protesto gösterisinde “kolluk kuvvetlerine taĢ attıkları” iddiasıyla 
9‟u çocuk 11 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5‟i çocuk 7 kiĢi 9 Temmuz günü tutuklandı.  
 
16 Temmuz günü Adana, Ġstanbul, Antalya ve Çanakkale‟de düzenlenen eĢzamanlı operasyonlarda “yasadıĢı El-
Kaide Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan 29 kiĢiden 14‟ü 20 Temmuz günü tutuklandı.  
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26 Temmuz günü Adana‟da gözaltına alınan BDP Seyhan Ġlçe Örgütü BaĢkanı Hüseyin Beyaz, Agit Bayav ve 
Murat Cengiz, 27 Temmuz günü çıkarıldıkları Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından  “yasadıĢı örgüt adına suç 
iĢledikleri” iddiasıyla tutuklandı. 
 
4 Eylül günü Adana‟nın Ceyhan Ġlçesi‟nde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan BDP Ceyhan Ġlçe Örgütü 
yöneticileri Mevlüt Yılmaz ve Cemal Nas ile Salih Biliç adlı kiĢi “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 5 
Eylül günü tutuklandı. 
 
11 Eylül günü Terörle Mücadele ġubesi‟ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınlarında Adana‟da 8 kiĢi 
gözaltına alındı. 
 
Adana‟da referandum öncesinde yapılan gösterilerde “kamu malına zarar verdikleri” gerekçesiyle gözaltına alınan 
14 kiĢiden 4‟ü 13 Eylül günü tutuklandı. 
 

Adıyaman 
BDP Kadın Meclis çalıĢanı Selma Bozkur 5 Ocak günü TEM ekipleri tarafından evinden gözaltına alındı.  
 
25 Ocak günü ifade vermek üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan BDP Adıyaman Ġl BaĢkanı Mehmet 
Varol, “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla hakkında açılan bir davada TCK‟nin 215. maddesinden kesinleĢmiĢ 6 ay 
hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. 
 
30 Nisan günü BDP Besni Ġlçe binasına baskın düzenleyen polis ekipleri BDP Besni Ġlçe BaĢkanı Mehmet 
BaĢdoğanlar ile birlikte 3 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kiĢi 2 Mayıs günü Besni Cumhuriyet Savcılığı'na 
çıkarıldı. “Ġzinsiz 1 Mayıs Dünya ĠĢçi Bayramı'na katılım davetiyelerini dağıtmak” iddiasıyla ifade veren 4 kiĢi 
savcılıktaki ifadelerin ardından serbest bırakıldı. 
 
13 Mayıs günü Adana‟nın Yüreğir Ġlçesi‟nde, Demokratik Yurtsever Gençlik‟in (DYG) 15 Mayıs “Kürt Dil Bayramı” 
nedeniyle bastırdığı ve üzerinde Kürtçe ifadelerin yer aldığı tiĢörtleri Ġskenderun Ġlçesi‟ne göndermek isteyen S.ġ. 
(15) ile A.Y.‟nin (17) tiĢörtleri gönderdikleri otogarın kapısında polis ekibi tarafından “Ģüpheli oldukları” gerekçesiyle 
gözaltına alındı. A.Y. ve S.ġ, yaklaĢık 2 saat sonra serbest bırakıldı. 
 
Adana'nın merkez Seyhan Ġlçesi ġakirpaĢa Mahallesi'nde 16 Mayıs günü “BĠM Marketi koruyan polislere taĢ 
attıkları” iddiasıyla gözaltına alınan F.Ç. (15), E.A. (16) ve F.A. (15) aldı çocuklar, 17 Mayıs günü sevk edildikleri 
Mahkeme tarafından “Yasa dıĢı örgüt üyesi olmak” ve “Kamu malına zarar vermek” iddialarıyla tutuklandı. 
 
Adıyaman Besni Meslek Yüksekokulu öğrencisi Sait Kaya, 24 Mayıs günü öğlen saatlerinde Ġl Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele ġubesi polisleri tarafından evinden gözaltına alındı. 
 
28 Mayıs günü Kahta ve Besni ilçelerinde polisler tarafından düzenlenen ev baskınlarında Adıyaman Üniversitesi 
öğrencileri Mustafa Tunç, Fatih Demiroğlu, Sait Kaya, Mahfuz Dündar, Murat Yıldız ve Mehmet Emin Fasulye 
gözaltına alındı. 6 kiĢi, 31 Mayıs günü Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemece ifadeleri alınan 
öğrencilerden Murat Yıldız, Mafuz Dündar, Fatih Demirel, Mehmet Emin Fasulye, Sait Kaya, "PKK / KONGRA-
GEL'e üye olmak" iddiasıyla tutuklanırken, Mustafa Tunç adlı öğrenci serbest bırakıldı. 
 
3 Ağustos günü Adıyaman'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında, “çatıĢmada yaĢamını yitiren 
HPG'li Rıza Güven'in (Piro Semsur) Adıyaman'da düzenlenen cenaze törenine katıldıkları” gerekçesiyle, BDP 
yöneticisi Ġsmet Leblebici, eski BDP'li yöneticiler HaĢim Akgün ile Abuzer Akın, DYG aktivisti Emrah Akbaba, 
Necmettin Yorgun ve ismi öğrenilemeyen 1 kiĢi gözaltına alındı. Savcılığa çıkarılan 6 kiĢiden 1'i serbest 
bırakılırken, Mahkemeye sevk edilen Ġsmet Leblebici, Emre Akbaba, HaĢim Akgün, Abuzer Akın ve Necmettin 
Yorgun tutuklandı. 
 
Adıyaman'da BDP Kadın Meclisi üyesi Akide Ġdin, 1 Ekim günü polis tarafından gözaltına alınarak ġanlıurfa‟ya 
götürüldü. 
 

Afyon 
26 Mart günü Afyon'da, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde okuyan ve son zamanlarda artan baskıları kınamak için 
Rektörlük önünde oturma eylemi yapan Kürt öğrencilere polis müdahale etti. Kürt öğrencilere saldırısı sonucu 30 
öğrenci gözaltına alındı.  Gözaltına alınan öğrencilerin emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
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Ağrı 
5 Ocak günü Diyadin Ġlçesi'nde yapılan ev baskınlarında BDP Ġlçe BaĢkanı Abdullah Tunç,BDP Ġlçe yöneticileri 
Ahmet Temel ve Abdulselam Kaya gözaltına alındı. Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümü 
nedeniyle yapılan protesto eylemine katıldıkları gerekçesiyle ifade veren 3 BDP'li yönetici aynı gün serbest 
bırakıldı. 
 
Diyadin'de PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkıĢının yıldönümü nedeniyle 9 Ekim 2009‟da yapılan 
protesto eylemine katıldıkları gerekçesiyle 5 Ocak günü emniyete çağırılan Ġl Genel Meclis Üyesi Orhan Tunç, 
Belediye Meclis Üyesi Hakan Kovalar, BDP yöneticilerinden Zeki Demir ve Mehmet Naci Çiftçi gözaltına alındı. 
Savcılıkta ifadesi alınan 4 kiĢi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
Doğubayazıt Ġlçesi‟nde Demokratik Toplum Partisi‟nin (DTP) kapatılmasını protesto amacıyla 13 Aralık 2009‟da 
yapılan eylemlere katıldığı gerekçesiyle 6 Ocak günü gözaltına alınan Ali Toker, “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptığı” iddiasıyla aynı gün tutuklandı.  
 
Diyadin Ġlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkmasının yıldönümü dolayısıyla 9 Ekim 2009'da 
düzenlenen gösteriye katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan belediye çalıĢanı Medine Durak, 7 Ocak günü çıkarıldığı 
Mahkeme tarafından "örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı. 
 
Doğubayazıt Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 22 Ocak günü yapılan ev baskınlarında 39 kiĢi 
gözaltına alındı. 39 kiĢiden 6'sı jandarma sorguları tamamlandıktan sonra serbest bırakılırken, 33 kiĢi Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 18 kiĢi serbest bırakılırken, 15 kiĢi 25 Ocak günü 
tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 4 kiĢiyi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakan 
Mahkeme, Hanım KızıltaĢ, Maksut Yıldız, Kasım Erkmen, Faruk Ġndil, Vahap Kaplan, Mehmet Bubilik, Nursin 
Ceylan, Ahmet Cengiz, Halit Ceylan, Ahmet Han ve Saim Erkmen'i 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 
tutukladı.  
 
27 Ocak günü BDP Tutak Ġlçe binasına yapılan polis baskınında BDP Tutak Ġlçe BaĢkanı Ayhan Demirel'in de 
aralarında bulunduğu 5 kiĢi “ilçe binasının açılıĢında yapılan yürüyüĢ ve atılan sloganlar” gerekçe gösterilerek 
gözaltına alındı. “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla savcılıkta ifade veren 5 kiĢi tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
 
Diyadin Ġlçesi‟nde 1 ġubat günü düzenlenen ev baskınında gözaltına alınan Abdulbaki Yıldız, BarıĢ ve Demokratik 
Çözüm Grubunun karĢılanması sırasında “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla 2 ġubat günü 
tutuklandı. 
 
Doğubayazıt'ta 2 ġubat günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Mehmet Çelik ve Cuma Öztürk, 3 ġubat 
günü tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Yapılan yargılamada 2 kiĢi 'örgüt propagandası' 
yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. 
 
12 ġubat günü Patnos Ġlçesi'nde, Yenimahalle'de evlere baskın düzenleyen polisler, BDP merkez çalıĢanları 
Gökmen Çiftçi ve Nevzat Tekid'i gözaltına aldı. 
 
Doğubayazıt Ġlçesi'nde gözaltına alınan Selahattin TaĢdemir 17 ġubat günü çıkarıldığı mahkeme tarafından 'örgüt 
propagandası yapmak' gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu. 
 
Ağrı'da 14 ġubat günü “Abdullah Öcalan için protesto gösterilerine katılacakları iddiasıyla” polis tarafından merkez 
ile Doğubayazıt, Patnos ve Diyadin ilçelerinde gözaltına alınan BDP genel merkez çalıĢanları Gökmen Çiftçi ve 
Nevzat Tekid, Kadın Meclisi Üyesi ġefika Bilici, PM yedek Üyesi Hamit Dilbahar ile Ġlhan Çelik, Cesim Göktepe, 
Veysel ġimĢek, Abdullah Kaya, Ahmet Temel, Doğubayazıt Belediye BaĢkan Yardımcısı Mehmet Babayiğit, Mirza 
ġen, Saime Bayar, ġirin Açık ve Mustafa Akyol Adliyeye sevk edildi. Mahkeme Çiftçi, Tekid, Bilici, Dilbahar Çelik, 
Göktepe ve Bayar hakkında "KCK Üyesi olmak' iddiası ile tutuklama kararını verdi. Evi basılarak gözaltına alınan 
Kerem Sürücü'de Diyadin'de çıkarıldığı mahkeme tarafından '2911 sayılı yasaya muhalefet ettiği' gerekçesiyle 
tutuklandı. 
 
Ağrı Cumhuriyet Savcılığı'nın hakkında baĢlattığı soruĢturma kapsamında 17 ġubat günü Diyarbakır'da gözaltına 
alınan ve Ağrı'ya götürülen DĠHA Muhabiri Hatice Özhan, BDP Genel Merkez çalıĢanlarıyla yaptığı telefon 
görüĢmeleri ve Roj TV'ye katıldığı gerekçesiyle “Örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 19 ġubat günü tutuklandı. 
 
Diyadin Ġlçesi'nde 24 ġubat sabahı yapılan ev baskınlarında Hakan Gürses, Metin Polatlı, Edip Akkoyun ve 
Saddam Aladağ gözaltına alındı. 
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4 Mart günü Ağrı'nı Tutak ilçesine bağlı Burnubulak (Birnibulak) Köyü'ne baskın düzenleyen askerler, yaĢamını 
yitiren PKK'li Tayfun Oğul'un evde fotoğraflarını bulundurduğu gerekçesiyle baba Kerem Oğul‟u 'örgüt 
propagandası ve örgüte yardım etmek' iddiasıyla, Köy Muhtarı M. Salih Ekinci‟yi 'köyde örgütünün faaliyet 
yürütmesine müsaade etmek' gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki iĢlemler ardından mahkemeye çıkarılan 
Kerem Oğul “yardım ve yataklık” suçlamasıyla tutuklanırken, Salih Ekinci‟tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. 
 
Patnos Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler 13 Mart günü EstaĢ Oteli'ne sabah saatlerinde baskın düzenledi. 
'Otelde PKK'lilerin kaldığı' iddiasıyla yapılan baskında, otelin sahibi Veysi TaĢdemir ve otel çalıĢanı Rezzan 
TaĢdemir gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 2 kiĢi daha sonra serbest bırakıldı. 
 
18 Mart günü Doğubayazıt Ġlçesi'nde yapılan ev baskınlarda gözaltına alınan 6 kiĢi 20 Mart günü tutuklama 
talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme heyeti Yusuf Polat'ı serbest bırakırken, Naim Dilo, Orhan 
akkuĢ, Abdullah Keskin, Fevzi Ulus ve Özay Özel'ın örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle tutukladı.  
 
14 Nisan günü Doğubayazıt ilçesinde, Yeni Mahalle DöĢeme Caddesi'nde polis “PKK'ye yardım ettikleri” iddiasıyla 
bir eve düzenledikleri baskında M.U., S.U. ve T.U.‟yu gözaltına aldı. Ġfadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan 
kiĢilerden S.U. tutuklandı. Diğer iki kiĢi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
Kapatılan DTP Diyadin Ġlçe Örgütü'nün eski Yöneticisi Ahmet Temel, 20 Nisan günü Diyadin ilçesinde gözaltına 
alındı. Temel, sevk edildiği Ağrı Asliye Hukuk Mahkemesi'nce “yasadıĢı örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 
tutuklandı. 
 
Ağrı'nın Diyadin Ġlçesi'nde hakkında açılan bir soruĢturma kapsamında ifadesinin alınması için Ġlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne çağırılan BDP Ġlçe BaĢkanı Musa Zorbay 29 Nisan günü gözaltına alındı. 
 
Ağrı Ġl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi ekipleri, 5 Haziran günü çok sayıda eve baskın düzenledi. 
Yapılan aramalardan sonra, BDP Ġl BaĢkan Yardımcısı Mustafa Akyol ile Mesut Tezcan, Fatih Çelik, Önder Uğur, 
Muhsin Yardımcı, Nimet Malkan, Nurullah Yaman ve Memet Bahadır gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadesi 
alınan 8 kiĢiden BDP Ġl BaĢkan Yardımcısı Mustafa Akyol ile Önder Uğur 7 Haziran günü serbest bırakılırken, 
Fethan Çelik, Ayhan Eyeve, Leyla Yıldırım, Nurullah Yaman, Nimet Malkan ve Mahsun Ekmen ise tutuklama 
talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi‟ne gönderildi. Mahkeme, 6 kiĢiyi “örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası 
yapmak” iddiasıyla tutukladı. 
 
BDP Genel Merkez çalıĢanı Ali Rıza Yamalak, 5 Haziran günü Van'dan Patnos'a giderken Dedeli Jandarma 
Karakolu arama noktasında gözaltına alındı. 
 
9 Haziran günü EleĢkirt Ġlçesi‟nde, BDP Ağrı Ġl BaĢkanvekili Mustafa Akyol, Ağrı Merkez Ġlçe BaĢkanı Kutbettin 
Aslan ve TaĢlıçay Ġlçe BaĢkanı Remzi Budak'ın da aralarında bulunduğu BDP ilçe örgütünün yaptığı basın 
açıklamadan sonra Ağrı'dan geldikleri belirtilen Ġl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube polisleri, Akyol, 
Budak ve Aslan'ı gözaltına almak istedi. Olay yerinde bulunan grubun karĢı çıkması üzerine olay yerinde bulunan 
Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Akyol, Budak ve Aslan'ın da aralarında olduğu 15 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
10 Haziran günü Tutak Ġlçesi'nde, operasyonlara iliĢkin yapılan basın açıklamasında "Sayın Öcalan" ibaresini 
kullandığı gerekçesiyle BDP Ġlçe BaĢkanı Ġkram Oğul gözaltına alındı. 
 
25 Haziran günü Ağrı‟da, DYG üyesi oldukları belirtilen D.A, Ö.F.D, Ö.Y, O.T, A.K ve F.D Terörle Mücadele ġubesi 
ekiplerince gözaltına alındı. 6 kiĢi aynı gün "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 
Ġfadeleri alınan zanlılardan O.T ve A.D tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Ö.Y, A.K, F.D, Ö.F.D 
tutuklandı.  
 
12 Temmuz günü Patnos Ġlçesi'nde, BDP Patnos gençlik çalıĢanı Ferdi Yıldız, polis tarafından gözaltına alındı.  
 
21 Ağustos günü Siirt‟te, HPG'li Feyzullah Koyun'un (Numan Newroz) cenazesi defnedilirken Alan Mahallesi‟ndeki 
mezarlıkta polis kitleye gaz bombası atarak ve silahla müdahale etti. Müdahalede, Kadri Özbay ve Mustafa Elçi ile 
ismi öğrenilemeyen bir kiĢi gözaltına alındı.  
 
Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟nin kırsal kesiminde çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren ġeyma Yılmaz adlı militanın 
Doğubayazıt Ġlçesi‟nde düzenlenen cenaze töreninde çıkan olaylarda “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” 
iddiasıyla gözaltına alınan 7 kiĢiden 5‟i 28 Ağustos günü tutuklandı. 
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HPG'li ġeyma Yıldız'ın (Sarina Avesta) cenazesinin Ağrı'nın Doğubayazıt Ġlçesi'nde toprağa verilmesinden sonra 
yürüyüĢe geçen kitleye polisin müdahalesiyle baĢlayan olaylardan sonra, 28 Ağustos günü evlere yapılan baskınlar 
sonucu gözaltına alınan Belediye Eski Meclis Üyesi Mehmet Can, Belediye Meclis üyesi Mehmet Emin Koçkar, 
Bilal AkbaĢ, BDP Yöneticisi Mustafa Erdoğan, Musa Saydam, ve Nizamettin Bozkurt 31 Ağustos günü sevk 
edildikleri Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesi'nce "örgüt propagandası yapmak" ve "görevi yaptırmamak için 
direnmek" suçlamasıyla tutuklandı. 
 
4 Eylül günü Diyadin Ġlçesi'nde, referandum çalıĢmaları kapsamında Atayolu (Hısturka) Köyü'ne girmek isteyen 
AKP aracı köylüler tarafından engellendi. Bunun üzerine AKP'lilerin aracından köylülerin üzerine ateĢ açıldığı iddia 
edildi. Çıkan olaylar sonrası köy jandarma tarafından ablukaya alındı. Jandarma saldırganlar hakkında iĢlem 
yapmazken köylülerden Naim Kaya, Selahattin Kaya, Hamit Kaya ve Said Çelik gözaltına alındı.  
 
8 Eylül günü Doğubayazıt Ġlçesi'nde, sabaha karĢı evlere yapılan baskın sonucu SavaĢ Gegez, Mehmet ġakir 
Karabağ, Ġhsan Bayracı, Ġbrahim YaĢar, Murat Karaytu ve Fırat Göçer gözaltına alındı. Aynı gün "örgüt üyesi 
olmak" ve "görevi yaptırmamak için direnmek" suçlamalarıyla Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 6 kiĢiden Fırat 
Göçer "Örgüt üyeliğinden", SavaĢ Gegez ise "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamalarıyla tutuklanırken, 4 kiĢi 
serbest bırakıldı. 
 
9 Eylül günü Doğubayazıt Ġlçesi‟nde, referandum çalıĢmalarına katılan BDP üyelerinin evlerine düzenlenen 
operasyonlarda 20 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kiĢiden 13‟ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından, "görevli 
memura mukavemet", "örgüt propagandası yapmak", "örgüt adına eylem yapmak" suçlamasıyla 11 Eylül günü 
tutuklandı. 
 
11 Eylül günü Doğubayazıt'tan Ağrı'ya giden BDP Yerel Yönetimler Komisyonu Üyesi Nejdet Ayna polis tarafından 
gözaltına alındı.  
 
12 Eylül günü Ağrı‟da, referandum sırasında Sanayi Mahallesi'nde 3, Ahmedê Xanî Lisesi önünde de 1 olmak 
üzere 4 kiĢi gözaltına alındı. 
 
13 Eylül günü Patnos Ġlçesi'nde, bir iĢ yerinde polis memurunun eĢine laf atıldığı iddiasıyla Fesih Tozan isimli kiĢi 
gözaltına alındı. Patnos Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tozan, burada 24 saat gözaltında kaldı. Gözaltında 
iĢkenceye maruz kalan Tozan, olayın faili olmadığının anlaĢılması üzerine serbest bırakıldı. Tozan'ın hastaneye 
sevki sırasında Adliye önünde bekleyen ve iĢkenceden dolayı polislere tepki gösteren 2 akrabası da gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan 2 kiĢi daha sonra serbest bırakıldı. 
 
23 Eylül günü Tutak Ġlçesi'nde, polis ve jandarma ilçe merkezi ve köylere sabah erken saatlerinde eĢ zamanlı 
baskınlar düzenledi. Baskınlar sonrası, "okulları boykot" kampanyasına destek vermek amacıyla 18 Eylül'de 
yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle 5 çocuk ile BDP Ġlçe BaĢkanı Ayhan Demirel gözaltına alındı.  
 
8 Ekim günü Patnos Ġlçesi‟nde, polis ve jandarma tarafından ilçe merkezi ve köylerde yapılan ev baskınları sonrası 
isimleri öğrenilmeyen 3 kiĢi gözaltına alındı. 
 

Aksaray 
Aksaray Emniyet Müdürlüğü ve Ġl Jandrama Komutanlığı, 29 Mart günü Aksaray, Manisa ve Ankara'nın 
ġereflikoçhisar Ġlçesi'nde El Kaide'ye yönelik olduğu belirtilen eĢzamanlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda 22 
kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bazılarının isimleri Ģöyle: Mustafa E. (30), Mahmut B. (27), Ali. K. (43), 
Tahsin D. (33), Emin G. (34), Ali K. (30), Tahir Y. (25), Yunus E. (20), Cumali B. (28), Abdullah E. (45), Tuna T. (25) 
Mevlüt C.( 38).  
 
18 Mayıs günü Aksaray‟da, “Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı 
yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla SES avukatı Zeynep Ceren Boztoprak (24) ile Murat Sarısaç (27) Aksaray‟da 
gözaltına alınan 9 kiĢiden Avukat SES avukatı Zeynep Ceren Boztoprak (24) ile Aksaray'da yaĢayan babası A.B. 
(50) ve Aksaray Üniversitesi öğrencisi Murat Sarısaç (27), K.Ġ (24), ġ.ġ. (25), N.T. (23), V.O. (25), B.K. (20) ve 
M.E.E. (23) gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Zeynep Ceren Boztoprak ve Murat Sarısaç 22 Mayıs günü 
tutuklandı. 
 

Amasya 
SES Ankara ġubesi tarafından 11 Mart günü yapılan açıklamada, üyeleri Dr. Hacer Türk'ün Amasya Suluova 
Devlet Hastanesi'nin acil servisinde nöbet görevi yaparken, görevli polislerce getirilen hamile kadına kati rapor 
düzenlemediği gerekçesiyle savcının talimatı ile görev yerinden gözaltına alındığını kaydederek, savcının derhal 
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görevden alınmasını ve üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti. SES, polislerce hastaneye getirilen 8 aylık hamile 
kadını muayene eden Dr. Türk'ün hastada darp olmadığını belirtir geçici rapor düzenlediğini, kati raporun da 8 aylık 
hamile olması nedeniyle ancak kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından verilmesi gerektiğini polislere ifade 
ettiğini bildirerek, “Hastanın yanında bulunan polisler doktora baskı yaparak kati rapor vermesi gerektiğini ısrarla 
belirtmiĢler ve vermemesi üzerine Cumhuriyet Savcısı'na telefonla Ģikayet etmiĢlerdir. Dr. Hacer Türk, polislerce 
eline uzatılan telefondaki kiĢiye 'durumu polislere açıkladığını, kati raporun ancak uzman doktor tarafından 
verileceğini, kendisinin kati rapor vermek zorunda olmadığını” ifade etmiĢ, telefondaki kiĢinin “siz kim oluyorsunuz” 
sözü üzerine, “asıl siz kim oluyorsunuz” ifadesini kullanarak telefonu kapatmasıyla diyalog sona ermiĢtir. Olaydan 
yarım saat sonra hastaneye bir baĢka doktor nöbete getirilmiĢ, Dr. Hacer Türk gözaltına alınmıĢtır” denildi. 
 

Ankara 
Ankara‟da 8 Ocak günü, özelleĢtirmeleri ve iĢten çıkarmaları protesto etmek için AKP Genel Merkezi önünde 
protesto eylemi yapmak isteyen ve kendilerini ellerinden ve ayaklarından demir korkuluklara zincirleyerek slogan 
atmaya baĢlayan TEKEL iĢçisi 7‟si kadın 42 kiĢi polis ekiplerince gözaltına alındı. Eylemciler savcılık talimatıyla 
serbest bırakıldı.  
 
“YasadıĢı El-Kaide Örgütü‟nün üyesi” oldukları iddiasıyla polis ekiplerinin 18 Ocak günü düzenlediği 
operasyonlarda Ankara‟da 13 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kiĢiden 11‟i “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” 
iddiasıyla 20 Ocak günü tutuklandı. 
 
“YasadıĢı El-Kaide Örgütü‟nün üyesi” oldukları iddiasıyla polis ekiplerinin 22 Ocak günü 16 ilde düzenlediği 
eĢzamanlı operasyon kapsamında Ankara'da 5 kiĢi gözaltına alındı. 
 
9 ġubat günü TBMM‟de, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan AKP grup toplantısında konuĢurken “Mersin, Sinop 
Nükleer istemiyor-Greenpeace” yazılı pankart açan Greenpeace üyeleri Bahadır Çam ile GülĢah Gözek gözaltına 
alındı. Karakola götüren iki Greenpeace üyesi, daha sonra serbest bırakıldı. 
 
Ankara Üniversitesi öğrencisi Ali Okuyucu, önceki davalarından kalan 3 aylık cezasını yatmadığı gerekçesiyle 8 
Mart günü akĢam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Okuyucu, kalan cezasını yatmak üzere Sincan F Tipi 
Cezaevi'ne götürüldü. 
 
Ankara‟da Vicdanî Retçi Enver Aydemir ile DayanıĢma Ġnisiyatifi üyelerinin, Yüksel Caddesi‟nde 6 Ocak günü 
yaptığı basın açıklamasının ardından polis ekipleri kimlik kontrolü yapmak istedi. Uygulamaya karĢı çıkan gruba 
polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 23 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 kiĢiden 22‟si 7 Ocak günü 
serbest bırakılırken Volkan Sevinç “yasadıĢı gösteri düzenledi”, “yasadıĢı slogan attığı” ve “kolluk güçlerine 
mukavemet ettiği” iddiasıyla Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.  
 
25 ġubat günü Ankara‟da, iĢten çıkarmalara ve özelleĢtirmelere karĢı 74 gündür eylem yapan TEKEL iĢçilerine 
destek vermek için 25 ġubat 2010‟da Ankara‟da bulunan ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı‟na kapısına kendilerini 
zincirleyen Sosyalist Parti ve Devrimci Gençlik Birliği üyesi 14 kiĢi polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gözaltına 
alındı. 
 
26 ġubat günü AKP Ankara Ġl BaĢkanlığı binasına gelerek trafik kazasında ölen arkadaĢlarının cenazesinin 
verilmemesini protesto etmek amacıyla, 'Her yer TEKEL, her yer direniĢ', Haklıyız, biz kazanacağız' sloganlarını 
atan ve ardından gözaltına alınan 18 TEKEL iĢçisi 27 ġubat günü Ankara Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık 
tarafından sorgusu yapılan 18 kiĢiden 14'ü serbest bırakılırken, 4'ü ise 'darp, iĢgal, nitelikli mala zarar, kamu 
görevlisine iftira' suçlamalarıyla tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 
iĢçi de serbest bırakıldı. 
 
12 Mart günü Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF), ülkücü öğrencilerin sol görüĢlü 
öğrencilere saldırması üzerine gerginlik çıktı. Polisin müdahale ettiği olaylarda yaklaĢık 31 sol görüĢlü öğrenci 
gözaltına alındı. 
 
Ankara‟da ulaĢım ücretlerine mahkeme kararıyla uygulanan indirimin yine mahkeme kararıyla iptal edilmesini 
protesto etmek amacıyla 17 Mart 2010‟da Hacettepe Üniversitesi‟nde ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi‟nde (ODTÜ) 
otobüslere parasız binme eylemi yapıldı. Otobüs Ģoförlerinin araçları çalıĢtırmaması üzerine otobüslerden inerek 
yürüyüĢe geçen öğrencileri polis ekipleri gözaltına aldı. Hacettepe Üniversitesinde gözaltına alınan 57 öğrencinin 
Akkoyun Polis Karakolu‟na, ODTÜ‟de gözaltına alınan 100 öğrenci ise Yıldızevler Polis Karakolu‟na götürüldü. 
 
ĠĢten çıkarmalara ve özelleĢtirmelere karĢı 78 gün boyunca Ankara‟daki Türkiye ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu 
(Türk-ĠĢ) Genel Merkezi önünde kurdukları çadırlarda eylem yapan ve DanıĢtay‟ın, Hükümet‟in iĢçilere verdiği bir ay 
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sürede statü değiĢtirmeyle ilgili Ģartını iptal etmesi üzerine eylemlerine son veren TEKEL iĢçileri 2 Nisan günü 
Ankara‟daki eylemlerine izin vermeyen polis ekipleri iĢçilere biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Polis 
ekipleri 15 kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
Ġstanbul‟un Esenyurt Ġlçesi‟nde 19 Kasım 2009‟da polis ekibinin açtığı ateĢ sonucu öldürülen Alaattin Karadağ ile 
ilgili eylemlere katıldıkları gerekçesiyle, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin kararıyla 31 Mart günü Ankara, Ġzmir, 
Samsun ve Bursa‟da gözaltına alınan BDSP üyesi 20 kiĢiden Onur Ġnce, Hızlan Erpak, Özgür Karagöl, Can 
Kızıltan, Emre Azapçı 3 Nisan günü tutuklandı. 
 
TEM ġubesi polisleri, 9 Nisan günü bir öğrenci evine yaptıkları baskında Veysel Boğa ve Burcu Okur adlı iki 
öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
10 Nisan günü Ankara'da, Veysel Boğa ve Burcu Okur isimli kiĢiler polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan 2 kiĢinin yanısıra Mersin'de gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen Zehra Yanardağ ve Diyarbakır'da gözaltına 
alınarak Ankara'ya getirilen Zarife Kıran, 13 Nisan günü tutuklama istemiyle Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 
sevk edildi. Mahkemece ifadeleri alınan Boğa, Kıran ve Yanardağ, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 
haklarında yurtdıĢına çıkma yasağı kararı verildi. Okur ise “yasadıĢı örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklandı. 
 
Ankara‟nın Çankaya Ġlçesi‟nde 11 Nisan günü, üniversiteye giriĢ sınavını protesto eden 24 kiĢi, polis ekipleri 
tarafından dövülerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 14 çocuk serbest bırakılırken 10 kiĢi, “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri” ve “eğitim-Öğretim özgürlüğünü engelledikleri” 
gerekçesiyle 12 Nisan 2010‟da tutuklandı.  
 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla 5 Mayıs günü gözaltına alınan BDP Sincan 
Ġlçe BaĢkanı Mercan Toga, Ankara Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Esra Karaaslan ve 2 kiĢi, 7 Mayıs günü Savcılık 
ifadesinden sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkemece ifadeleri alınan Togal ve AÜ öğrencisi Esra Karaaslan 
tutuklandı. 
 
14 Mayıs günü, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde öğrenim gören Abdulkerim Can, Murat 
Akgün ve MaĢallah Demir adlı öğrenciler, 13 Mayıs günü ülkücü ve Kürt öğrenciler arasında çıkan kavgadan dolayı 
gözaltına alındı. 
 
17 Mayıs gecesi Ankara‟da, transseksüellerin kullandığı aracı durduran polis ekipleri, araçta bulunan Buse, Selay, 
Türkan, Eser, YeĢim adlı transseksüelleri döverek gözaltına aldı. 
 
15 Haziran günü Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir‟de KESK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda “Haklar ve 
Özgürlükler Cephesi‟ne (HÖC) üye oldukları” gerekçesiyle gözaltına alınan 29 kiĢiden Ahmet Kulaksız, Bayram 
ġahin, Zeynep Yayla, Mehmet Yılmaz, Semiha Eyilik, AyĢe Arapgirli Saykı, Cem Erdeveciler, Hakan Yılmaz, 
Tuncer GümüĢ, Umut ġener, Meryem Özsöğüt, Ahmet Alpözel, Seçkin Taygun Aydoğan, ġahin Ġmğa, Rıdvan 
AkbaĢ çıkarıldıkları Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Haziran günü tutuklandı. 
 
6 Temmuz günü Mersin‟de Rusya ve Türkiye‟nin ortaklığıyla kurulması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali‟nin 
yapılmasını engellemek için nükleer santral karĢıtlarının topladığı 170 bin imzayı TBMM‟ye getiren 58 kiĢilik 
grubun, imzaları teslim etmek için hiç kimseyi bulamamaları üzerine, TBMM önünde baĢlattıkları oturma eylemine 
polis ekipleri müdahale ederek 58 kiĢiyi gözaltına aldı. Ġfadeleri alınan 58 eylemci akĢam saatlerinde serbest 
bırakıldı. 
 
3 Ağustos günü Ankara‟da, TAYAD‟ın tutuklu arkadaĢlarının serbest bırakılması amacıyla Adalet Bakanlığı‟nın 
önünde yaptıkları oturma eylemi sırasında açmak istediği imza masasına çevik kuvvet ekipleri izin vermedi ve 
TAYAD üyesi 11 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan ikisi daha sonra serbest bırakıldı.  
 
Üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olup öğretmenlik yapmaya hak kazanan fakat yeterli kadro verilmediği 
için atanamayan öğretmenlerin oluĢturduğu, Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu (AYOP) üyelerinin, 
Ankara‟da 15 Ağustos günü Abdi Ġpekçi Parkı‟nda baĢlattıkları oturma eylemine 17 Ağustos günü çevik kuvvet 
ekipleri müdahale etti ve 50 kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
TAYAD‟ın 17 Ağustos günü Ankara‟da tutuklu arkadaĢlarının serbest bırakılması amacıyla Adalet Bakanlığı‟nın 
önünde yaptıkları oturma eyleminin açmak istediği imza masasına, çevik kuvvet ekipleri izin vermeyerek TAYAD 
üyesi dört kiĢiyi ve cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülerin durumlarına dikkat çekmek amacıyla bir üst 
geçide pankart asan TAYAD üyesi iki kiĢiyi gözaltına aldı.  
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25 Ağustos günü Ankara‟da, Mamak ĠĢçi Kültür Evi'ne ve evlere yapılan polis baskınları sonucu, BDSP ve Mamak 
ĠĢçi Kültür Evi çalıĢanları Hızlan Erpak, Onur Ġnce, Hüseyin Ünal, Ozan Uzun, Özgür Aydın, Emre Azapçı ve Tuba 
Tavlı'nın gözaltına alındıç Gözaltına alınana 7 kiĢiden 4‟ü “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 29 Ağustos 
günü tutuklandı.  
 
“Cezaevlerinde tecrit uygulamalarına son verilmesi, haftalık sohbet hakkının uygulanması ve hasta mahkûmların 
serbest bırakılması” talebiyle günü Ġstanbul‟dan Ankara‟ya yürüyüĢ baĢlatan TAYAD üyelerinin 29 Eylül günü 
Ankara Celal Bayar Bulvarı‟nda yaptığı yürüyüĢe polis ekipleri biber gazı ve copla müdahale etti. Müdahale 
sonrasında 36 kiĢi gözaltına alındı. 
 
Abdullah Öcalan‟ın çağrısıyla 29 Ekim 1999‟da “barıĢ elçileri” sıfatıyla Türkiye‟ye gelen ve cezaevinden tahliye 
olduktan sonra 2005 yılının Mart ayında TBMM siyasî parti gruplarıyla görüĢmek isteyen fakat TBMM kapısında 
güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Türkiye BarıĢ Meclisi üyeleri Ġmam Canpolat ve Ali ġükran AktaĢ, 
haklarında açılan davanın sonuçlanması nedeniyle 4 Ekim günü tutuklanandı. 
 
Ankara‟nın Yenimahalle Ġlçesi‟ne bağlı kentsel dönüĢüm projesi dâhilindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi‟nde 11 
Ekim günü gerçekleĢen gecekondu yıkımlarını protesto eden gruba, güvenlik güçleri gaz bombası ve tazyikli su ile 
müdahale etti. Müdahale sonucunda 15 kiĢi gözaltına alındı.  
 
5 Kasım günü Ankara‟da, Yükseköğretim Kurumu‟nun (YÖK) kuruluĢ yıldönümünü (6 Kasım 1981) protesto etmek 
için 5 Kasım 2010‟da protesto gösterisi düzenlemek isteyen öğrenci grubuna polis ekiplerinin müdahale etmesi 
sonucu yedi öğrenci darp edilerek gözaltına alındı. 
 
27 Kasım günü Ankara‟da, Gençlik Kültür Merkezi‟ne (GKM), Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin kararıyla 
baskın düzenleyen polis ekipleri, “yasadıĢı eylem yapacakları” gerekçesiyle 44 kiĢiyi gözaltına aldı. 44 kiĢiden 17‟si 
“yasadıĢı Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi üyesi oldukları” suçlamasıyla 1 Aralık günü çıkarıldıkları Ankara 11. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.  
 
15 Aralık günü Ankara‟da, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu‟na katılmak için 
geldiği ODTÜ‟de Recep Tayyip Erdoğan‟ı protesto eden öğrencilere, cop ve biber gazıyla müdahale eden polis 
ekipleri, 26 öğrenciyi gözaltına aldı. Ġfadeleri alınan öğrenciler daha sonra serbest bırakıldı.  
 
28 Aralık günü Ankara‟da, 2011 yılında uygulanacak olan asgari ücretin tespiti için yapılan görüĢmeler sürerken 
ÇalıĢma Bakanlığı önünde asgari ücretin düĢük olmasını protesto eden Devrimci Sağlık-ĠĢ Sendikası üyesi altı kiĢi 
polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gözaltına alındı.  
 

Antalya 
BDP Antalya Ġl binasının açılıĢına katılarak 'yasadıĢı slogan' attıkları iddiasıyla 5 Ocak günü Terörle Mücadele 
ġubesi'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alınan Berivan Demir, Emine Atsız, Orhan Eken, Berivan Eken, Ruken 
Eken, Leyla Bulut, Doğan Akdağ, Muhittin Atılgan, Gıyaseddin Atılgan ve ismi öğrenilemeyen 2 kiĢi 6 Ocak günü 
Savcılık tarafından serbest bırakıldı.  
 
14 ġubat günü Alanya Ġlçesi'nde “üzerinde kimliği olmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınan Özgür Halk dergisi 
çalıĢanı Ahmet Çoban, Genel Bilgi Taraması'nın (GBT) ardından serbest bırakıldı. 
 
19 Mart günü Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerce düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan ve 
çoğunluğu BDP gençlik çalıĢanı olan 24 kiĢi, 23 Mart günü Savcılığa çıkarıldı. Savcılıktaki ifadelerinden sonra 12 
kiĢi serbest bırakılırken, 12 kiĢi ise “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye getiriliĢini protesto gösterilerine 
katıldıkları” iddiasıyla mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, 5 kiĢiyi serbest bırakırken, 7 kiĢiyi DTP'nin 
tüzüğünde yer alan Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi''nin (YDGM) çalıĢanı olması nedeniyle, “KCK gençlik 
yapılanması içinde yer almak” iddiasıyla tutukladı. 
 
6 Ekim günü Antalya‟da, ġanlıurfa‟da BDP üyelerine yönelik 1 Ekim günü düzenlenen ev, iĢyeri ve okul baskınları 
kapsamında Mehmet Sıdık Gökhan isimli kiĢi gözaltına alındı. 
 

Ardahan 
Ardahan Ġl Genel Meclisi Üyesi Ömer Yılmaz, 16 ġubat 2008 tarihinde yaptığı basın açıklamasında "Sayın Öcalan" 
ifadesini kullandığı için "Suç ve suçluyu övmek" iddiasıyla Ardahan Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen 10 
ay hapis cezasının onanması üzerine 5 ġubat günü tutuklanarak Ardahan E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.  
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Ardahan merkez ve köylerinde ve Göle Ġlçesi‟nde 19 ġubat 2010‟da düzenlenen ev baskınlarında “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla gözaltına alınan 31 kiĢiden 4‟ü 21 ġubat günü çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkeme 
tarafından tutuklandı. Diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
Ardahan ve Göle Ġlçesi'nde 20 ġubat günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 29 emniyetteki iĢlemlerinin 
ardından 24 ġubat günü savcılığa sevk edildi. Ġfadeleri alınan 29 kiĢiden 22'si serbest bırakılırken, BDP Ardahan 
Merkez Ġlçe BaĢkanı Ġbrahim Yılmaz, Haciali Köyü Muhtarı Yener Kaya, BDP Göle Ġlçe Yöneticisi Yusuf Çiçek ile 
Ömer Yılmaz, Birol Yılmaz, Zarif Hemitoğlu ve ismi öğrenilmeyen 1 kiĢi tutuklanmaları talebiyle Ardahan Sulh Ceza 
Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, 7 kiĢiyi “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutukladı. 
 
Ardahan‟da 22 ġubat günü düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan ve serbest bırakılan BDP üyeleri Bülent 
Öngel, Sabri Morkoç, ġirin Yılmaz ve Zafer Yılmaz‟ın serbest bırakılmasına Ardahan Cumhuriyet Savcılığı‟nın itiraz 
etmesi üzerine dört kiĢi “yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla 26 ġubat günü tutuklandı.  
 
4 Temmuz günü Ardahan‟da gerçekleĢtirilen “Hoçuvan Yayla ġenlikleri” sırasında gözaltına alınan Yerel Sanatçı 
Kurbani Sural, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 5 Temmuz günü tutuklandı. 
 

Aydın 
TEM ġubesi polisleri tarafından 27 Ocak günü yapılan ev baskınlarında, “KuĢadası Ġlçesi‟nde 8 Aralık 2009‟da 
kapatılan DTP‟nin Genel BaĢkanı Ahmet Türk‟ün yaptığı ziyarette yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla gözaltına 
alınan Murat TaĢdemir, Kahraman Kurt, Muzaffer Öner, Caner Akdemir, Nihat Akdemir ve Müzeyyen Bozdağ, 28 
Ocak günü  sevk edildikleri Aydın 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklandı.  
 
Ġncirliova, KuĢadası ve Germencik ilçesiyle Ortaklar beldesinde ev ve iĢ yerlerine yapılan baskınlarda gözaltına 
alınan M.B. N.A. C.A, K.K, M.Ö, M.T, A.K, R.A, ve ġ.ġ. 3 ġubat günü “PKK propagandası yaptıkları” iddiasıyla 
Mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilenlerden M.B, N.A, C.A, K.K, M.Ö. ve M.T tutuklanırken, 3 kiĢi 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
BDP Aydın Ġl Yöneticisi Aysel Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasında yaptığı konuĢma nedeniyle 12 
Mart günü gözaltına alındı.  
 
21 Mart'ta Nazilli'de düzenlenen Newroz kutlamalarında “PKK propagandası yaptıkları” ve “PKK lideri Abdulah 
Öcalan lehine slogan attıkları” iddia edilen H.E., M.N.O., R.B., ġ.K., M.ġ., M.ġ., A.T., E.E., K.Ç. ve Ġ.G. 3 Nisan 
günü gözaltına alındı.  
 
Didim'de kapatılan DTP'nin siyasi yasaklı EĢbaĢkanı Ahmet Türk'e Samsun'da yapılan saldırıya tepki gösteren bir 
grup, 12 Nisan akĢamı Samsunlular Derneği'ni bastı. Baskında dernekte maddi hasar meydana gelirken, polisin 
müdahalesi sonucu 7 kiĢi gözaltına alındı. Aynı olayla ilgili de sabaha doğru evlere yapılan baskınlarda 6 kiĢi daha 
gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 13 kiĢi, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
 
28 Nisan günü Aydın'da, Terörle Mücadele ġubesi polisleri tarafından yapılan ev baskınlarında “Newroz 
kutlamalarına katıldıkları ve slogan attıkları” gerekçesiyle S.D, L.P, G.S, B.A, H.Ö, G.D, ġ.B. ve G.Ö adlı kiĢiler 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Cumhuriyet Savcısı talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.  
 
24 Mayıs günü Aydın'da, polis ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerde yaptığı ev baskınlarında aralarında BDP Aydın il 
ve ilçe yöneticileri, ĠHD üyeleri ve öğrencilerin de bulunduğu 21 kiĢi “Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan 
Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanların isimleri ise Ģöyle: BDP yöneticileri Süleyman Kızılay, Sevim Devrim ve Aysel Aslan, ĠHD Aydın ġube 
yöneticileri M. ġerif Süren, Ġdris Özdemir ve Orhan Çiçek, Kapatılan DTP eski yöneticisi Kemal Eroğlu, üniversite 
öğrencileri Hüseyin Dinler ve Cihan Turan ile ġemsettin Demir, Hikmet Özdemir, Süleyman Demir, Mehmet 
DurmuĢ, Halil Turhan, Hayrettin Öner, Nurettin Sevilgen, Selam Demir, Sadık Aydoğdu, Yasin ġen, Cengiz Kara ve 
Necati Kaya. 
 

Balıkesir 
Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talimatıyla evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan ve aralarında BDP 
yöneticilerinin de bulunduğu 34 kiĢiden 16‟sı 18 Mayıs günü Ġl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından 
serbest bırakılırken, Balıkesir Üniversitesi 18 öğrenci Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'nı çıkarıldı. Burada ifadeleri 
alındıktan sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 18 öğrenciden 3'ü tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılırken, 15'i de “YDG-M üyesi” oldukları iddiasıyla tutuklandı. 
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22 Haziran günü Balıkesir‟in Burhaniye Ġlçesi‟nde BDP Ġlçe Örgütü binasına aĢırı sağcılar tarafından saldırı 
düzenlendi. Binada bulunanlar ile saldırganlar arasında çıkan arbedeye müdahale eden polis ekipleri 
saldırganlardan M.D. ile BDP Ġlçe Örgütü BaĢkanı Yusuf Selçuk‟u gözaltına aldı. 
 

Batman 
Batman  kent merkezinde yapılan operasyonda gözaltına alınan M.T.ġ., M.D. ve A.B. adlı kiĢiler “Hizbullah Örgütü 
üyesi oldukları” iddiasıyla 11 Ocak günü tutuklandı.  
 
14 Ocak günü Terörle Mücadele ġubesi tarafından gözaltına alınan Eyüp DalmıĢ ile MehmetĢah Alp 15 Ocak günü 
Savcılığa sevk edildi. DalmıĢ, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Mahkemeye sevk edilen Alp 
"Polise taĢ atmak" iddiasıyla tutuklandı. 
 
21 Ocak günü Batman‟da, Batman, Diyarbakır, Van ve Ġstanbul'da eĢ zamanlı olarak düzenlenen operasyon 
çerçevesinde 60 kiĢi gözaltına alındı. 60 kiĢiden 15‟i Adliyeye sevk edildi. Bu kiĢilerden 8‟i'Örgüt üyesi olmak', 
'Örgüte yardım etmek', 'Örgüte eleman kazandırmak', 'Kırsal alanda faaliyet yürütmek' iddiasıyla tutuklandı. 7 kiĢi 
ise serbest bırakıldı. 27 kiĢi ise 24 Ocak günü Batman Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Ġfadelerin ardından 27 
kiĢiden 7'si serbest bırakılırken, 20 kiĢi de tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede 
ifadeleri alınan Azadiya Welat Batman büro çalıĢanı Deniz Kılıç ile ġakir Noyan, Sıdık Kartal, ReĢat Hayme, Naif 
Dadak, Musa Çiçek, Mahmut Bozkurt, Ġhsan Osan, Hasan Hayme, Fesih ġimĢek, Fazıl Özel, EĢref Alsaç, Cahit 
Dargın, Adem Kanak ile Abdulrezzak Tekçi'nin de aralarında bulunduğu 20 kiĢi tutuklandı. Sorguları süren 18 kiĢi 
24 Ocak gecesi Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 18 kiĢiden 4'ü serbest bırakılırken 
Nihat Bülbül, Adil Dargın, Ramazan Fidan, Atilla Öztürk, Ġsmet Bardakçı, Bekir Can, M. Kadri Çakı, Ġhsan Çelik, 
Mehmet YaĢar, M. Mesih Ay, Muhterem Alsaç, Birgül YaĢar, Orhan ġenyiğit ve Burhan Bardakçı 'Örgüt üyesi 
olmak', 'Örgüte yardım etmek', 'Örgüte eleman kazandırmak', 'Kırsal alanda faaliyet yürütmek' iddiasıyla tutuklandı.  
 
Batman, Diyarbakır, Van ve Ġstanbul'da 21 Ocak günü günü eĢ zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına 
alındıktan sonra serbest bırakılan Batman Üniversitesi öğrencilerinden Ġpek Aslan, savcılığın itirazı üzerine 29 
Ocak günü 'Örgüt üyesi olmak', 'Örgüte yardım etmek', 'Örgüte eleman kazandırmak', 'Kırsal alanda faaliyet 
yürütmek' iddiasıyla tutuklandı.  
 
Batman'da 10 ġubat günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 5 kiĢi ile Kozluk Ġlçesi'nde gözaltına alınan 
Azadiya Welat gazetesi çalıĢanı Nizamettin Azrik 12 ġubat günü Savcılığa çıkarıldı. Buradaki ifadelerinin ardından 
5 kiĢi tutuklanma talebiyle Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Batman Belediyesi temizlik çalıĢanı Ġskan Eguz, 
Azadiya Welat gazetesi Kozluk ÇalıĢanı Nizamettin Azrik, BDP Batman Ġl BaĢkanı Kaygusuz'un oğlu Selahattin 
Kaygusuz, Hasan Bilir ve Hakan Yorulmaz "Örgüt propagandası yapmak" ve "Suç ve suçluyu övmek" iddiasıyla, 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
  
Batman'da 13 ġubat günü sabah saatlerinde polis tarafından yapılan ev baskınlarında 11 kiĢi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlardan Mehmet Erdem ve Seyithan Kırar 14 ġubat günü serbest bırakılırken, 9 kiĢi ise Mahkemeye 
sevk edildi. Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen 9 kiĢiden 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken Zeynep 
Turgut, Hakan ġengül, BarıĢ Çınar, Cemal Doğan, Hakan YeĢilmen ve Hatice Çallı "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt 
adına eylem ve etkinliklere katılmak" suçlamasıyla tutuklandı.  
 
Batman‟da ise Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü olan 15 ġubat'ta Batman kent merkezinde meydana 
gelen olaylara karıĢtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 62 kiĢiden 33‟ü 18 ġubat günü çocuk emniyet müdürlüğündeki 
iĢlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 20 kiĢi aynı gün Batman Cumhuriyet Savcılığına çıkarıldı. Buradaki ifade 
iĢlemlerinden sonra tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edilen 20 kiĢiden 8'i 'Örgüt propagandası yapmak', 
'Güvenlik güçlerine mukavemet etmek' iddialarıyla tutuklanırken, 12 kiĢi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. Gözaltına alınanlardan 17‟si ise, 19 ġubat günü tutuklandı.  
 
Eski DTP Mardin Ġl BaĢkanı Davut Bozan, 23 ġubat günü Batman'ın GercüĢ Ġlçesi'nden kent merkezine giderken 
yol kontrolü sırasında “KCK Ģehir yapılanması içinde yer almak” iddiasıyla gözaltına alındı. 24 ġubat günü Mardin'e 
getirilen Bozan, sevk edildiği Mardin Sulh Ceza Mahkemesi'nce, "KCK Ģehir yapılanması içinde yer almak" 
iddiasıyla tutuklandı.   
 
3 Mart günü Batman'da, polisler tarafından Kısmet Mahallesi'ne yapılan ev baskınlarında MaĢallah Dal ile Belediye 
Zabıta Memuru Mehmet Ali Rüzgar gözaltına alındı.  
 
Batman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ġubesi ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Remzi 
Baytar isimli vatandaĢın evine 10 Mart günü baskın düzenledi. Arama sonucunda Remzi Baytar'ın gözaltına alındı. 
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20 Mart günü Batman‟da yapılan Newroz kutlaması sonrası dağılan kitlenin arasından 3'ü çocuk 30 kiĢi polis 
tarafından gözaltına alındı. 
 
24 Mart günü Batman'da, “örgüt propagandasını yaptıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan H.B., N.Ö., L.T., M.T., 
V.Ö. ve H.K. tutuklanırken, H.K. isimli kiĢi serbest bırakıldı.  
 
Batman'da 26 Mart günü gözaltına alınan Batman Ġl Genel Meclis Üyesi Tayip Korkmaz ve Belediye Meclis Üyesi 
Tahir Kurt, 28 Mart günü Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi. Ġfadeleri alınan Kurt ve Korkmaz, '2911 Sayılı Toplantı ve 
Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet etmek', 'Örgüt üyesi olmak', 'Örgüt talimatıyla eylem ve etkinlik 
düzenlemek' iddiasıyla tutuklandı.  
 
18 Nisan günü Sason ve Kozluk (Hezo) ilçeleri kırsalında geniĢ çaplı operasyon düzenleyen askerlerin, birçok köye 
baskın düzenleyerek, 30 kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
Batman BeĢiri (Qubînê) Ġlçesi'nde 20 Nisan günü Ġl Jandarma Komutanlığı tarafından evlere yapılan baskınla 26 
kiĢi gözaltına alındı. 26 kiĢiden 10'u jandarma sorgusunun ardından 21 Nisan günü adliyeye sevk edildi. Batman 
Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 10 kiĢiden 8'i serbest bırakılırken tutuklanma talebiyle O.A (16) ve 
Z.Ç(15) adlı çocuklar 'Örgüt üyesi' oldukları iddiasıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifade veren çocuklar 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 Nisan günü adliyeye getirilen 14 kiĢiden, 2 kiĢi serbest bırakılırken, 12 kiĢi ise 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Örgüt üyesi olmak' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
22 Nisan günü Batman'da, bir süre önce Atatürk'e “hakaret” ve “aĢağılayıcı” davranıĢları fotoğraflayarak 
Facebook'taki profillerine koydukları ileri sürülen E.G. ve Ö.Ö., bir ihbar ardından polis tarafından takibe alınarak 
gözaltına alındı. Polisteki ifadeleri tamamlanan 2 kiĢi çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nce “Atatürk'e hakaret 
etmek” suçundan tutuklandı. 
 
Batman Ġl Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından Batman, Siirt, Van ve Ağrı ile bağlı ilçelerde yaptığı eĢ zamanlı 
baskınlarda, gözaltına alınan 25 kiĢiden 15'i 23 Nisan günü çıkarıldıkları mahkemede “PKK'ye yardım-yataklık 
ettikleri” iddiasıyla tutuklanırken, 10 kiĢi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından YeĢiltepe Mahallesi'ndeki evine 23 Nisan günü yapılan baskınla gözaltına 
alınan Eyüp DalmıĢ, 25 Nisan günü “örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı. 
 
6 Mayıs günü Batman‟da, Azadiya Welat gazetesi Batman çalıĢanları A. Melik Dağ ve M. ġıvan Kılıç, çarĢı 
merkezinde dağıtım yaptıkları sırada gözaltına alındı. 
 
21 Mayıs günü Batman'ın BeĢiri Ġlçesinde, Yakacık (Enkermê) ve Tepecik (MizrareĢê) köyleri arasında bulunan 
bölgede TSK tarafından özel harekat timlerinin katılımı ile baĢlattığı hava destekli operasyon sırasında taĢımalı 
eğitim gören ve BeĢiri ilçe merkezinden Yakacık (Enkermê) Köyü'ne gelen 7 ilköğretim okulu öğrencisi ile köy 
çevresinde hayvanlarını otlatan veya tarlasını süren 13 köylü askerler tarafından gözaltına alındı. BeĢiri Jandarma 
Karakolu‟na götürülen 20 kiĢiden 7 öğrenci daha sonra serbest bırakılırken, 13 kiĢi için 24 Mayıs‟ta ek süre istendi. 
13 kiĢi, 2 Mayıs günü tutuklama talebiyle Batman Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemede ifadeleri 
alınan 13 kiĢiden HPG'li olduğu ileri sürülen Kazım Okan "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt adına eylem düzenleme 
teĢebbüsünde bulunmak" iddiasıyla tutuklandı. 12 kiĢi ise serbest bırakıldı. 
 
BDP Batman Ġl Örgütü tarafından 23 Mayıs günü operasyonlara karĢı düzenlenen mitingin ardından, Muğla'da Kürt 
öğrencilere yönelik saldırıda ġerzan Kurt'un öldürülmesini kınamak amacıyla yapılan yürüyüĢte gözaltına alınan 4 
kiĢiden 2'si yaĢları küçük olduğu gerekçesiyle Batman Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakılırken, Eyüp Turan ve 
Merve Gönül, 24 Mayıs günü “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 24 Mayıs 2010‟da tutuklandı.  
 
27 Haziran günü Batman'da, "Operasyonlara dur" demek için yapılacak yürüyüĢ öncesi yürüyüĢün baĢlayacağı 
Mehmet Sincar Halkevi'ne baskın düzenlendi. Yapılan arama sonrası halkevinde görevli bekçi Metin Çınar 
gözaltına alındı. 
 
10 Temmuz günü Batman‟da düzenlenen protesto gösterisine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan BDP Merkez 
Ġlçe Yöneticisi Hüseyin Çam “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettiği” iddiasıyla 12 
Temmuz günü tutuklandı. 
 
10 Temmuz günü Batman'da, “artan askeri operasyonlar ve HPG'lilerin cenazelerine yönelik uygulamaları protesto 
etmek için” yapılan yürüyüĢe polis, yürüyüĢe tazyikli su ve gaz bombası ile müdahale etti. Müdahale sırasında 2 
kiĢi gözaltına alındı. 
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11 Temmuz günü GercüĢ Ġlçesi'nde isimleri öğrenilemeyen 4 kiĢi, Vergili Karakolu'na 7 Temmuz 2010'da yapılan 
saldırı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı ve GercüĢ Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 
 
4 Ağustos günü Batman‟da, Özgür Halk dergisinin soyadı öğrenilemeyen Murat adındaki dergi çalıĢanı, dergi 
dağıtımı yaptığı esnada polis tarafından gözaltına alındı. 
 
11 Eylül günü Batman‟da, referandum çalıĢması yürüten BDP üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kiĢi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 12 kiĢiden bazılarının isimleri ise Ģöyle: Veysi TaĢan, Selahattin Akgül, 
Ġbrahim Acar, ġaban Teter, Bahattin Turhan, Emin Akkan, Mahmut Soner, Veysi Biçen, Çekdar Yürek.  
 
12 Eylül günü Batman‟da, “referandumu boykot etme” çalıĢması yürüten 52 kiĢi gözaltına alındı. 13 Eylül günü ise, 
yapılan ev baskınlarında BDP'li mahalle komisyonu üyesi 13 kiĢi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 7 
kiĢi ile 11 çocuk 13 Eylül günü Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade iĢlemlerinin ardından serbest bırakıldı.  
 
18 Eylül günü Batman‟da, Kurdi-Der BaĢkanı Suat Çelik ile 3 yöneticisi polis tarafından gözaltına alındı.  
 
25 Kasım günü Batman‟da, “Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Uluslararası Mücadele ve DayanıĢma Günü” dolayısıyla 
Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) tarafından organize edilen yürüyüĢe polis ekiplerinin müdahale etmesi 
sonucu 4 kiĢi gözaltına alındı.  
 
27 Kasım günü Batman'da, Yavuz Selim Mahallesi Özgür YurttaĢ Derneği açılıĢının ardından PKK'nin 32. kuruluĢ 
yıldönümü kutlamak için yürüyüĢe geçen kitleye polis müdahalesi sonrası 2 kiĢi gözaltına alındı.  
 
21 Aralık günü Batman'ın Petrolkent Mahallesi'nde, “Diyarbakır‟ın Silvan Ġlçesi'nde meydana gelen ve 8 kiĢinin 
yaralandığı olayı protesto etmek için” düzenlenen yürüyüĢün ardından polis çok sayıda eve baskın düzenledi. 
Baskın sırasında 8 kiĢi gözaltına alındı. 8 kiĢiden 6‟sı mahallede serbest bırakılırken, Müslüm Cankurt ile Adnan 
Yiğit Tekin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  
 
29 Aralık günü Batman‟da, MEYA-DER Batman ġubesi tarafından Ġnsan Hakları Haftası dolayısıyla çeĢitli 
tarihlerde gözaltında kaybedilenlerin durumuna dikkat çekmek için 17 Aralık'ta Sanat Sokağı'nda yaptığı kitlesel 
basın açıklamasına katıldıkları gerekçesi ile ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan dernek yöneticisi 
Ramazan Akın, gözaltına alındı.  
 
31 Aralık günü Batman'da, "Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri kanununa muhalefet ettiği" gerekçesi ile otoparka 
yapılan baskında Mahsun Irmak ve misafiri olduğu belirtilen Kutbettin ErtaĢ gözaltına alındı. Mahkemeye sevk 
edilen Irmak ve ErtaĢ, "toplantı ve gösteri yürüyüĢleri kanununa muhalefet ettiği" gerekçesiyle tutuklandı.  
 

Bingöl 
Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından “PKK'nın Ģehir yapılanması olan Kürdistan Topluluklar Birliği'ne 
(KCK) yönelik düzenlenen operasyonda” gözaltına alınan 6 kiĢiden 3‟ü 14 Ocak günü tutuklandı. 
 
15 Ocak günü Karlıova Ġlçesi'nde evlerine yapılan baskında gözaltına alınan Erhan Dursun (20) ve Emrah Karabağ 
(20), sevk edildikleri Mahkemede "yasadıĢı slogan" attıkları iddiasıyla tutuklandı. 
 
Bingöl Üniversitesi öğrencisi Ahmet Kılıç, 22 Ocak günü kent merkezinde kendisini durduran sivil polisler tarafından 
gözaltına alındı. 
 
BDP Gençlik Meclisi çalıĢanlarından Gazi TaĢkın, Gülçin Koç, Kenan Bazencir, Özgür Bazencir, ġehmus Anık, 
Mehmet Bulut 13 Ocak günü evlerine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Savcılıkta ifadelerinin ardından 3 kiĢi 
serbest bırakılırken, 3 kiĢi de tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Özgür Bazencir, Kenan 
Bazencir ve Mehmet Bulut'un 'Örgüt propagandası yaptıkları' iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi. 
 
KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları suçlamasıyla 13 ġubat günü BDP üye ve yöneticilerine yönelik düzenlenen 
operasyon kapsamında Bingöl‟de gözaltına alınan 6 kiĢiden 2‟si 17 ġubat günü tutuklandı.  
 
Bingöl merkez ve Genç Ġlçesi'nde 17 ġubat günü yapılan ev baskınlarında 15 ġubat'ı protesto etmek amacıyla 15 
ve 16 ġubat günlerinde yapılan basın açıklamaları ve yürüyüĢe katıldıkları iddiasıyla 16 kiĢi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 14  kiĢi Savcılıkta serbest bırakılırken, G.K. (17) adlı bir çocuk ile Ahmet Gatfar (45) adlı kiĢi 
"yasadıĢı slogan attıkları" iddiasıyla tutuklandı. 
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Bingöl'de Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi üyesi olma ve örgüt propagandası yapma suçlamasıyla gözaltına 
alınan ve 18 ġubat günü Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen 6 kiĢiden 2'si tutuklanırken, 4 kiĢi tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı. 
 
25 ġubat günü Karlıova Ġlçesi'nde düzenlenen ev baskınlarında BDP ilçe yöneticisi Umit Öz ile ġefket Demir ve 
Yusuf Demiralp gözaltına alındı. 
 
2 Mart günü Karlıova Ġlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl dönümü dolaysısı ile 15 
ġubat'ta BDP Karlıova Ġlçe Örgütü'nün yaptığı basın açıklamasına katıldığı gerekçesi ile Alper Özmen adlı kiĢi 
gözaltına alındı. 
 
12 Mart günü, BDP Bingöl Ġl Örgütü'nün Pazar günü yapılacak olan 1. Olağan Kongresi için Solhan Ġlçesi'nde 
Emrah Kaya (17) isimli genç kongre davetiyelerini dağıttığı sırada polislerce gözaltına alındı. 
 
22 Mart günü  gömüldükleri yerden alınarak yapılan otopsinin ardından ailelerine verildi. Militanlar Karlıova 
ilçesinde yapılan dini vecibelerin ardından sabaha karĢı defnedilirken, cenaze törenine katılan Günlük Gazetesi 
dağıtımcısı F.B törenin ardından okula giderken “Ģehîd namirin” sloganları attığı gerekçesiyle Terörle Mücadele 
polislerince gözaltına alındı. 
 
4 Temmuz günü Bingöl'de, sabah saatlerinde Yenimahalle'de polisler tarafından düzenlenen ev baskınlarında 7 kiĢi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kiĢiden 4'ü Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadede iĢlemlerinin ardından serbest 
bırakılırken, BDP üyesi Hasan Kılıç, Eyüp Kılıç ve ġeyhmus Anik tutuklama talebiyle Mahkemeye sevk edildi. 
Mahkeme, Hasan Kılıç ve ġeyhmus Anik'in tutuklanmasına karar verirken, Eyüp Kılıç'ı tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bıraktı. Dosyada gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle gözaltı ve tutuklama gerekçesi öğrenilemedi. 
 
20 Temmuz günü Bingöl'de, DYG çalıĢanı olduğu belirtilen ve soyadı öğrenilemeyen Ġlyas adında bir kiĢi, pol is 
tarafından gözaltına alındı. 
 
8 Eylül günü Bingöl'de, BDP‟nin gerçekleĢtirdiği miting sırasında alanın dolması sonrası polis, alana yeni gelenlerin 
giriĢine izin vermedi. Alana girmek isteyenler ile polis arasında yaĢanan tartıĢma sonrası 2 kiĢi gözaltına alındı. 
 

Bitlis 
12 Ocak günü Bitlis‟te polisler tarafından yapılan ev baskınlarında Halis Demir, Adil Demir, Gökhan Aydın, Ferdi 
Aydın, Hüsnü Ülkü, Sercan Ülkü, Selvi Özer, Erol Yaman, Perihan Sarı, Fesih AĢut ve Nihat Kızılca gözaltına 
alındı. Savcılık tarafından ifadesi alınan 11 kiĢiden biri serbest bırakılırken, Halis Demir, Adil Demir, Ferdi Aydın, 
Hüsnü Ülkü, Sercan Ülkü, Selvi Özer, Erol Yaman, Perihan Sarı, Nihat Kızılca ve Musa Aslan sevk edildikleri Sulh 
Ceza Mahkemesi tarafından "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  
 
12 Ocak günü Bitlis‟te gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 11 kiĢinin durumunu öğrenmek için adliye binası 
önünde toplanan bir grup, gözaltı ve tutuklamaları protesto etmek amacıyla slogan attı. Bunun üzerine polisler 
gruba müdahale etti. Müdahalede aralarında BDP Ġl BaĢkanı ġahin Çoban, BDP ilçe baĢkanları, il ve belediye 
meclis üyelerinin de bulunduğu 70 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 70 kiĢiden 22'si emniyetteki sorgularının 
ardından serbest bırakıldı. 48 kiĢi ise 13 Ocak günü emniyetteki sorgularının ardından Savcılığa sevk edildi. 
Savcılıkta 6 saat süren ifade iĢlemlerinin ardından 28 kiĢi serbest bırakılırken, 20 kiĢi “Suç ve suçluyu övmek”, 
"YasadıĢı slogan atmak” iddialarıyla tutuklanma talebiyle Bitlis Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne çıkarıldı. 
Mahkeme, 13 kiĢinin serbest bırakılmasına 7 kiĢinin ise "Suç ve suçluyu övmek" iddiasıyla tutuklanmasına karar 
verdi. Tutuklanan 7 kiĢinin isimleri Ģöyle: "Murat Bakır, Hakim Mükere, Alican Aslanper, Erkan Ayal, Sadettin 
Bozmaz, Mustafa Artıkboğa, Önder AktaĢ."  
 
15 Ocak günü Tatvan Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nden, partilerinin açılıĢıyla ilgili resmi evrakların alınması için 
çağrılan BDP Tatvan Ġlçe BaĢkanı Ġlhami Özer “hakkında açılan bir davada ifade vermediği” gerekçesiyle gözaltına 
alındı. 
 
15 Ocak günü Güroymak (NorĢîn) Ġlçesi'nde sabah saatlerinde TEM ġube polisleri tarafından gözaltına alınan 14 
kiĢi emniyetteki ifadelerinden sonra Savcılığa çıkarıldı. Savcılıktaki ifadelerinden sonra 6 kiĢi serbest bırakılırken, 
Ġsmet, Kerem ve Orhan Aysoy kardeĢler ile Nafiz Sinecan, Ruken Özkan, Ġsmettulah ġah, Seydullah 
Kırmızızambak ve Zeynur Damar tutuklanma talebiyle Güroymak Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Yapılan 
yargılamada, 8 kiĢi "Örgüt lehine slogan atmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklandı.  
 
Adilcevaz Ġlçesi'nde BDP Ġlçe açılıĢı sırasında slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kiĢi 16 Ocak günü 
Savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan 5 kiĢiden 2'si serbest bırakılırken, açılıĢta Kürtçe Ģarkı söyleyen 
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Hüseyin Neyan, Baran Koçak, ve soyadı öğrenilmeyen Ġkram isimli bir Sulh Ceza Mahkemesi tarafından "Örgüte 
yardım yataklık etmek" iddiasıyla tutuklandı. 
 
19 ve 20 Ocak günlerinde Güroymak Ġlçesi'nde yapılan ev baskınlarda gözaltına alınan 3'ü çocuk 15 kiĢi 21 Ocak 
günü Bitlis Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Ġfadeleri alınan 15 kiĢiden 2'si serbest bırakılırken, Bitlis Sulh Ceza 
Mahkemesi'ne sevk edilen 18 yaĢındaki küçük olan S.A, E.E. ve G.Y. ile Hüseyin Siri, Cüneyt Gençtürk, Yunus 
Tunus, Kerem Arat, Lütfi Yılmaz, Yunus Balkaya, Güven YeĢilımak, Suat Yıldırım, Ziyaülhak Mete ve Önder Mete 
“Örgüt propagandası yapmak” ve “Görevli memura mukavemet” iddialarıyla tutuklandı. 
 
27 Ocak günü Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçelerinde düzenlenen ev baskınlarında BDP‟nin Tatvan ilçe binasının 
açılıĢında “yasadıĢı slogan attıkları”, “suçu ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla 11 kiĢi gözaltına alındı. 11 kiĢiden 8'i 
aynı gün Tatvan Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tatvan ilçe merkezinde öğlen 
saatlerinde gözaltına Hacer Kara isimli kadınla birlikte sorguları devam eden 3 kiĢi de daha sonra tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
12 ġubat günü Tatvan Ġlçesi'nde, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen polisler, soyadı 
öğrenilmeyen Hatice isimli bir kadını gözaltına aldı. 
 
14 ġubat günü Tatvan Ġlçesi'nde, BDP Genel Merkez çalıĢanı Adem Artıkboğa polis tarafından gözaltına alındı.  
 
15 ġubat günü Bitlis'te, BDP gençlik çalıĢanı Mehmet Emin Karğu BDP Ġl binası önünde gözaltına alındı.  
 
11 Haziran günü Tatvan Ġlçesi'nde, Cumhuriyet Mahallesi Afet Konutlarında bulunan bir öğrenci evine yapılan 
baskın sonucu Nurettin Baraç (26) isimli bir kiĢi gözaltına alındı.  
 
15 Ağustos günü Tatvan‟da, DYG Üyesi Ferdi Aydın, ilçe merkezinde polis tarafından gözaltına alındı.  
 
Bitlis‟in Hizan Ġlçesi‟ne bağlı Kolludere Beldesi BaĢkanı Lezgin Bingöl, 16 Mayıs 2004‟te Ġstanbul‟un Bağcılar 
Ġlçesi‟nde DEHAP Ġlçe Örgütü tarafından düzenlenen Ģölende atılan sloganlar nedeniyle, kendisinin de yer aldığı 
tertip komitesi hakkında, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla TMY 7/2. maddesi uyarınca verilen 10 
aylık hapis cezası nedeniyle 20 Ekim günü tutuklandı. 
 
Tatvan Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediye BaĢkanvekili Çetin Yılmaz, 2009 yılında DTP'nin kapatılmasının 
ardından BDP Tatvan Ġlçe Örgütü'nün açılıĢı esnasında yaptığı konuĢmada "Örgüt propagandası" yaptığı 
gerekçesiyle hakkında açılan dava kapsamında 27 Ekim günü tutuklandı. 
 
2 Aralık günü Güroymak (NorĢin) Ġlçesi'nde, ĠMKB Lisesi'nin pansiyonuna polis tarafından yapılan baskında lise 
öğrencisi M.A. gözaltına alındı. Aynı gün "Örgüt propagandası yapmak " iddiasıyla Güroymak Sulh Ceza 
Mahkemesi'ne sevk edilen M.A. tutuklandı. 
 
17 Aralık günü Tatvan ilçesinde yapılan ev baskınında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü 
mezunu Asım Karakoç (23) gözaltına alındı. Karakoç, Trabzon'a götürüldü. 
 

Bursa 
Bursa'nın Yıldırım Ġlçesi'nde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 12 BDP'liden 3'ü 8 Ocak günü Terörle 
Mücadele ġubesi'nden serbest bırakılırken 9 kiĢi Bursa Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 3 kiĢi 
daha serbest bırakılırken, 6 kiĢi ise tutuklanma talebiyle Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme 3 
kiĢiyi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken Yusuf Dağ, Yunus Öztürk ve Masum Ortaç 'Örgüt üyesi olmak' 
iddiasıyla tutuklandı. 
 
19 Ocak günü Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi polislerince 
evlere yapılan baskınlarda KeremĢah Sezek, Ethem Tekdemir, Abdulselam Macit, Mirza ġeymen, Abdurrahim AteĢ 
ve ismi öğrenilemeyen 2 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3'ü emniyet sorgusunun ardından serbest 
bırakılırken Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 4 kiĢi 'Örgüt propagandası' yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.  
 
30 Ocak günü Bursa‟da, Ģehir merkezindeki duraklarının kapatılmasına tepki göstererek Bursa BüyükĢehir 
Belediye BaĢkanlığı binasına yürüyen minibüsçülerin gece yarısı yaptığı kontak kapatma eylemine polis ekipleri 
müdahale etti. Müdahale sonrasında 9 kiĢi gözaltına alındı. 
 
Bursa‟da BDP Yıldırım Ġlçe Örgütü‟nün açılıĢında yapılan konuĢmalarda “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” 
gerekçesiyle gözaltına alınan altı kiĢiden beĢi 20 Nisan günü tutuklandı. 
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12 Eylül günü Bursa‟da, “referandumu boykot etme” çalıĢması yürüten 10 kiĢi gözaltına alındı. 
 

Çanakkale 
Çanakkale'de 20 Nisan günü polis tarafından yapılan eĢ zamanlı ev baskınlarında F.O., S.Ç., A.M., E.A. ve A.U., 
Sinan Tosun, Özcan Buran, Cemil AktaĢ, Cüneyt Argın, Deniz Kaya, Davut Altun, Yener Seyhan, Fırat Kurt ve 
Muhammed Yıldırım isimli 14 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. F.O., S.Ç., A.M., E.A. ve A.U. aynı gün serbest 
bırakılırken, 9 öğrenci 21 Nisan günü savcılığa çıkarıldı. “YasadıĢı slogan atmak” ve “Örgüte yardım etmek” 
iddiasıyla suçlanan öğrencilerden Sinan Tosun ve Özcan Buran serbest bırakılırken, 7 öğrenci tutuklanma talebiyle 
mahkemeye gönderildi. 7 öğrenci, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 

Denizli 
20 Mayıs günü, Denizli Pamukkale Üniversitesi öğrencileri Sabir Yalın, Duygu Okur ve Medeni Varol evlerine 
giderken polisler tarafından 'kimlik kontrolü' için durduruldu, ardından ise “haklarında arama kararı bulunduğu” 
gerekçesi ile gözaltına alındı.  
 

Diyarbakır 
BDP ve sivil toplum örgütlerine yapılan operasyon kapsamında 4 Ocak günü Adana'da gözaltına alınan MKM 
çalıĢanı Tuncay Korkmaz, 6 Ocak günü sevk edildiği Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'örgüt üyesi 
olduğu' gerekçesiyle tutuklandı. 
 
10 Ocak günü Ankara'ya gitmek için Diyarbakır Havaalanı'na giden Kandil BarıĢ Grubu üyesi Gülbahar Çiçekçi, 
“Ağrı'nın Doğubayazıt Ġlçesi'nde yaptığı konuĢma nedeniyle hakkında arama kararı çıkarıldığı” gerekçesiyle 
gözaltına alındı. Çiçekçi, tutulduğu Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi'nden Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk edildi. Doğubayazıt Savcılığı'ndan beklenen faksın gelmesi üzerine burada talimatla ifadesi alınan 
Çiçekçi, serbest bırakıldı. 
 
11 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Hüseyin Adlığ, Diyarbakır ilinde BDP parti 
çalıĢmalarında yer aldığını, 1 Ocak günü saat 19:00 civarında Hediye Gündoğan isimli arkadaĢı ile sigara içmek 
için BDP il binasından dıĢarıya çıktıklarını, iki araçla yanlarına gelen resmi giyimli polislerin kimliklerini istediğini, 
kimliklerinin il binasında ceketlerinin cebinde olduğunu söylemelerine rağmen almalarına izin verilmediğini, gece 
saat 23:30 sıralarına kadar gözaltında tutulduklarıı belirtti. 
 
BDP Kadın Meclisi Üyesi Zozan ÖndiĢ ve Kamile Atabay 12 Ocak günü Diyarbakır'da gözaltına alındı.  
 
12 Ocak günü Diyarbakır'da, BDP üyeleri ġükran Dikmen ve Ġbrahim Kızılkaya BDP Ġl binasından çıktıktan sonra 
polisler tarafından gözaltına alındı. 
 
12 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Nurettin Çalan, sabah eve gelen sivil polislerin eĢi Remziye 
Çalan‟ı 28 Mart 2006 olayları ile ilgili olarak adliyeye götürmek üzere gözaltına aldıklarını belirtti. 
 
Diyarbakır'ın Kulp ve Silvan ile Batman'ın Sason ilçeleri üçgeninde kalan kırsal bölgede 17 Ocak günü meydana 
gelen olayda Jandarma Uzman ÇavuĢ Serkan Ġpek yaĢamını yitirirken, bir uzman çavuĢ da yaralandı. Olayda, ateĢi 
yanlıĢlıkla bölgede bulunan köy korucularının açtığı öne sürülürken, Kulp Ġlçesi'ne bağlı Hamzalı Köyü 
yakınlarındaki olayın yaĢandığı gecenin sabahında köyün korucu olmayan Sında Mezrası'na askerler ve 
korucuların baskın düzenledi. Baskında Nesrettin Ege'nin evi askerler tarafından arandı. Aramanın ardından 
askerler Ege'yi gözaltına aldı. Ege'nin Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 
 
19 Ocak günü Diyarbakır'da, TEM ekiplerinin düzenledikleri ev baskınlarında ġafi Kaya, Recep TaĢ ve Jiyan Fırat 
Esin gözaltına alındı.  
 
21 Ocak günü Kulp Ġlçesi'nde jandarma tarafından yapılan ev baskınlarında, aralarında DTP'nin Kulp eski Ġlçe 
BaĢkanı Atilla Öztürk, Hamzalı Köyü'ne bağlı Sında Mezrası'ndan Nesrettin Ege, Hamzalı Köyü'ne bağlı Mirhaci 
Mezrası'ndan Mahmut Bozkurt ve kardeĢi Ġhsan Bozkurt gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kiĢinin Batman'a 
götürüldükleri bildirildi.  
 
21 Ocak günü Bismil Ġlçesi'nde, yapılan ev baskınlarında Nihat Bülbül ve EĢref Alsaç adlı kiĢiler gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan iki kiĢinin Batman'a götürüldüğü öğrenildi. 
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21 Ocak günü Silvan'ın Mescit ve Tekel mahallelerinde yapılan ev baskınlarında, Silvan Belediye BaĢkanı 
Yardımcısı Sadiye Çiçek'in eĢi Musa Çiçek, BDP yöneticisi Fikri Ezer ve Günlük Gazetesi dağıtımcısı Abdulrezak 
Tekçi ile Adıl Dalgın, Fazlı Dalgın, Muhterem Alsaç, Sıddık Menge, Cahit Menge ve Hasan Hayme gözaltına alındı.  
 
Azadiya Welat Gazetesi çalıĢanı Nevin Erdemir, 21 ocak günü evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Evde 
yaklaĢık 3 saat arama yapan polisler, gözaltı kararının Batman Ġl Jandarma Komutanlığı tarafından çıkartıldığını 
belirttii. 
 
8 ve 9 ġubat günlerinde Diyarbakır'ın merkez Bağlar Ġlçesi'nde ġervan Ekinci, Mazlum Arslan, Sur Ġlçesi'nde Halim 
Oluç, Mehmet Dargın, Bahattin Baro ile soyadı öğrenilemeyen Nurullah adlı genç, YeniĢehir Ġlçesi'nde ise Tarık 
Yayık ve soyadı öğrenilemeyen Ramazan adlı kiĢi gözaltına alındı. 
 
8 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Nurettin Erkozan, sivil giyimli 10 civarında polisin evine yaptığı 
baskında oğlu Felat Erkozan‟ın gözaltına alındığını belirtti. 
 
13 ġubat günü Merkez Bağlar Ġlçesi'nde polisler tarafından yapılan ev baskınında Gaziantep Üniversitesi'nde 
okuyan Pınar AteĢ adlı öğrenci gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen AteĢ Gaziantep'e götürüldü.  
 
13 ġubat günü Çermik Ġlçesi'nde, BDP Çermik Ġlçe Örgütü'nün kongresi sonrasında bir kiĢi gözaltına alındı.  
 
Bismil Ġlçesi'ne bağlı Orak Köyü'nde (Cadê) ikamet eden Ubeydullah Karaer, 11 ġubat günü jandarma tarafından 
gözaltına alındı. Karaer, 12 ġubat günü çıkarıldığı Bismil Asliye Hukuk Mahkemesi'nce "Devlet memuruna 
mukavemet etmek" iddiasıyla tutuklandı.  
 
14 ġubat günü Diyarbakır'ın merkez YeniĢehir Ġlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢini 
protesto etmek için yarın yapılacak yürüyüĢe iliĢkin bildiri dağıttıkları iddiasıyla Diyarbakır'ın merkez YeniĢehir 
Ġlçesi'nde bildiri dağıttıkları gerekçesiyle Medeni Alpkaya ve Abdulkadir Teker adlı kiĢiler polis tarafından gözaltına 
alındı.  
 
Bağlar Ġlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin 11. yıldönümünde çıkan olaylarda 
gözaltına alınan 6'sı çocuk 16 kiĢi 17 ġubat günü adliyeye sevk edildi. Burada mahkemelerce ifadeleri alınan 5 kiĢi 
tutuklanırken, 11 kiĢi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
Kapatılan DTP'nin eski ġırnak Ġl BaĢkanı Halil Ġrmez, 19 ġubat günü Diyarbakır'da kaldığı otelde polisler tarafından 
gözaltına alındı.  
 
Bitlis‟in Tatvan Ġlçesi‟nde 20 ġubat günü gözaltına alınan ve Diyarbakır'a getirilen BDP Parti Meclisi üyesi Ali Oruç 
“KCK/TM üyesi olduğu” iddiasıyla 21 ġubat günü tutuklandı.  
 
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin 11. yıl dönümünü olan 15 ġubat'ı protesto gösterilene 
polisin müdahalesi sonucu çıkan olaylara katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve savcılıktaki ifadesinden sonra 17 
ġubat günü serbest bırakılan M. Ġlhan Hacer 21 ġubat günü çalıĢtığı inĢaat giden polisler tarafından gözaltına 
alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Hacer tutuklandı.  
 
Kürt Dil ve Eğitim Hareketi'nin (TZPKurdi) 21 ġubat Dünya Anadil Günü nedeniyle 20 ġubat günü düzenlediği 
yürüyüĢ sonrası Cengiz Çetin isimli vatandaĢ gözaltına alındı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 
Çetin, "Örgüt propagandası yapmak", "Kamu malına zarar vermek" ve 28 Mart 2006'da Diyarbakır olaylarında da 
görüntüsü olduğu iddiasıyla tutuklandı.  
 
BDP Diyarbakır Ġl BaĢkanı Mehmet Ali Aydın, 23 ġubat günü ifade vermek için çağrıldığı Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi Nöbetçi Hâkimliği tarafından “örgüt adına suç iĢlemek” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla aynı 
gün tutuklandı.  
 
Bağlar Ġlçesi'nde 26 ġubat günü Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından yapılan ev baskınlarında 4 kiĢi 
gözaltına alındı. KCK operasyonu kapsamında gözaltına alındıkları öne sürülen 4 kiĢi 1 Mart günü Cumhuriyet 
Savcılığı'na çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 4 kiĢiden 3'ü serbest bırakılırken, Ferit Çetin adlı vatandaĢ sevk 
edildiği Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
 
3 Mart  günü Kocaköy Ġlçesi'nde, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin 11. yıldönümü nedeniyle yapılan 
basın açıklamasın katıldıkları gerekçesi ile Mustafa Yazıhan (25) ve zihinsel engelli Veysi Yıldız (20) adlı kiĢiler 
gözaltına alındı.  
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Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talimatıyla Diyarbakır, Ġstanbul, Ġzmir, Hatay'ın da bulunduğu toplam 14 ilde 
10 Mart günü eĢ zamanlı yapılan operasyonda, kamu kurum ve kuruluĢları ile bazı kiĢilere ait internet sitelerini 
çökertip bu sitelere 'örgüt propagandası' içeren mesajlar yükledikleri iddia edilen 23 kiĢi gözaltına alındı. 23 kiĢiden 
8'inin Diyarbakır'da gözaltına alındığı, 5 kiĢinin de 18 yaĢından küçük olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 5'i çocuk 23 
kiĢi Diyarbakır'a getirildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan 23 kiĢi 16 Mart günü tutuklama talebiyle nöbetçi 
mahkemeye gönderildi. Nöbetçi mahkemede, ifadeleri alınan 23 kiĢiden 13'ü tutuklanırken, 10 kiĢi tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Özgür Halk Dergisi çalıĢanı Kemalpir Çoku'yu 15 Mart günü dergi 
bürosuna giderken Huzurevleri semtinde gözaltına aldı. Dergi çalıĢanı Ferhat Kızıl ise, Urfa Yolu üzerinde sivil 
polisler tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Mart günü Bağlar Ġlçesi'nde bulunan parti binasına sabah saatlerinde giden BDP PM ve Demokratik Yurtsever 
Gençlik (DYG) Üyesi Hülya Dikme sivil polisler tarafından gözaltına alındı. 
 
Bismil Ġlçesi'nde 19 Mart günü gerçekleĢtirilen Newroz Bayramı'nı organize eden tertip komitesi üyesi 7 kiĢi, 22 
Mart günü Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. 
 
Rengê Hêvîya Jinê Dergisi Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Gurbet Çakar, derginin son sayısında yer alan bazı yazılar 
nedeniyle hakkında açılan soruĢturma kapsamında 20 Mart günü ifade vermeye gittiği Diyarbakır Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.  
 
23 Mart günü Silvan ilçesinde Newroz'u kutlarken polisler tarafından gözaltına alının 5 çocuk 24 Mart günü serbest 
bırakıldı. AteĢ yakmaktan 7 çocuk hakkında ise arama kararı çıkartıldı. 
 
26 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Panayır Çelik, 25 Mart günü yeğeni Bahar‟ın çalıĢtığı Gün TV 
televizyonundan çıkarken, annesinin ise evinden gözaltına alındığını, annesinin daha sonra serbest bırakıldığını 
belirtti. 
 
28 Mart günü Ofis semtinde gözaltına alınan Fırat Dağıtım ġirketi çalıĢanları Murat Ġlhan ile Ömer Aslan 30 Mart 
günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
 
Azadiya Welat Gazetesi Yazı ĠĢleri Müdürü Mehdi Tanrıkulu, hakkında açılan bir davanın 8 Nisan günü Diyarbakır 
4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruĢmasında Kürtçe savunma yapmak isteyince tutuklandı. Yapılan kimlik 
tespitinin ardından Tanrıkulu, mahkeme heyetine Kürtçe savunma yapmak istediğini bildirdi. Mahkeme heyeti ise, 
Tanrıkulu'nun Türkçe bildiğinden dolayı Kürtçe savunma yapamayacağını kaydetti. Kürtçe savunmada ısrar eden 
Tanrıkulu'ya mahkeme heyeti, Kürtçe savunma ısrarından vazgeçmemesi durumunda mahkemenin sanığın 
savunma hakkından vazgeçtiği ve susma hakkını kullandığı yönünde hükme varacağını bildirdi. Mahkeme heyeti, 
Kürtçe konuĢmaya baĢlayan Tanrıkulu'nun savunma yapmasına izin vermeyerek, tutuklama kararı verdi.  
 
12 Nisan günü Fransa'dan Türkiye'ye tatil için gelen Kürt kökenli Erdal Tutmaz, Ġstanbul Sabiha Gökçek 
Havaalanı'nda terörle mücadele Ģubesine bağlı sivil polisler tarafından gözaltına alınarak Diyarbakır'a götürüldü. 
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün boyunca gözaltında kalan Erdal Tutmaz, 16 Nisan günü çıkarıldığı 
mahkeme tarafından ''PKK üyesi olmak', 'PKK adına devletin kurum ve kuruluĢların internet sitelerine saldırıda 
bulunmak', 'insansız Heron uçaklarının etkisizleĢtirilmesi için özel programlama çalıĢmaları yapmak'' gerekçesi ile 
tutuklandı.  
 
Genelkurmay BaĢkanlığı 16 Nisan 2010‟da resmî internet sitesinden yaptığı duyuruda, Diyarbakır‟daki 4 bölgeyi 
“geçici güvenlik bölgesi” ilan ederek bu bölgelere sivillerin giriĢini 19 Nisan 2010–7 Mayıs 2010 tarihleri arasında 
yasakladı.  
 
16 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Aslan Türk,  Ziya Gökalp öğrenci yurdunda kalan akrabası 
Mahsun Türk‟ün gözaltına alındığını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
16 Nisan günü Ofis Semti'nde durakta bekleyen DÜ öğrencileri M. Salih Tutar, Ünal Dinar ve Ercan TaĢkın, kendini 
polis olarak tanıtan sivil giyimli kiĢilerce hiçbir gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alındı. 
 
17 Nisan günü Diyarbakır‟da, Mesut TaĢ, Leyla Apaydın ve soyadı öğrenilemeyen Abdullah ve Samet adlı 
öğrenciler farklı yerlerde polis tarafından gözaltına alındı. 
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Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Raif Ölmez ve Arkeoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Talip 
BüyüktaĢ 19 Nisan günü 11 öğrencinin gözaltını alınmasını protesto etmek amacıyla düzenleyecekleri basın 
açıklamasının bildirilerini üniversiteye getirdikleri sırada Terörle Mücadele ġubesi Polisleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
Demokratik Çözüm ve BarıĢ Grubu üyesi 17 kiĢi hakkında açılan davanın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
20 Nisan günü görülen duruĢmasını izleyen Abbas Kandemir adliye çıkıĢında gözaltına alındı. “28 Mart 2006'da 
MuĢ'un ġenyayla bölgesinde kimyasal silahla öldürüldükleri ileri sürülen 14 PKK'liden 4'ünün cenazesinin 
Diyarbakır'a getirilmesi sırasında çıkan olaylara katıldığı” ileri sürülerek gözaltına alınan Kandemir, 22 Nisan günü 
tutuklandı. 
 
26 Nisan günü Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından düzenlenen Bahar ġenliği'ni protesto eden 104 
öğrenci gözaltına alındı. 104 öğrenciden 54'ü 30 Nisan günü, 42'si ise 1 Mayıs günü serbest bırakıldı. 8 öğrenci ise 
Özel Yetkili Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “örgüt propagandası yapma” ve “örgüt adına suç iĢleme” 
suçlamalarından tutukladı. 
 
Özgür Halk dergisi çalıĢanı Sevcan Atak, 29 Nisan günü arkadaĢını ziyaret etmek amacıyla gittiği Diyarbakır D Tipi 
Cezaevi önünde gözaltına alındı. Adana'da hakkında açılan bir soruĢturma nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen 
Atak, 30 Nisan günü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
 
10 Mayıs günü Diyarbakır, Batman, Van, Malatya, Elazığ ve ġırnak'ta yapılan eĢzamanlı ev baskınlarında, 
Toplumsal Hakları ve Değerleri Koruma Eğitim YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği (Toplum-Der) le Mizgin Dergisi 
üyesi 40 kiĢi gözaltına alındı. 
 
18 Mayıs günü, Aksaray merkezli jandarma ve polis tarafından eĢ zamanlı yapılan ve 9 kiĢinin gözaltına alındığı 
operasyon kapsamında Diyarbakır'da K. Ġ. adlı öğrenci gözaltına alındı. 
 
21 Mayıs günü ġanlıurfa'dan Diyarbakır'a gelen BDP ġanlıurfa Gençlik Meclisi çalıĢanları Emine Tutal, H.T. (17) ve 
ismi öğrenilemeyen bir kiĢi kent merkezinde polis tarafından gözaltına alındı. 
 
Kuzey Irak‟a yönelik gerçekleĢtirilen hava bombardımanında hayatını kaybeden 4 HPG'li'den Ekrem Alınbay'ın 
(Adnan Piro) taziyesinin kabul edildiği Dicleliler Yasevi 25 Mayıs günü polis tarafından basıldı. Baskında Alınbay'ın 
akrabası Ahmet Dicle gözaltına alındı. 
 
1 Haziran günü gözaltına alınan BarıĢ ve Demokratik Çözüm Grubu Sözcüsü Mehmet ġerif Gençdal, 21 Mart 
2010'da düzenlenen Diyarbakır Newrozu'nda yaptığı konuĢmadan dolayı, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 
hakkında açılan soruĢturma kapsamında tutuklama talebiyle sevk edildiği Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından tutuklandı. 
 
2 Haziran günü Bağlar Ġlçesi‟nde, Polis Okulu civarında sivil polisler tarafından durdurularak, kimlik kontrolü yapılan 
R.Y. (16) ile soyadı öğrenilmeyen Bülent adlı kiĢi gözaltına alındı. Ġki kiĢi, 4 Haziran günü sevk edildikleri Nöbetçi 
Mahkeme tarafından "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" iddiasıyla tutuklandı.  
 
8 Haziran günü Diyarbakır‟da, çok sayıda eve eĢ zamanlı düzenlenen baskınlarda YDG aktivisti olduğu belirtilen 20 
kiĢi gözaltına alındı. 
 
9 Haziran günü Bismil Ġlçesi'nde, Emniyet ve Bismil Jandarma Karakolu tarafından eĢ zamanlı düzenlenen 
operasyonlarda Sıddık Kortak ve ismi öğrenilemeyen amcasının oğlu gözaltına alınarak Bismil Jandarma 
Karakolu'na götürüldü. 
 
11 Haziran günü Diyarbakır‟da, Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında gözaltına 
alınan 11 kiĢiden 4'ü Savcılıkta serbest bırakılırken, aralarında bir çocuğun da olduğu 7 kiĢi ise "Molotofkokteyli 
atmak", "TaĢ atmak", "Örgüt üyeliği" iddiaları ile tutuklama talebiyle Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk 
edildi. Mahkemeye çıkarılanlardan biri serbest bırakılırken, 6 kiĢi tutuklandı. 
 
16 Haziran günü gözaltına alınan Özgür Halk Dergisi çalıĢanları Sevcan Atak, Faruk Mete, Haydar Erdoğan ve 
Mikail Barut, 18 Haziran günü Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Atak, Mete, Erdoğan, "örgüt üyesi" oldukları 
iddiasıyla tutuklanırken, Barut tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
17 Haziran günü Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karĢısına çıkan 7 BarıĢ ve Demokratik Çözüm 
Grubu üyesinden Mustafa Ayhan, Nurettin Turgut ve Hüseyin Ġpek tutuklandı. Aynı gün 5. Ağır Ceza 
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Mahkemesi'nde yargılanan 10 kiĢiden 7'si de tutuklandı ve duruĢmaya katılmayan 3 kiĢi için de arama kararı 
çıkarıldı. 
 
22 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Mehmet Efe, oğlu Ġlyas Efe‟nin 21 Haziran günü Diyarbakır‟da 
gözaltına alındığını belirtti. 
 
25 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Aytan Gökhan, kız kardeĢi Sefil BozkuĢ‟un 22 Haziran günü 
ilçe yollarında ehliyet sınavı için direksiyon eğitimi çalıĢması yaparken iki kiĢinin kızkardeĢinin arabasını 
durdurduğunu ve aracına el koyduklarını, kardeĢinin köy dolmuĢlarıyla bir gün sonra Lice‟ye geldiğini, dolmuĢ 
Ģoförünün kardeĢini Lice‟deki karakola götürdüğünü, annesi, babası ve diğer kız kardeĢinin de Lice‟deki karakola 
giderek kızlarının kayıp olduğunu belirttiğini, kardeĢinin el konulan aracı ile Hazro-Silvan yolunda Bağdıre 
Karakolu‟na saldırı yapılması üzerine anne babasının ve 2 kızkardeĢinin gözaltına alındığını belirtti. 
 
30 Haziran günü Diyarbakır Ġl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 25 Haziran günü çeĢitli tarihlerde 
molotofkokteyli, havai fiĢekli ve taĢlı saldırı eylemleri düzenledikleri iddiasıyla 2 kiĢinin gözaltına alındığı belirtildi.  
 
30 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Fevziye Kolakan, torunu Mehmet ġirin Kolakan‟ın 28 Haziran 
günü askerden dağıtım iznine geldiğini, Diyarbakır D Tipi Cezaevi‟nde kalan dayısını ziyarete gittiğini ve orada 
gözaltına alındığını belirtti. 
 
8 Temmuz günü Silvan Ġlçesi'nde, çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG'li Mehmet Ali Melik'in (Rohat Urfa) cenaze 
törenine katıldıkları ve "örgüt propagandası yaptıkları" gerekçesiyle, Melik'in akrabaları Ahmet Melik, Müzeyyen 
Melik, Halil Melik ile Yusuf Çiçek, Ruken Aslan, Mahmut Oghal, Celal Uygur ve Mehmet Kıvık evlerine düzenlenen 
baskınla gözaltına alındı. 9 Temmuz günü Mahkemeye sevk edilen 8 kiĢi tutuklandı.  
 
8 Temmuz günü Ergani Ġlçesi'nde, çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG'li Hacı MeĢe'nin (Zinar) cenaze törenine katılan 
ve polis aracına taĢ attıkları iddia edilen Mehmet Y. (18) ile Ümit A. (19) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kiĢi, 
sevk edildikleri Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
10 Temmuz günü Ergani‟de, HPG'li Hacı MeĢe'nin cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle 9 kiĢi gözaltına alındı. 
“Polise taĢ atmakla” suçlanan ve 5 saat boyunca emniyette ifadesi alınan 9 kiĢi, aynı gün serbest bırakıldı.  
 
11 Temmuz günü Diyarbakır'da “artan askeri operasyonlar ve HPG'lilerin cenazelerine yönelik uygulamaları 
protesto için” düzenlenen gösterilere müdahale eden polis 2 çocuğu gözaltına aldı.  
 
13 Temmuz günü Ergani Ġlçesi'nde yapılacak yürüyüĢ öncesi BDP'li yöneticiler Mehmet Kaya ve Mehmet Nur Pala 
polis tarafından gözaltına alındı.  
 
13 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Ġ.G., kızı G.G.‟nin  4 Haziran günü eve dönmemesi üzerine 
Emniyete haber verdiğini, kaybolduktan birkaç gün sonra Cumhuriyet Savcılığına gittiği dershanenin kamera 
görüntülerinin incelenmesi talebinde bulunduğunu, 12 Temmuz günü Terörle Mücadele ġubesi‟nden aranarak 
kızının gözaltında olduğu haberinin verildiğini, bir polis memurunun kendisine kızının kırsala gitmek üzereyken 
gözaltına alındığını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
16 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Mikail Kaya, yaklaĢık bir hafta önce cezaevi civarlarında gece 
saat 1.00 civarında iki polis tarafından dövülerek gözaltına alındığını belirtti. 
 
Azadiya Welat Gazetesi eski Ġmtiyaz Sahibi ve Yazı ĠĢleri Müdürü Ozan Kılınç hakkında verilen 21 yıl üç aylık hapis 
cezası nedeniyle, 21 Temmuz günü Diyarbakır‟daki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındıktan sonra aynı gün 
çıkarıldığı mahkeme tarafından yapılan kimlik tespitinin ardından tutuklandı. 
 
29 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Mehmet Atik, oğlu Özgür Atik‟in yaklaĢık 2 hafta önce, 
“Erzurum‟da çöp kutusuna yerleĢtirilen bombalı eylemi gerçekleĢtirdiği” suçlamasıyla tutuklandığını belirtti. 
 
30 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Fatma Turgay, oğlu Adnan Turgay‟ın 30 Temmuz sabahı 
evlerine baskın yapan TMġ ekipleri tarafından gözaltına alındığını belirtti. 
 
6 Ağustos günü Dicle ilçesinde, Çelebi Mahallesi'nde özel harekat polisleri, bir eve baskın düzenledi. Dicle'de 
askeri noktaya yönelik saldırı gerekçesiyle yapılan baskında evin sahibi Ebubekir Bozkurt (58) tartaklanarak 
gözaltına alındı. 
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10 Ağustos günü Dicle Ġlçesi‟nde, özel harekât timlerinin düzenlediği ev baskınlarında BDP Dicle Ġlçe Örgütü 
Saymanı Sıdık Kalkan, Ġlçe Örgütü Yöneticisi Zülfiye KiĢmir‟in de aralarında bulunduğu 9 kiĢi gözaltına alındı.  
 
10 Ağustos günü merkez Bağlar Ġlçesi'nde, Emek Caddesi ile Öğretmen Caddesi'nde polis ile grup arasında çıkan 
çatıĢmanın ardından biri kadın 3 kiĢi gözaltına alındı. 
 
Diyarbakır‟da serbest gazetecilik yapan ve ĠHD Diyarbakır ġubesi‟nin çalıĢmalarına gönüllü katkıda bulunan ABD 
vatandaĢı Jake R. Hess, KCK/TM adlı yapılanmayla iĢbirliği yaparak topladığı bilgileri ABD‟ye servis ettiği iddiasıyla 
11 Ağustos günü gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na 15 Ağustos günü çıkarılan Jake R. Hess, 
ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılık Jake R. Hess‟in sınırdıĢı edilmesine karar verdi.  
 
11 Ağustos günü Diyarbakır‟da, ESP üyeleri Hayati Yıldız, Welat Yıldız ve Rojda Varhan, Batıkent Caddesi 
üzerinde ESP'nin seçim afiĢini asarken polisler tarafından gözaltına alınmak istendi. ESP'lilere, polis kiĢi baĢı 140 
TL para cezası kesti. Olay yerine gelen ESP Diyarbakır Ġl Yöneticisi Sevda ÇağlaĢ, polislerin keyfi uygulamalar ile 
afiĢ asan arkadaĢlarına para cezası verdiğini belirterek, parti tanıtımı olarak astıkları bu afiĢlerin asımı için izin 
alınması gerekmediğini belirtti.  
 
14 Ağustos günü merkez Kayapınar Ġlçesi Diclekent Mahallesi'nde, Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü Gönüllü Örgütleme Koordinatörlüğü'nde çalıĢan Fırat Düzgün ile El Cezire Muhabiri Yılmaz 
Akıncı, "KCK üyeleriyle iliĢki ve irtibat içerisinde" oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak TMġ‟ne götürüldü.  
 
Genelkurmay BaĢkanlığı 20 Ağustos günü yaptığı açıklamada Diyarbakır‟ın Dicle Ġlçesi‟nin KurĢunlu Bölgesi‟ne 23 
Ağustos 2010–23 Eylül 2010 tarihleri arasında sivillerin giriĢ ve çıkıĢlarının yasaklandığını ilan etti.  
 
20 Ağustos günü Bismil'de, DYG tarafından 15 Ağustos ve Demokratik Özerkliğe iliĢkin alınan kararlara yönelik 
yapılan yürüyüĢe müdahalenin ardından 6 kiĢi gözaltına alındı. 
 
23 Ağustos günü Bismil Ġlçesi'nde, BDP tarafından düzenlenen boykot mitinginin ardından bir grubun yapmak 
istediği yürüyüĢe polis müdahale etti. Müdahale sırasında Ġbrahim ġimĢek ve ismi öğrenilmeyen bir kiĢi gözaltına 
alındı. 
 
27 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Mehmet Zülfi Kızıl, kardeĢi Mehmet Ali Kızıl‟ın, 26 Ağustos 
günü Bağlar Dörtyol Öz Diyarbakır yazıhanesinde polis tarafından gözaltına alınarak Terörle Mücadelede 
ġubesi‟ne götürüldüğünü belirtti. 
 
28 Ağustos günü merkez Sur Ġlçesi'nde, BDP Ġlçe Örgüttü tarafından düzenlenen boykot etkinliğinin ardından 
yapılan yürüyüĢe polis müdahale etti. Olayın ardından polis 17 kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
1982 Anayasası‟na yapılması düĢünülen kimi değiĢikliklerin halk oylamasına sunulacağı 12 Eylül 2010 tarihinden 
önce, Diyarbakır‟da kolluk kuvvetlerine 2 Eylül 2010‟dan itibaren geçerli olmak üzere 11 günlük genel arama yetkisi 
ve izni mahkeme kararıyla verildi. Karar uyarınca Diyarbakır‟ın kent merkezinde ve ilçelerinde ev, iĢyeri, araç ve üst 
aramalarının yapılabileceği öğrenildi. 
 
BDP'nin 12 Eylül'de yapılacak anayasa referandumunu boykot çalıĢmaları kapsamında 2 Eylül günü Diyarbakır 
Ġstasyon Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge katılmak için Dicle'den yola çıkan araçlar askerler tarafından 
durduruldu. Dicle çıkıĢında bulunan askeri noktada durdurulan 50 araç, askerler tarafından didik didik aranırken, 
vatandaĢlarda üst araması ve kimlik kontrolünden geçirildi. Biriken araç sayısı giderek artarken, arama sırasında 
askerler ve vatandaĢlar arasında tartıĢmalar çıktı. Uygulamaya tepki gösteren Dicle Belediye BaĢkanı Mustafa 
Uyguner, uygulamanın keyfi olduğunu belirterek, yolun açılmasını istedi. Ancak askerler bu kez Uyguner ile 
tartıĢarak, makam aracına, Ģeridi ihlal ettiği iddiasıyla ceza kesti. 
 
5 Eylül günü BDP'nin Diyarbakır'da yapacağı boykot mitingi çalıĢmaları kapsamında Eğil'e giden BDP Diyarbakır Ġl 
BaĢkan Yardımcısı Mehmet Güzel ve BDP üyesi Yakup Çelik, ilçeye 2 kilometre kala polislerce durduruldu. Sadece 
kendi arabalarının durdurulduğu gerekçesiyle polisle tartıĢan vatandaĢlardan Mehmet Çelik, "Polis'e mukavemet" 
ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
7 Eylül günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Veysi Cancan, 7 Eylül günü saat 15.00 sıralarında Direkhane 
civarında karĢıdan karĢıya geçmek isteyen bir vatandaĢın 21 A 0244 plakalı özel tim aracından inenler tarafından 
durdurularak zorla arabaya konulduğunu belirtti. 
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BDP Kadın Meclisi Üyesi ġeyma Kantarcı, 11 Eylül günü Diyarbakır giriĢinde polis tarafından “Van'da devam eden 
bir davası” nedeniyle gözaltına alındı. 
 
12 Eylül günü Silvan Ġlçesinde, Selahattin Mahallesi'nde bir okulda BDP'li müĢahit Tarık Ekmen “1999 yılında 
katıldığı bir gösteriden hakkında yakalama emri bulunduğu” gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.  
 
12 Eylül Merkeze bağlı YeniĢehir Ġlçesi'nde, YeniĢehir Ġlköğretim Okulu'nda soyadı öğrenilemeyen Davut adındaki 
BDP'li müĢahit gözaltına alındı. 
 
13 Eylül günü Diyarbakır‟da, 2010‟da Sur Belediyesi Gençlik Evi‟ne, Sodes Kadın Merkezi‟ne ve Hasırlı Özgür 
YurttaĢ Derneği‟ne düzenlenen eĢ zamanlı baskınlar sonucu 6 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kiĢi, 17 Eylül 
günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
16 Eylül günü Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Diyarbakır il sınırları dahilinde bulunan Dicle ilçesi 
KurĢunlu Bölgesi‟nde Genel Kurmay BaĢkanlığınca 23 Ağustos - 23 Eylül 2010 tarihleri arasında geçici Askeri 
Güvenlik Bölgesi ilan edilmiĢtir" denildi ve siviller bölgeye girmemeleri yönünde uyarıldı. 
 
19 Eylül günü Ergani Ġlçesi'nde ismi öğrenilemeyen 1 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı. 
 
21 Eylül günü Diyarbakır‟da, Fırat Dağıtım çalıĢanı Numan Aktop, Sanayi giriĢinde gazete dağıtımı yaptığı sırada 
polis tarafından gözaltına alındı. 
 
DÖKH üyesi Sakine Kayran, 1 Ekim günü YeniĢehir Ġlçesi'nde durakta beklediği sırada sivil polisler tarafından 
gözaltına alındı. Kayran, ġanlıurfa‟ya götürüldü. 
 
Diyarbakır Kent Kadın Meclisi Aktivisi Melek Ergül, 2 Ekim günü merkez Kayapınar Ġlçesi'nde sivil polisler 
tarafından gözaltına alındı. 
 
8 Ekim günü Diyarbakır‟da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkıĢının yıldönümünü protesto etmek için 
YeniĢehir'in ġehitlik semtinde eylem yapan bir gruba müdahale eden polis, 2 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
8 Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Halit Sevim, kızı Kısmet Sevim‟in 7 Ekim 2010 tarihinde Ġstanbul‟a 
gitmek için evden çıktığını, aynı gün akĢam kendisini telefonla arayan birinin “Kızın gidecekti, savcının talimatıyla 
gözaltına alındı” dediğini belirterke hukuki yardım talep etti. 
 
13 Ekim günü Dicle Ġlçesi'nde, A. (14) adlı çocuk evinden, Nevzat GüneĢ (18), Hasan GüneĢ (20) ve ġehmuz 
GüneĢ (19) adlı kiĢiler ise polis tarafından kahvehanede gözaltına alınarak Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  
 
27 Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Nuran Abay, torunu Mikail Beyaz‟ın 27 Ekim günü sivil polislerce 
gözaltına alındığını belirtti. 
 
29 Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Faysal Bayram, Kulp ilçesi KamıĢlı Köyü Tahta Bey mezrasında 
ikamet eden Selahattin Bayram‟ın evine 29 Ekim günü korucu ve askerlerce baskın düzenlendiğini, baskını 
sırasında Selahattin Bayram‟ın oğlu Mehmet ġiyar‟ın gözaltına alındığını belirtti. 
 
Erzurum BDP yöneticilerinden Mehmet Koçak, 1 Kasım günü Diyarbakır'da kaldığı otelde polis tarafından gözaltına 
alındı. 
 
3 Kasım günü Dicle Üniversitesi‟nde fakülteler arasında geçiĢleri engellemek amacıyla duvar inĢa edilmesini ve 
YÖK‟ü protesto etmek için yürüyüĢ düzenlemek isteyen öğrencilere polis ekipleri tazyikli su ve biber gazıyla 
müdahale etti. Müdahale sonrasında 20 öğrenci gözaltına alındı. 
 
26 Kasım günü Silvan Ġlçesi'nde, kapatılan DTP'nin eski ilçe yöneticisi Songül Ekinci, ilçe merkezinde gözaltına 
alındı. 
 
Diyarbakır‟da 28 Kasım 2009‟da düzenlenen bir protesto gösterisinde açılan ateĢ sonucu bacağından vurulan ve 
tedavisi yapılmadan tutuklandıktan sonra Terörle Mücadele Yasası‟nda çocuklara iliĢkin yapılan düzenleme sonucu 
tahliye edilen S.T., Diyarbakır‟da çeĢitli dönemlerde düzenlenen 17 eyleme katıldığı suçlamasıyla 29 Aralık günü 
tekrar tutuklandı. 
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30 Kasım günü Kayapınar Ġlçesi'nde, Huzurevleri Özgür YurttaĢ Derneği çıkıĢında Orhan AkkuĢ isimli kiĢi sivil 
polisler tarafından gözaltına alındı. 
 
1 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran M. Sait Demir, yeğeni Özkan Demir‟in, Sümerpark‟ta 1 Aralık 
günü gözaltına alındığını belirtti. 
 
2 Aralık günü gözaltına alınan Renge Heviya Jine (Kadının Umudunun Rengi) Dergisi‟nin eski Yazı ĠĢleri Müdürü 
Berivan Eker, derginin Haziran-Temmuz 2010 sayısında çıkan yazılar nedeniyle hakkında “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” ve “yasadıĢı örgüt adına suç iĢlediği” iddialarıyla açılan soruĢturma kapsamında tutuklandı.  
 
6 Aralık günü Diyarbakır'da düzenlenen Dicle Üniversitesi öğrencisi Aydın Erdem'i anma yürüyüĢüne katıldığı 
gerekçesi ile Dicle Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği öğrencisi Ekrem Yeniada, polis tarafından gözaltına alındı  
 
11 Aralık günü Silvan Ġlçesi'nde, TMġ ekipleri, Bağlar Mahallesi Büyük ÇeĢme Caddesi üzerinde aynı aileye ait 4 
ayrı eve baskın düzenledi. Yapılan aramalarda evlerde bir Ģey bulunmazken, Osman Nakçi ile Emin Nakçi isimli 
kiĢiler gözaltına alındı.  
 
12 Aralık günü Ergani Ġlçesi'nde, 1994 yılında çıkan bir çatıĢmada 4 arkadaĢı ile birlikte yaĢamını yitiren ve kimlik 
bilgileri yeni açıklanan PKK'li Sedat Çağlar (DılgeĢ Ergani) için kurulan taziye çadırına düzenlenen kitlesel yürüyüĢ 
arından C.T. (17), M.K. (16), M.B. (17), Ahmet Yavuz (20) ve Mehmet Bozkaplan (20) gözaltına alındı. C.T. ve 
Mehmet Bozkaplan yapılan sorguların ardından aynı gün serbest bırakıldı. 
 
Genelkurmay BaĢkanlığı 17 Aralık günü yaptığı açıklamada, Diyarbakır‟ın Dicle Ġlçesi‟nin KurĢunlu Bölgesi‟ne 28 
Aralık 2010–31 Mart 2011 tarihleri arasında sivillerin giriĢ ve çıkıĢlarının yasaklandığını ilan etti. 
 
20 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Mahmut Zengin, ev arkadaĢı Gökhan Azbay‟ın üniversitede 
bulunan minibüs durağından gözaltına alındığını belirtti. 
 
22 Aralık günü Diyarbakır‟ın Bismil Ġlçesi‟nde, Bismil Kültür Sanat Derneği‟ne baskın düzenleyen polis ekipleri, 
dernek binasında yapılan aramanın ardından dört kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 3'ü emniyetteki 
sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Bismil Kültür Sanat Derneği çalıĢanı Ferhat Tuğan ise, 24 Aralık günü 
çıkarıldığı Mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
24 Aralık günü Silvan ilçesi'ne bağlı Kale, Konak, Selahattin, Mecit mahalleleri ile Karadere Köyü'ne yapılan ev 
baskınlarında Adil Kılıç, Bedri Bozkurt, Celil Erinfik, ġıvan Akpolat, Mehmet Tuncay, Abdurrahman Bildirici 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kiĢi, 25 Aralık günü Savcılığa sevk edildi. 19 Aralık'ta yapılan basın 
açıklamasına katılarak "PKK halktır, halk burada" sloganını atmak ile suçlanan Celil Erinfik ve ġıvan Akpolat 
savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Adil Kılıç, Bedri Bozkurt, Mehmet Tuncay ve Abdurrahman 
Bildirici Nöbetçi Mahkeme‟ye sevk edildi. Savcılıkta ve nöbetçi hakimlikte Kürtçe ifade vermek isteyen 4 kiĢinin 
talebi kabul edilmedi. Ġfade vermeyen Adil Kılıç, Bedri Bozkurt, Mehmet Tuncay ve Abdurrahman Bildirici tutuklandı.  
 
27 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Uğur BoztaĢ, 27 Aralık günü Dicle Üniversitesi kampüsünde 
polisin otobüsü durdurarak arkadaĢı Rıdvan Arı‟yı gözaltına aldığını belirtti. 
 

Düzce 
18 Mayıs günü Düzce'de, aralarında Düzce Üniversitesi Öğrenci Derneği üyelerinin de bulunduğu 9 kiĢi “Örgüt 
üyeliği” iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. 
 

Edirne 
Edirne‟de “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 16 Aralık 2009‟da tutuklanan arkadaĢlarının serbest 
bırakılması için 27 Aralık 2009‟da Ģehir merkezinde imza kampanyası düzenleyen Edirne Gençlik Derneği üyesi 
sekiz kiĢinin çevrede bulunanların saldırısına uğramasını 3 Ocak günü protesto etmek için Edirne‟ye gelen Halk 
Cephesi üyeleri de otoyolda aĢırı sağcı bir grubun linç giriĢimine maruz kaldı. Saldırıya müdahale eden polis 
ekiplerinin Halk Cephesi üyesi üç kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
5 Ocak günü Edirne‟de, 3 Ocak 2010 tarihinde arkadaĢlarının aĢırı sağcı bir grubun linç giriĢimine maruz kalmasını 
protesto eden Halk Cephesi (HC) üyeleri Edirne giriĢinde polis ve jandarma tarafından durdurularak kente 
alınmadı. Ġstanbul'dan giden destek ile birlikte yaklaĢık 49 saattir kente girmekte ısrar eden 200 kiĢi, Edirne 
giriĢinde bulunan Havsa'da oturma eylemi baĢlattı. 
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Edirne‟de meydana gelen linç giriĢimlerini protesto etmek amacıyla Edirne‟ye gitmeye çalıĢan fakat Ģehre 
giriĢlerine polis ekipleri tarafından izin verilmeyen Halk Cephesi üyeleriyle birlikte Babaeski Ġlçesi‟nde bir tesiste 
bekleyen YürüyüĢ Dergisi Muhabiri Serdar Polat, hakkında “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla 
yakalama emri bulunduğu gerekçesiyle 7 Ocak günü gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. 
 
Edirne‟de “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 16 Aralık 2009‟da tutuklanan arkadaĢlarının serbest 
bırakılması için 27 Aralık 2009‟da Ģehir merkezinde imza kampanyası düzenleyen Edirne Gençlik Derneği üyesi 
sekiz kiĢinin çevrede bulunanların saldırısına uğramasını 9 Ocak günü protesto etmek için Edirne‟ye gelen Halk 
Cephesi üyeleri Ģehir merkezinde bulunan aĢırı sağcı kalabalığın linç giriĢimine maruz kaldı. Saldırının ardından 
olay yerine gelen polis ekipleri Halk Cephesi üyesi altı kiĢiyi gözaltına aldı. 
 

Elazığ 
Elazığ'ın Karakoçan Ġlçesi'nde CHP Ġlçe BaĢkanı Ġsmet Ġla ile arkadaĢları Hacı Parlak, Okan Parlak ve Özcan YaĢa, 
6 Ocak günü polis tarafından dövülerek gözaltına alındı. 4 kiĢi, "polise mukavemet" ettikleri iddiasıyla tutuklanma 
talebiyle Karakoçan Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemede serbest bırakılan 4 kiĢi hakkında "yurtdıĢı 
yasağı" ve "adli kontrol" kararı verildi. 
 

ĠçiĢleri Bakanı BeĢir Atalay 5 Ocak günü valiliklere yol kontrolleri ve yayla-mera yasaklarıyla ilgili iki genelge 
göndererek, özellikle bölgedeki uygulamalarda kiĢi hak ve özgürlüklerinin zarar görme ihtimalinin doğduğuna dikkat 
çekti. Valiliklere gönderilen genelgenin üzerinden yaklaĢık bir ay geçmesine rağmen, özellikle Van, Ağrı, Kars, 
Bitlis, MuĢ, Iğdır, Hakkari ve Erzurum illeri arasında 44 noktada polis ve jandarma arama noktası uygulamaları 
devam ederken, 51 yayla ve mera yasaklanma uygulamaları kaldırılmadı. Van-Hakkari arasında 10, Yüksekova-
Hakkari arasında 2, Hakkari-ġırnak arasında 3, Van- Bitlis arasında 2, Van-MuĢ arasında 3, Van-Kars arasında 5, 
Van-Özal arasında 1, MuĢ-Erzurum arasında 2, MuĢ-Ağrı arasında 3, MuĢ-Bingöl arasında 2, Kars-Erzurum 
arasında 3, Kars-Ardahan arasında 2, Iğdır-Ağrı arasında 2, Iğdır-Ermenistan sınırı arasında 1, Bitlis-Siirt arasında 
3 arama noktasında bulunurken, Hakkari'de 6, Van'da 8, Ağrı'da 9, Iğdır'da 3, MuĢ'ta 3, Erzurum'da 2, Kars'ta 6 ve 
Bitlis'te 4 yaylaya çıkıĢ yasak. 

 
“YasadıĢı El-Kaide Örgütü‟nün üyesi” oldukları iddiasıyla polis ekiplerinin 22 Ocak günü 16 ilde düzenlediği 
eĢzamanlı operasyon kapsamında Elazığ`da 8 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kiĢiden 5‟i çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
Yakalandığı damak kanserinin ilerlemesi nedeniyle uzun bir süre tahliye edilmesi yönünde giriĢimlerde bulunulan 
ve 5 Kasım 2009‟da CumhurbaĢkanı Abdullah Gül tarafından affedilen Güler Zere‟nin 7 Mayıs 2010‟da yaĢamını 
yitirmesi sonrası 8 Mayıs günü memleketi Elazığ‟da, AKP Elazığ il binasına yürüyüĢ yapmak isteyen gruba polis 
ekiplerinin müdahale etmesi 10 kiĢi gözaltına alındı. 
 
24 Mayıs günü, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatıyla Elazığ'da yapılan ev baskınlarında Azadiya Welat 
ve Günlük Gazetesi temsilcisi Ali Konar, DĠHA Muhabiri Serkan Demirel, BDP Yöneticisi Özcan Benler, EMEP 
Yöneticisi Serdar KarakuĢ, Fırat Üniversitesi öğrencilerinden ĠHD Üyesi Hüseyin Timur, Bengü Cengiz, Erdal 
Demir, Gökhan Öngülü, Doğan Aksen, Resül Ġnce, Zozan Noyan ve Diyarbakır‟da vekil öğretmenlik yapan Melek 
Duman gözaltına alındı. 
 
4 Haziran günü Maden ilçesinde, “yasadıĢı örgüte üye olmak” suçundan arandığı belirtilen 1 kiĢi gözaltına 
alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 
 
17 Haziran  günü Karakoçan Ġlçesi‟ne bağlı Kızılca Köyü‟nde vefat eden babasının cenazesine katılmak üzere 
gelen Kürt türkücü Nurettin Çelik (Zınar Sozdar) defin iĢleminden sonra „terör örgütü propagandası yaptığı‟ 
gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı. Çelik‟in çeĢitli tarihlerde „Biz Apo‟ya söz vermiĢiz‟ adlı parçayı 
okuduğu için, Diyarbakır 6‟ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında arama kararı bulunduğu belirtildi. 
Jandarmadaki sorgulamasının ardından Karakoçan Adliyesi‟ne çıkartılan Çelik ifade sonrası tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı. 
 
5 Temmuz günü Arıcak ilçesi‟nde, Bükardi Jandarma Karakolu‟na düzenlenen saldırıda ölen HPG militanı Haci 
MeĢe‟nin cenazesinin Diyarbakır‟ın Ergani Ġlçesi‟ne getiriliĢi sırasında “polis aracına taĢ attıkları” iddiasıyla 
gözaltına alınan M.Y. (18) ve Ü.A. (19) çıkarıldıkları mahkeme tarafından 8 Temmuz günü tutuklandı.  
 

Erzincan 
3 Ocak günü Erzincan'da, Erzincan Gençlik Derneği'ne mensup olduklarını söyleyen 11 üniversite öğrencisi, saat 
14.00 sıralarında ellerinde döviz ve pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na gelerek basın açıklaması yapmak istedi. 
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Basın açıklaması sırasında çevrede sağ görüĢlü bir grubun toplandığını gören polisler, basın açıklaması yapan 
grubun dağılmasını istedi. Alandan ayrılmayan grup, polis tarafından gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirildi.  
 
10 Ocak günü Erzincan‟da, Edirne'de açıklama yapmak isteyen gruba yapılan linç giriĢimini protesto etmek için 
Erzincan Gençlik Derneği tarafından yapılmak istenen basın açıklamasına polis müdahale etti. Müdahalede 20 kiĢi 
gözaltına alınarak Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Açıklama yapılmadan önce Erzincan Gençlik Federasyonu 
tarafından yapılan yazılı açıklamada, basın açıklamasının yapılacağı yere polis tarafından getirilen bir grubun linç 
hazırlıkları yaptıkları, eylem baĢlamadan önce de polisin dernekten çıkanları kimlik kontrolünden geçirdiği belirtildi.  
 
Erzincan'da bazı vakıflara yönelik yapılan ve 'Ġrtica ile Mücadele Eylem Planı'nın uygulaması olduğu iddia edilen 
soruĢturma nedeniyle darbecilikle suçlanan Erzincan Cumhuriyet Savcısı Ġlhan Cihaner 16 ġubat günü gözaltına 
alındı. Cihaner 1999 yılında görev yaptığı ġırnak'ta JĠTEM kurucuları hakkında dava açmıĢtı. Erzurum Adliyesi'nde 
Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman ġanal tarafından sorgulanan Cihaner, 17 ġubat günü Erzurum 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nce ifadesi alındıktan sonra ''Ergenekon örgütü üyesi olmak'', ''görevi kötüye kullanmak'', ''tehdit 
ve iftira'' gerekçesiyle tutuklandı. 
 
Erzurum Özel Yetkili Savcılığı tarafından verilen talimat üzerine Erzincan'da 15 Mart günü gözaltına alınan S.K., 
Trabzon'a götürüldü. 
 
Erzincan Cumhuriyet Savcılığı‟nın talimatıyla 16 Mart günü Erzincan‟da ve Trabzon‟da düzenlenen eĢzamanlı 
operasyonda SGD üyelerinden Erzincan‟da gözaltına alınan dört kiĢiyle, Trabzon‟da gözaltına alınan yedi kiĢiden 
Deniz Doğruer, Cem Alpgiray, Eren Tanay, Eren Altun, Ezgi KiĢin ve Bahar KolomuĢ, “yasadıĢı örgüt üyesi 
oldukları” iddiasıyla 20 Mart günü Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. 
 
Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruĢturma kapsamında Erzincan'da düzenlenen 
operasyonda gözaltına alınan 8 kiĢi, 19 Mayıs günü emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından Erzurum 
Adliyesi'ne gönderildi. Ġfadeleri alınan 8 kiĢiden 4'ü, “DHKP/C üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklanırken, diğer 4 kiĢi 
de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
20 Mayıs günü Erzincan'da üniversite öğrencisi Mustafa Karakaya ve soyadı öğrenilemeyen Vural isimli öğrenci 
terörle mücadele polisleri tarafından gözaltına alındı. 
 
5 Ekim günü Erzincan'da, “PKK‟ye yardım ettikleri” iddiasıyla 3 kiĢi gözaltına alındı. 
 

Erzurum 
Kafkas Üniversitesi ĠĢletme Bölümü 4.Sınıf öğrencisi Neriman Avcı 12 ġubat günü polis ekiplerinin Kredi Yurtlar 
Kurumu'na yaptığı baskın sonucu gözaltına aldı. Erzurum 2.Ağır Ceza Mahkemesi hakimliğince ifadesi alınan Avcı, 
'silahlı örgüte eleman kazandırmak' suçlamasıyla tutuklandı.  
 
Eski DEHAP Karayazı Ġlçe BaĢkanı Mustafa Gül, 2004'te hakkında açılan 'örgüt üyesi olmak' davasının Yargıtay 
tarafından onanması sonucu 9 Mart günü ilçe merkezinde gözaltına alındı. Gül, sevk edildiği adliyede iĢlemler 
yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine konuldu. 
 
20 Kasım günü Erzurum‟da, Erzurum H Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan babası Mehmet Çenge'yi ziyaret etmek 
amacıyla Iğdır'dan Erzurum'a giden Halef Çenge, cezaevi önünde tartıĢtığı gardiyan ve askerler tarafından 
tartaklanarak gözaltına alındı. 
 
23 Kasım günü Karayazı Ġlçesi'nde, haftalık yayın yapan Yeni Yorum gazetesini dağıttığı gerekçesiyle Yunus 
KamıĢ, kendisine ait gazete bayisinde Yorum gazetesi bulundurduğu için, Hasan AteĢ ve gazeteyi okumak için 
satın alan Saim Genç, Servet KamıĢ, Muhammet KamıĢ ve Murat Tutkun isimli vatandaĢlar gözaltına alındı. 
 
'KCK operasyonu' adı altında yapılan tutuklamalara iliĢkin ġubat 2010'da Roj TV'ye katılarak görüĢ belirttiği için 
hakkında dava açılan BDP Ardahan Eski Ġl BaĢkanı Güven Yılan, 26 Kasım günü Ardahan'dan Erzurum'a geçerken 
Oltu Ġlçesi'nde gözaltına alındı. Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Yılan, tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
 
30 Kasım günü Karayazı Ġlçesi'nde, çarĢıda arabasıyla gezen Erkan Ak, kendisini takip eden polislere “neden 
kendisini takip ettiklerini” sorması üzerine dövülerek gözaltına alındı. 
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EskiĢehir 
10 Ocak günü EskiĢehir‟de, Edirne‟de arkadaĢlarının tutuklanmasını protesto etmek için basın açıklaması yapmak 
isteyen EskiĢehir Gençlik Derneği GiriĢimi üyelerine müdahale eden polis ekipleri 10 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
EskiĢehir'de “KCK operasyonu” adı altında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 üniversite öğrencisi, 2 
Nisan günü tutuklanma talebiyle 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. 12 öğrenciden Rıdvan Ġpek, ġakir Çayın, 
Liyadin Pirbudak, Nudem Yalçın tutuklanırken, 8 öğrenci tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
EskiĢehir'de “THKP-C üyesi oldukları” iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Anadolu Üniversitesi öğrencileri 
Erdem Güray (22), Ġsmail Arslan (21) ve AyĢe Bor (21) 2 Mayıs günü yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye 
sevk edildi. Öğrencilerden Erdem Güray ile Ġsmail Arslan çıkartıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak 
EskiĢehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi, AyĢe Bor ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
13 Mayıs günü Osmangazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Bahar ġenlikleri'nin ardından çıkan olayların 
ardından gözaltına alınan 34 Kürt öğrenciden 22'si serbest bırakılırken, 12 kiĢi 14 Mayıs günü Mahkemeye sevk 
edildi. 12 kiĢiden Gökhan Kaplan, Eyüp Çelik, ġaban SatılmıĢ “Kamu malına zarar verme” suçundan tutuklanarak 
cezaevine gönderilirken 9 kiĢi serbest bırakıldı.  
 
4 Kasım günü EskiĢehir‟de, Anadolu Üniversitesi‟nde YÖK‟ün kuruluĢ yıldönümünü protesto etmek için afiĢ asmak 
isteyen öğrencileri özel güvenlik görevlilerinin engellemek istemesi üzerine çıkan kavga nedeniyle üniversiteye 
giren polis ekipleri40 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 

Gaziantep 
Gaziantep, Adıyaman, Mersin ve Hatay'da 5 Ocak günü yapılan eĢ zamanlı ev ve iĢyeri baskınlarında gözaltına 
alınan kapatılan DTP PM üyeleri Mehmet Çelik, Sadun Doğan, BDP Gaziantep Kadın Meclisi Üyesi Semra Bozkul, 
kapatılan DTP Gaziantep Ġl yöneticileri Ali Melal, Ġsa Anık, Sıdıka Yaman, Apturrahman Yardak, Semra ġansal, ilçe 
yöneticileri Agit Alparslan, ġükrü Göktür, Bozan Kalkan, Recai Yılmaz, Emin Behçet, Seyit Ramazan, ReĢit TaĢ, 
Refik Aka, Ali Kozak, Cahide Mutlu, Salih IĢık, ile Gaziantep Üniversitesi (GÜ) öğrencileri Ġsa Atakan, Kendal 
Soysal, 8 Ocak günü Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardında Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı'na 
çıkarıldı. Burada ifadeleri alınan 22 kiĢiden 1'i serbest bırakılırken, 21 kiĢi, "YasadıĢı örgüt üyesi olmak", "KCK'nin 
Ģehir yapılanmasındaki faaliyetlere katılmak" iddiası ile tutuklandı. 
 
11 Ocak günü Nizip Ġlçesi‟nde Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yapılan ev baskınları ve okul çıkıĢı 
kimlik aramalarında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 10'dan fazla kiĢi gözaltına alındı. 
 
“YasadıĢı El-Kaide Örgütü‟nün üyesi” oldukları iddiasıyla polis ekiplerinin 22 Ocak günü 16 ilde düzenlediği 
eĢzamanlı operasyon kapsamında Gaziantep‟te 5 kiĢi gözaltına alındı. 
 
“KCK/TM” adlı yapılanmaya üye oldukları suçlamasıyla 3 ġubat günü ġehitkamil ve ġahinbey ilçesinde BDP üye ve 
yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kiĢiden 15‟i 5 ġubat günü tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılırken, Ferdun Karcan adlı kiĢi "KCK Ģehir yapılanmasındaki faaliyetlere katılmak" iddiası ile 
tutuklandı. 
 
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla 13 ġubat günü BDP üye ve yöneticilerine yönelik 
düzenlenen operasyon kapsamında Gaziantep‟te gözaltına alınan 15 kiĢiden 8‟i 17 ġubat günü tutuklandı. 
 
25 Mart günü Merkez ġahinbey Ġlçesi'nde, Antep Üniversitesi'nde okuyan isimleri öğrenilemeyen iki öğrenci ile 
Rıdvan isimli bir kiĢi gözaltına alındı. 
 
14 Nisan günü hakkında açılan bir soruĢturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü'ne giden BDP  ġahinbey ilçe 
yöneticisi Hazal Kil, TEM Ģubesine bağlı polislerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kil ifadesine alınmadan 
tutuklanarak Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 
 
7 Mayıs günü Gaziantep Nizip‟te, Nizip Ġlçesi Meslek Yüksek Okulu'nda, üzerinde Deniz GezmiĢ'in resminin 
bulunduğu tiĢörtü giyen bir öğrencinin sağ görüĢlü bir grup tarafından tartaklanması ve yaĢanan gerginlikten sonra 
sağ görüĢlü bir grubun Nizip Meslek Yüksekokulu'nda sol görüĢlü öğrencilere saldırması sonrası olaya müdahale 
eden jandarma saldırıya uğrayan 6 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
26 Mayıs günü Gaziantep H Tipi Cezaevi'ne kardeĢinin görüĢüne giden Kadir Ölmez (30) cezaevi önünde polis 
tarafından gözaltına alındı. 
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11 Ağustos günü merkez ġahinbey Ġlçesi'nde, "Demokratik Özerklik" Ģölenine katıldıkları gerekçesiyle isimleri 
öğrenilemeyen 2 kiĢi gözaltına alındı. 
 
30 Ekim günü Gaziantep'in merkez ġahinbey Ġlçesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Lisesi'nde uyuĢturucu satıldığı 
ve lise öğrencisi kızların fuhuĢa zorlandıkları bilgisi üzerine BDP Gençlik Meclisi çalıĢanı D.Ç. (17) kız çocuğu ile 
Y.A. (18) isimli erkek, okul önünde polis tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. 
 

Hakkari 
6 Ocak günü Yüksekova ilçesi merkezinde bulunan Ġran Pasajına TMġ ekipleri tarafından düzenlenen baskında 
Abdulcebbar Erkan ve ismi öğrenilemeyen 3 kiĢi gözaltına alındı. 
 
7 Ocak günü ġemdinli Ġlçesi'nden Derecik Beldesi'ne giderken GeliĢen (ġapatan) Karakolu tarafından araçları 
durdurularak gözaltına alınan 8 kiĢi, Savcılığa sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan 8 kiĢiden 5'i serbest 
bırakılırken, 9 Ocak günü Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan 3 kiĢi "YasadıĢı örgütün dağ kadrosuna katılacaklar" 
iddiasıyla tutuklandı. 
 
Hakkâri'nin Bağlar Mahallesi'nde dün yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 10 kiĢi 12 Ocak günü Savcılığa 
sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan 7 kiĢi serbest bırakılırken, Yılmaz Seven, Hamdi Kaya ve Lezgin 
Kaçar 13 Ocak günü çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nce "Örgüt propagandası yapmak" ve "devlet memuruna 
mukavemet" iddiasıyla tutuklandı. 
 
12 Ocak günü Yüksekova Ġlçesi'nde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan A.B. (16), Yavuz Evin ve Feyyaz ġen 
13 Ocak günü sevk edildikleri Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi'nce "YasadıĢı örgüt propagandası yapmak" 
iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan A.B.'nin aklı dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü. 
 
Hakkari TMġ ekiplerinin 13 Ocak günü Yeni Mahalle'de yaptığı ev baskınında YDG-M Üyesi Orhan Engin gözaltına 
alındı. 
 
Ġran güvenlik güçleri, 18 Ocak günü Sine Cezaevi'nde PKK davasından tutuklu bulunan Batman doğumlu Nurten 
Batur ile ismi öğrenilemeyen bir kadını Esendere Sınır Kapısı'ndan Türkiye yetkililerine teslim etti. Ġki kadının 
Yüksekova Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü belirtildi.  
 
18 Ocak günü Hakkari‟nin Sümbül Mahallesi'ndeki Gazi Lisesi önünde ismi öğrenilmeyen bir çocuk, 3 sivil polis 
tarafından dövülerek gözaltına alındı. 
 
19 Ocak günü Hakkari‟nin Sümbül ve Keklikpınar mahallelerinde Terörle Mücadele ġubesi'ne bağlı polisler 
tarafından yapılan ev baskınlarında 3 kiĢi gözaltına alındı. 
 
Yüksekova'da yaĢanan olaylara karıĢtığı gerekçesiyle hakkında açılan soruĢturma kapsamında 20 Ocak günü 
emniyete çağırılan F.T. (15) gözaltına alındı. F.T., sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi tarafından "Örgüt 
propagandası yapmak", "Polis memuruna mukavemet" suçlamasıyla tutuklandı. 
 
23 Ocak günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢulları ile BDP'ye yönelik 
operasyonlar kapsamında yaĢanan tutuklama ve gözaltıları protesto amacıyla yapılan yürüyüĢe müdahale eden 
polis 3 kiĢiyi gözaltına aldı. 3 kiĢi daha sonra serbest bırakıldı. 
 
TMġ ekipleri tarafından 28 Ocak günü Hakkari‟nin Keklik Pınar Mahallesi'nde yapılan ev baskınlarında gözaltına 
alınan Metin Özer, Abdulkerim Özek, Necman Öner ve Orhan Engin aynı gün Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 
“örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklandı. 
 
8 ġubat günü Yüksekova Ġlçesi'nde M. Ali Ayhan ile soyadı öğrenilmeyen Abdülkerim isimli kiĢi polisler tarafından 
gözaltına alındı.  
 
8 ġubat günü Yüksekova Ġlçesi'nde evine giden M.E. (16) sivil polisler tarafından gözaltına alındı. 9 ġubat günü 
Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen M.E., 15 Ģubat 2009 tarihinde yapılan gösteriye katıldığı 
iddiasıyla tutuklandı. 
 
Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler 10 ġubat günü sabah saatlerinde KarĢıyaka, Yenimahalle, Berçelan, 
Biçer, Medrese ve Gazi mahallerinde evlere baskın düzenledi. Baskınlarda 15 kiĢi gözaltına alındı. 
 



ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 

228 KĠġĠ GÜVENLĠĞĠ ve ÖZGÜRLÜĞÜ |  

 

Van Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 10 ġubat günü ġemdinli ve Yüksekova'da eĢ zamanlı ev baskınları 
düzenlendi. ġemdinli ilçe merkezi ve Altınsu (ġapatan) Köyü'ne jandarma ve polisler tarafından yapılan baskınlarda 
Ecevit Bay, Ali Ġhsan Özcaner, Abdul Gafur Nurçin, Hürriyet ġimĢek, Kadri Yalçın, Ceyhan Gelici, Sezer ErbaĢ, 
Serdar Bay, HaĢim Elmas, Metin ġengül ve ismi öğrenilmeyen bir kiĢinin gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi 
öğrenilemeyen 11 kiĢinin Van'a gönderildi. Yüksekova'da ise Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, gece ev 
baskınları düzenledi. Baskınlarda evlerde arama yapılırken, 2'si çocuk 7 kiĢi gözaltına alındı. 
 
11 ġubat günü Yüksekova Ġlçesi'nde Zagroz ĠĢ Merkezi'ne yapılan polis baskınında Nurettin Aybar isimli kiĢi 
gözaltına alındı. 
 
12 ġubat günü Yüksekova Ġlçesi'nde, sabah saatlerinde Ġlçe Emniyet Müdürlüğü önünden geçen bir kiĢi, polis 
tarafından gözaltına alınmak istendi. Gözaltına alınmak istenen kiĢi kaçmaya baĢlayınca, polis havaya ateĢ açarak 
bir kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
13 ġubat günü Yüksekova Ġlçe Emniyet Müdürlüğü önünden geçen ve isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk gözaltına 
alındı. 
 
Hakkari merkez ile Yüksekova ve ġemdinli ilçelerinde düzenlenen eĢ zamanlı ev baskınlarda gözaltına alınan ve 
13 ġubat günü Van'a getirilerek savcılığa çıkarılan 8'i çocuk 32 kiĢiden Cumhuriyet Savcılığı'na ifade veren 6 çocuk 
serbest bırakılırken, 26 kiĢi tutuklanmaları talebiyle Van Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. 
Ġfade iĢlemlerinin ardından 2'si çocuk 11 kiĢi serbest bırakılırken, 15 kiĢi 'Örgüt üyesi' oldukları iddiasıyla 
tutuklanndı. 
 
Yüksekova'da 12 ġubat günü yapılan ev baskınlarda gözaltına alınan 3'ü çocuk 7 kiĢi 15 ġubat günü emniyetteki 
iĢlemlerinin Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. 7 kiĢi “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 15 
ġubat 2010‟da tutuklandı.  
 
14 ġubat günü Yüksekova'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl dönümü olan 15 ġubat 
nedeniyle yapılan açıklaması sonrası yürüyüĢe geçen kitleye polisin yaptığı müdahaleyle baĢlayan olaylarda 3 kiĢi 
gözaltına alındı. 
 
Çukurca Ġlçesi'nde 15 ġubat protestoları sonrasında gözaltına alınan kapatılan DTP Ġlçe BaĢkanı Faris Çetinkaya 
ve 13 yaĢındaki oğlu B.Ç. ile Arafat Yanar, Arafat Ayar, Murat Aydemir'in de aralarında bulunduğu 6 kiĢi 17 ġubat 
günü Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği tarafından “örgüt propagandası yapmak” ve “2911 sayılı Gösteri ve 
YürüyüĢ Kanunu'na muhalefet ettikleri” iddiasıyla tutuklandı.  
 
15 ġubat günü Hakkari'de yapılan gösteriler sonrasında çıkan olaylara karıĢtıkları gerekçesiyle Mahir Kurt, Veysi 
Kurt, Uğur Kurt ve Günlük gazetesi çalıĢanı Hayri Ġnci gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Mahir Kurt ve Veysi 
Kurt “görevli memure mukavemet” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla 20 ġubat günü tutuklandı. 
 
21 ġubat günü Çukurca ilçesinde yapılan ev baskınlarında aralarında Belediye BaĢkanı Mehmet Kanar, BDP 
Çukurca Ġlçe BaĢkanı Sıddık Güzel, Ġl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, BDP ilçe yöneticilerinin de aralarında 
bulunduğu 18 kiĢi gözaltına alındı. Belediye BaĢkanı Kanar emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakılırken, 5 
kiĢi aynı gün savcılıkta serbest bırakıldı. Diğer 12 kiĢiden 6'sı 22 ġubat günü serbest bırakılırken, Sulh Ceza 
Mahkemesi Nöbetçi Hâkimliğine sevk edilen Tahsin Çetin, Halil Çetin, Murat Çetin, Osman Kanar, Erhan Koç ve 
ortaokul öğrencisi Ġ.Ç. (13) "Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. 
 
Yüksekova Ġlçesi'nde polis ekipleri 24 ġubat gecesi çok sayıda eve baskın düzenledi. Baskınlarda 21 kiĢi gözaltına 
alındı.  
 
Belçika‟da 4 Mart 2010‟da Roj TV‟ye yönelik baskını protesto etmek amacıyla 6 Mart günü Hakkâri‟nin Yüksekova 
Ġlçesi‟nde düzenlenen gösteriye polis ekiplerinin biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu dört kiĢi 
gözaltına alındı. 
 
8 Mart günü Hakkâri'de, Roj Tv stüdyoları baĢta olmak üzere Kürt kurumlarına düzenlenen baskın ve tutuklamaları 
kınamak amacıyla yapılan basın açıklamasına katıldığı iddiasıyla bir eve yapılan baskında 7 yaĢındaki H. A ve ismi 
öğrenilemeyen 2 kiĢi gözaltına alındı. 
 
11 Mart günü Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2009 yılında kapalı olan 72 yayla ve meranın 
kullanımının 2010 yılında serbest bırakıldığını açıkladı. Açıklamada geçici askeri güvenlik bölgesi ve birinci derece 
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askeri yasak bölge içinde kalan ve 2009 yılında kullanıma kapalı olan 103 yayla ve meranın kullanımının kapalı 
olmaya devam etmesinin kararlaĢtırıldığı açıklandı. 
 
Yüksekova Ġlçesi'nde 'Newroz öncesi eylem yapacakları' iddiasıyla gözaltına alınan 17 kiĢiden, 9 çocuk 12 Mart 
günü Van'a getirilerek Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. 9 çocuktan 2'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 
7 çocuk ise tutuklama talebiyle Van ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne gönderildi. Gece geç saatlere kadar 
süren ifade iĢlemlerinin ardından 2 çocuk serbest bırakılırken, 5 çocuk, “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına 
suç iĢlemek” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. 
 
Yüksekova Ġlçesi'nde 12 Mart günü, Tarkan Çamlı isimli kiĢi ehliyeti olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Çamlı, 
gözaltında “gizli tanık” olması için baskıya maruz kaldığını iddia ederek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda 
bulundu. Suç duyurusu ardından gözaltına alınan Tarkan Çamlı, devlet görevlilerine “iftira ve hakaret ettiği” 
gerekçesiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde yurt dıĢına çıkıĢı yasaklandı ve 15 günde bir jandarma 
karakoluna imza verme koĢuluyla serbest bırakıldı. Çamlı, imza atmak için 12 Nisan günü gittiği karakolda yeniden 
gözaltına alındı. 
 
Yüksekova Ġlçesi'nde 'Newroz öncesi eylem yapacakları' iddiasıyla gözaltına alınan ve 13 Mart günü Van'a 
getirilerek Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan 9 kiĢiden 1'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 8 kiĢi ise 
“örgüt adına suç iĢlemek” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
24 Mart gecesi ve 25 Mart günü Yüksekova ve ġemdinli ilçelerinde yapılan ev baskınlarında 14 kiĢi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilebilenler Ģunlar; Maksut Evin, Ayhan YaĢar, Kerem ĠĢleyen, Ercan 
Canan, Abdurrahman Döğer, Yakup Döğer ve Aydın Düzen. 
 
Hakkari'nin Çukurca Ġlçesi'nde 2009 yılında ancak asker izniyle girilebilen ve kimsenin ikamet etmediği Dutluca 
(Bılate), IĢıklı (Sereseve) ve Bê mahallelerine giriĢler 2010 yılında tamamen yasaklandı. 
 
28 Mart günü Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından değiĢik 
mahallelerde bir çok eve düzenlenen eĢ zamanlı baskınlarda Musa Tekin, Zeki Tekin, Erol Tekin, Mevküt Zerender 
ve Sabır ġen gözaltına alındı.  
 
1 Nisan günü Hakkari‟nin Dağgöl Mahallesi'nde bir araya gelerek ateĢ yakan gruba polisin müdahalesiyle baĢlayan 
olayların ardından ismi öğrenilemeyen bir çocuk gözaltına alındı.  
 
Mahmur'dan gelen barıĢ gurubu üyelerinden Bülent Ata 2 Nisan günü kız kardeĢini ziyaret etmek için gittiği 
Büyükçiftlik (Xırvata) Beldesi'nden dönerken, Civan Köprüsü üzerinde zırhlı araçlarla yolu kapatan özel hareket 
timleri tarafından durduruldu. Burada haklarında ihbar olduğu gerekçesiyle saatlerce sorgulanan Ata, serbest 
bırakılırken, Ata'nın kaldığı evin sahibi eniĢtesi Rauf Tatlı kısa bir süre gözaltına alındı. 
 
4 Nisan günü Hakkari'de, Abdullah Öcalan'ın 61'inci doğum günü nedeniyle Dağgöl Mahallesi'nde düzenlenen 
gösteri nedeniyle mahalleyi ablukaya alan çevik kuvvet polisleri ismi öğrenilemeyen bir çocuğu gözaltına aldı. 
 
5 Nisan günü Van'dan Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'ne gelen Ersoy Yılmaz ilçe giriĢindeki polis noktasında, terörle 
mücadele polisleri tarafında gözaltına alındı. 
 
5 Nisan günü Hakkari'de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle çeĢitli mahallelerde yapılan 
kutlamaların ardından gözaltına alınan Murat Akar (18), Servet Demiralp, Salih TanıĢer ve ismi öğrenilemeyen 4 
kiĢi 5 Nisan günü emniyetteki ifadelerinin ardından gece geç saatlerde savcılığa çıkarıldı. 7 kiĢi savcılık tarafından 
serbest bırakıldı. 
 
13 Nisan günü Hakkari'de, BDP Ġl Örgütü'nün Ahmet Türk'e yapılan saldırıyı protesto etmek için düzenlediği basın 
açıklamasına polislerin müdahale etmesi ile baĢlayan olaylarda 15 kiĢi gözaltına alındı. 
 
13 Nisan günü Yüksekova'da, Esentepe Mahallesi'nde baĢlayan gösterilerde iki kiĢi gözaltına alındı. 
 
Hakkari'de kapatılan DTP'nin siyasi yasaklı EĢbaĢkanı Ahmet Türk'e yapılan saldırının protesto edildiği gösterilerde 
gözaltına alınan 7 kiĢi 15 Nisan günü akĢam saatlerinde Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Tutuklanma talebiyle 
Hakkari Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 7 kiĢiden Ebubekir Ertunç, Lokman Sever ve Ġlhan Ertunç, “Görevli 
memura hakaret” ve “Gösterilere katılarak PKK adına faaliyet yürütmek” iddiasıyla tutuklandı, 4 kiĢi ise tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
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Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın internet sitesinde verilen bilgi notunda, 24 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında 
Hakkari/Çukurca/Çağlayan/Pirinççeken'de belirli koordinatlardaki bölgelere siviller giriĢ yasaklandı. Bilgi Notu'nda 
Geçici Güvenlik Bölgesi ilan edilen bölgelere ait ayrıntılı koordinatlar da tanımlandı. 
 
Hakkari‟de bulunan Meydan Pemus, Kezizer, Çarçela, Çala Xunê yaylaları, Kırıkdağ (Deze) Köyü'nde bulunan Bala 
Yaylası, Spixane Yaylası Ağaçdibi (Kehê) Köyü'nde bulunan yaylalar güvenlik gerekçesiyle yasak kapsamına 
alındı. Yasak kapsamına alınan yaylalarla ilgili askeri yetkililer ve Vali Türker'in Nisan ayında köylere gittiği ve 
bilgilendirme yaptığı belirtildi. 
 
BDP Gençlik Meclisi Üyesi Aysel EdiĢ, 27 Nisan günü Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin mevkiindeki 
polis arama noktasında gözaltına alındı. 
 
ġemdinli'ye bağlı Derecik (Rubarok) Beldesi'nde ikamet eden 4‟ü çocuk 7 kiĢi 29 Nisan günü gözaltına alınarak 
ġemdinli Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Aynı gün Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen 7 kiĢiden 4'ü 
serbest bırakıldı. 
 
1 Mayıs günü Hakkari merkeze bağlı Otluca Köyü'ne askerler tarafından yapılan ev baskınında Nazım Çiftçi isimli 
kiĢi “hakkında tutuklama kararı bulunduğu” gerekçesiyle gözaltına alınarak Çiftçi Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na 
götürüldü. 
 
Yüksekova Ġlçesi'nde, Ġran'da 4'ü Kürt 5 siyasi tutsağın idam edilmesini protesto etmek amacıyla Yüksekova'da 13 
ve 14 Mayıs günlerinde yapılan gösterilerde gözaltına alınan 7'si çocuk 9 kiĢi 14 Mayıs gecesi Yüksekova 
Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Burada ifadeleri alınan 9 kiĢiden 7'si serbest bırakılırken, E. Ç. (16) ve Muğdat 
Çelik (20) ise tutuklanmaları istemiyle Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. 2 kiĢi 'Örgüt propagandası 
yapmak', 'Polise mukavemette bulunmak' iddialarıyla tutuklandı. 
 
15 Mayıs günü Hakkari'de, 1 yıl sürecek olan “Demokratik Özgür Toplumu Yaratalım, Tecavüz Kültürünü AĢalım” 
kampanyası kapsamında düzenlenen yürüyüĢün ardından basın açıklaması sonrası tekrar yürüyüĢe geçen kitleye, 
polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Olaylar sırasında 6 kiĢi de gözaltına alındı. 
 
19 Mayıs günü Hakkari‟de, Yüksekova‟dan Hakkâri istikametine giden ve içinde on üç kiĢinin bulunduğu bir yolcu 
minibüsü içerisinde silahlı beĢ polisin bulunduğu bir sivil araç tarafından Pilonk çeĢmesi geçildikten sonra 
durduruldu. BaĢına silah dayatılan Ģoför araçtan indirilerek yere yatırıldı, yolcular ise üzerleri arandıktan sonra Zap 
suyu kenarına dizildi. Bir süre sonra yolculara, “korkmayın araç polis noktasında durmadığı için takip ettik” diyen 
polis, yolcuları orda bırakarak sürücüyü yanlarına alıp Yüksekova‟ya geri döndü. 
 
PJAK'a katılacakları gerekçesiyle 3 ay önce Ġran'da gözaltına alınan 3 kiĢi 21 Mayıs günü Esendere Sınır 
Kapısı'ndan Türkiye yetkililerine teslim edildi. YaĢları 17 ile 20 arasında değiĢen ve Yüksekova Sulh Ceza 
Mahkemesi'ne çıkarılan 3 kiĢi hakkında Adana'da arama kararı olduğu gerekçesiyle Adana'ya götürüleceği belirtildi. 
 
Muğla Üniversitesi‟nde eğitim gören öğrenciler arasında çıkan olaylara polis ekiplerinin müdahalesi sırasında, polis 
memuru Gültekin ġahin‟in açtığı ateĢ sonucu yaĢamını yitiren Muğla Üniversitesi öğrencisi ġerzan Kurt (21) için 25 
Mayıs günü Hakkâri‟de düzenlenen yürüyüĢün ardından Dağgöl Mahallesi‟nde çıkan olaylara karıĢtıkları iddiasıyla 
Ġmam Hatip Lisesi'ne giden 22 öğrenci gözaltına alındı. Ġmam Hatip Lisesi Müdürü Ramazan Özdemir, polislerle 
konuĢarak öğrencilerin olayların içerisinde olmadıklarını söyledi. Müdür Özdemir'in tüm ısrarlarına rağmen, 
öğrenciler ve okul müdürü Özdemir olay yerine çağrılan polis otobüsüne bindirildi. 
 
Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'nde 25 Mayıs gecesi ve 26 Mayıs sabahı Terörle Mücadele ġube polisleri tarafından 
yapılan ev ve iĢyerine baskınlarında Özer ve Harun Uysal kardeĢler gözaltına alındı. 
 
26 Mayıs günü Hakkari'den Van'a giderken Depin askeri arama noktasında Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) 
üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kiĢiden Selim Ġncin ile Cindi Keskin 28 Mayıs günü çıkarıldıkları Hakkari 
Sulh Mahkemesi'nce tutuklandı. 
 
3 Haziran günü Hakkâri‟nin Keklikpınar ve Biçer Mahalleri'nde bir araya gelen ve Silopi'de BDP'nin düzenlediği 
yürüyüĢe polisin sert müdahalesini protesto eden gruba polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale 
sırasında bir çocuk gözaltına alındı. 
 
3 Haziran günü Hakkari-Çukurca Karayolu Çem Lokantası mevkiinde polis aracına yapılan roketli saldırının 
ardından baĢlatılan operasyon kapsamında 4 Haziran günü Çem Lokantası sahibi Ömer Acar, olayın meydana 
geldiği yerin yakınındaki balık çiftliği sahibi Abdullah Acar ve Rüstem Acar gözaltına alındı. 
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4 Haziran günü Hakkari‟de, BDP Hakkari Ġl binası önünden belediye binasına yapılan yürüyüĢ sonrası tekrar 
yürüyüĢe geçen ve Yüksekova ve Van'a giden anayolları trafiğe kapatan gruba polis tazyikli su ve gaz bombalarıyla 
müdahalede bulundu. Polis müdahalede 3 kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
4 Haziran günü Yüksekova Ġlçesi‟nde, Yüksekova Emniyet Müdürlüğü önünden geçmekte olan kimliği 
öğrenilemeyen 12 yaĢındaki bir çocuk gözaltına alındı. 
 
9 Haziran günü Hakkari‟de, polis ekipleri Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla kentin değiĢik 
noktalarında ev baskınları düzenledi. Operasyonda, "KCK yapılanmasında yer aldıkları" gerekçesiyle BDP Ġl 
EĢbaĢkanları M. Sıddık AkıĢ ve Berivan Akboğa, BDP Genel Merkez çalıĢanları Ġzzet Belge, Baki Özboğanlı, BDP 
Merkez Ġlçe BaĢkanı Seyithan ġahin, Belediye Meclis Üyesi Tahir Koç, eski BDP Hakkari Ġl BaĢkanı Hıvzullah 
Kansu, BDP Merkez Ġlçe Yöneticisi Hüsna Sağın, BDP Ġl Yöneticisi Fatma Duman ve DĠHA muhabiri Hamdiye Çiftçi 
gözaltına alındı. Aynı gün Yüksekova Ġlçesi'nde BDP ilçe yöneticileri Erol Aydın ve Cemil Bor ile BDP Esendere 
Belde BaĢkanı Bahattin Kaya gözaltına alındı. Gözaltına alınan BDP Ġl EĢbaĢkanları M. Sıddık AkıĢ ve Berivan 
Akboğa, BDP Genel Merkez çalıĢanları Ġzzet Belge, Baki Özboğanlı, BDP Merkez Ġlçe BaĢkanı Seyithan ġahin, 
Belediye Meclis Üyesi Tahir Koç, kapatılan DTP'nin Hakkari eski Ġl BaĢkanı Hıvzullah Kansu, BDP Merkez Ġlçe 
Yöneticisi Hüsna Sağın, BDP Ġl Yöneticisi Fatma Duman, Silopi'de gözaltına alınarak Hakkari'ye getirilen BDP 
Genel Merkez çalıĢanı Faruk Yıldız ve DĠHA Muhabiri Hamdiye Çiftçi, 13 Haziran günü "Örgüt üyesi olmak" 
suçlamasıyla tutuklandı. 
 
Hakkari ve Yüksekova'da 9 Haziran günü yaĢanan ev baskınları ve gözaltıları protesto etmek amacıyla 10 Haziran 
günü yapılan eylemlerde 3 kiĢi gözaltına alındı. 
 
13 Haziran günü ġemdinli'de yapılan ev baskınında, Pınar Yılmaz adlı kadın hakkında verilen kesinleĢmiĢ hapis 
cezası olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
MEYA-DER Hakkâri ġube BaĢkanı Mikail Atan, 13 Haziran günü Ankara'dan Hakkâri‟ye dönerken kent giriĢinde 
bulunan Depin polis noktasında gözaltına alındı. 15 Haziran günü Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Atan, 
“KCK yapılanması içerisinde yer aldığı” gerekçesiyle tutuklandı. 
 
18 Haziran günü ġemdinli ilçesinde özel harekât polisleri ve vatandaĢlar arasında çıkan kavga sonrası Mehmet 
Kaya, ġükrü Kaya, Sabır Kaya, ve Naci Aksu gözaltına alındı. 
 
21 Haziran günü Hakkari‟de, Bulvar Caddesi üzerinde yolda yürürken sivil polislere çarpan 2 kiĢinin gözaltına 
alınmak istemesi üzerine kalabalık bir grup toplandı. Polis havaya ateĢ açarak kalabalığı dağıtmaya çalıĢtıktan 
sonra artan gerginlik olayların çıkmasına neden oldu. Çıkan olaylarda en az iki kiĢi gözaltına alındı.  
 
Van Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda 23 Haziran günü Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle 
Mücadele Ekiplerinin 10 ayrı eve yaptığı eĢ zamanlı baskın sonucu DYG üyesi 9 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanların isimleri ise Ģöyle: Kenan Ġnci, Murat Akın, Nazım Sayır, Ġmdat Sayır, Sinan Dayan, Hakan Abi, Sıddık 
Yıldırım, Murat Ertunç, Emre Koç, Erhan Abi, Ġsmet Faruk. Gözaltına alınan 9 kiĢiden 6‟sı çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından 26 Haziran günü tutuklandı. 
 
28 Haziran günü Çukurca‟da, ilçe merkezinde konuĢlu 20. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı‟na bağlı askeri üs 
bölgesine 27 Haziran günü roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonrası aynı aileden oldukları 
öğrenilen ġ.B, R.B. ve O.B. gözaltına alındı. 
 
Kapatılan DTP'nin siyasi yasaklı EĢbaĢkanı Ahmet Türk'e yönelik yumruklu saldırıyı protesto etmek amacıyla 
Yüksekova'da 14 Nisan günü yapılan yürüyüĢe polisin müdahalesi sonucu yaralanan ve Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Hastanesi'nde bir hafta tedavi gören Munir ġahinoğlu, 1 Temmuz günü hakkında açılan soruĢturma 
kapsamında Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı‟na ifade verdi. Ġfadenin ardından "Güvenlik güçlerine direnmek, 
yasadıĢı eyleme katılmak ve örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk 
edilen ġahinoğlu aynı gerekçeyle tutuklandı.  
 
3 Temmuz günü Yüksekova Ġlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine slogan atarak yürüyüĢe geçen gruplara 
polis zırhlı araç, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale ederek 4 kiĢiyi gözaltına aldı. 4 kiĢi, 5 Temmuz günü 
Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan 4 kiĢiden 2‟si serbest bırakılırken, „örgüt 
propagandası‟ yaptıkları gerekçesiyle Asliye Ceza Mahkemesi‟ne sevk edilen Ömer Abasıyanık ile Firuz Atak 
tutuklandı. 
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5 Temmuz günü Yüksekova ilçesinde, DYG üyesi Mahir Akkurt isimli kiĢi TMġ polisleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Genelkurmay BaĢkanlığı 7 Temmuz günü resmî internet sitesinden yaptığı duyuruda, Hakkâri‟nin ġemdinli 
Ġlçesi‟ndeki üç bölgeyi “geçici güvenlik bölgesi” ilan ederek bu bölgelere sivillerin giriĢini 9 Temmuz 2010–9 Ekim 
2010 tarihleri arasında yasakladı.  
 
9 Temmuz günü Yüksekova‟da yapılan bir gösteride, S.D. ve 13 yaĢındaki kardeĢi ile ismi öğrenilemeyen bir kiĢi 
gözaltına alındı.  
 
10 Temmuz günü Hakkari‟de, Beyyurdu (Bêdav) Köyü kırsalında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren ve ġemdinli'de 
defnedilen 10 HPG'li için ilçede açılacak olan taziye çadırını ziyaret etmek amacıyla yola çıkan ve Durak (Durê) 
Karakolunda "Yolda mayın var" gerekçesiyle durdurulan milletvekilleri ve belediye baĢkanlarının da aralarında 
olduğu yüzlerce Yüksekovalı, yaya olarak yola devam etti. YaklaĢık 25 kilometrelik yolu yürüyüĢle gideceklerini 
ifade eden BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, geçen sene Derecik'e yaptıkları 12 saatlik yürüyüĢten sonra en 
uzun yürüyüĢlerini yaptıklarını belirtti.  
 
11 Temmuz günü Van'dan Yüksekova'ya giden J.Y. adındaki çocuk, ilçe giriĢinde polisler tarafından “hakkında 
arama karara olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
Genelkurmay BaĢkanlığı 22 Temmuz günü resmî internet sitesinden yaptığı duyuruda, Hakkâri‟deki Ġkiyaka Dağı 
bölgesini “geçici güvenlik bölgesi” ilan ederek bu bölgelere sivillerin giriĢini 25 Temmuz 2010–1 Eylül 2010 tarihleri 
arasında yasakladı.  
 
27 Temmuz günü Yüksekova'da, ġemdinli yolu üzerinde devriye gezen polise ait Doblo marka sivil araca çocuklar 
tarafından taĢ atıldığı iddiasıyla araçtan inen polisler, yaĢları 9 ila 12 arasında olduğu belirtilen S.Y, D.Ö, E.ġ ile 
B.T. adlı çocukları gözaltına aldı.  
 
27 Temmuz günü Yüksekova‟da, akĢam saatlerinde polis tarafından bir kiĢinin ilçe merkezinde gözaltına alınmak 
istenmesine, halk tepki gösterdi. Bunun üzerine çevik kuvvet ve sivil polisler silahlarla rasgele havaya ateĢ açmaya 
baĢladı. Müdahale sırasında 3 kiĢi gözaltına alındı.  
 
29 Temmuz günü ġemdinli‟de, BDP ġemdinli Ġlçe Örgütü ve MEYA-DER tarafından Ġnegöl ve Dörtyol'da Kürtlere 
yönelik linç giriĢimlerini protesto etmek için düzenlenen yürüyüĢün ardından çıkan olaylar tazyikli su ve gaz 
bombalarıyla müdahale eden polis, kimliği öğrenilemeyen 17 yaĢındaki bir çocuğu gözaltına aldı.  
 
30 Temmuz günü, Yüksekova Tugay Komutanlığı'nın talimatıyla Cilo Dağı ve Mirgezer alanlarında bulunan köylerin 
muhtarları acil koduyla toplantıya çağrıldı. Toplantıda, "Cilo ve Mırgezer alanlarında bulunan yaklaĢık 70 çobanın 
kimlik bilgilerinin tespit edilerek birer fotokopisinin yetkililere teslim edilmesi. Bölgede bulunan yaklaĢık 20 bine 
yakın koyunun Cilo Dağı ve Mirgezer alanından ovaya indirilmesi ve bugün uygulamanın sonuçlandırılmasının" 
kararlaĢtırıldı ve 3 güne kadar Cilo ve Mırgezer alanlarına girilmesi yasaklandı. 
 
31 Temmuz günü Yüksekova Ġlçesinde, YeĢildere Mahallesi'nde iki eve düzenlenen baskında, H.D. (12) ile M.T. 
(13) adlı çocuklar gözaltına alındı. 
 
8 Ağustos günü Hakkâri‟de, çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren dört militan için düzenlenen cenaze töreninin 
ardından yapılan gösterilere müdahale eden polis ekipleri 7 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
9 Ağustos günü Hakkari‟de, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) "Demokratik Özerkliğe" iliĢkin kararlarını 
selamlamak için BDP il binası önünde bir araya gelen ve yürüyüĢ yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 7 
kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
Genelkurmay BaĢkanlığı 20 Ağustos 2010‟da yaptığı açıklamada Hakkâri‟de Buzul Dağı‟na 2 Eylül 2010–2 Aralık 
2010 tarihleri arasında sivillerin giriĢ ve çıkıĢlarının; Rejgar Dağı‟na 23 Ağustos 2010- 2 Aralık 2010 tarihleri 
arasında sivillerin giriĢ ve çıkıĢlarının yasaklandığını ilan etti. 
 
20 Ağustos günü Yüksekova‟da, BDP ilçe binasını öğlen saatlerinde gözleyen polis ile bir grup arasında çıkan 
çatıĢma sonrası 6 kiĢi gözaltına alındı. 
 
Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟nde 21 Ağustos 2010‟da bir Uzman OnbaĢının ve dört militanının yaĢamını yitirmesiyle 
sonuçlanan çatıĢmanın ardından dört militanın cenazelerinin, ġemdinli Devlet Hastanesi‟nden alınması sırasında 
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çıkan olaylarda gözaltına alınan 8 kiĢiden üçü “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 26 Ağustos günü 
tutuklandı. 
 
23 Ağustos günü ġemdinli Ġlçesi‟nde çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG‟lilerin cenazesini almak isteyen kitle ile polis 
arasında yaĢanan gerginlik sonrası 6 kiĢi gözaltına alındı. 
 
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla 25 Ağustos günü Hakkâri‟de düzenlenen operasyonlarda 
KESK'e bağlı DĠVES Genel BaĢkanı ve DTK Daimi Meclisi Üyesi Lokman Özdemir, Hakkari Belediye BaĢkan 
Yardımcısı Metin Kazandıoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası BaĢkanı Ġsmail Akboğa, Belediye Meclis Üyesi Nurullah 
Çiftçi gözaltına alındı. 24 Ağustos günü ġemdinli'den Hakkari'ye gelen ve Depin arama noktasında gözaltına alınan 
Belediye Meclis Üyesi Bülent Armut'un da aynı çerçevede gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Lokman 
Özdemir ve Bülent Armut 28 Ağustos günü tutuklandı. 
 
29 Ağustos günü Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerinin Kuruköy'de yaptığı baskında Yüksekova S.S 3 Nolu ġehiriçi 
TaĢımacılık Kooperatifi BaĢkanı Abdurrahman Tüner gözaltına alındı. 
 
Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟nin kırsal kesiminde çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren ġeyma Yılmaz adlı militanın 
Ağrı‟nın Doğubayazıt Ġlçesi‟nde düzenlenen cenaze töreninde çıkan olaylarda gözaltına alınan ve gözaltında aldığı 
darbeler nedeniyle ġemdinli Devlet Hastanesi‟ne kaldırılan devlet memuru Mehmet Emin Yazıcı 29 Ağustos günü 
tutuklandı. 
 
Hakkari'de Cevizdibi (Bêtkar) Köyü'nde ikamet eden ve arıcılıkla uğraĢan YaĢar Engin, Halil Temel, Murat ErtuĢ ve 
Orhan Engin, 30 Ağustos günü Hakkari'ye gelirken, Depin arama noktasında gözaltına alındı. Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı'nca ifadesi alınan YaĢar Engin ve Halil Temel 1 Eylül günü serbest bırakılırken, Murat ErtuĢ ve Orhan 
Engin sevk edildikleri  Hakkari Sulh Ceza Mahkemesi'nce "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt adına suç iĢlemek" 
iddiasıyla tutuklandı. 
 
1 Eylül günü Hakkari merkezde, değiĢik mahallelerde yapılan eĢ zamanlı baskınlar sonucu ĠHD Hakkari eski 
Temsilcisi Naif Kayacan, Erhan ġahin, Ġsmet Faruk ve Abdullah Özek gözaltına alındı. 
 
Hakkari'de 1 Eylül günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve 3 Eylül günü Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi 
Hakimliği'ne sevk edilen Ġsmet Faruk, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 
 
Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟nin kırsal kesiminde çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren ġeyma Yılmaz adlı militanın 
Ağrı‟nın Doğubayazıt Ġlçesi‟nde düzenlenen cenaze töreninde çıkan olaylarda “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddiasıyla gözaltına alınan 13 kiĢiden altısı 4 Eylül günü tutuklandı.  
 
Hakkari'nin Aksu Köyü'nün Bileh û BinevĢan bölgesinde çıkan çatıĢmada HPG'li olduğu iddia edilen 9 kiĢinin 
yaĢamını yitirdiği bölgeye giriĢ ve çıkıĢlar 8 Eylül günü yasaklandı. 7 köy ve çok sayıda yaylanın bulunduğu 
bölgeye giriĢ ve çıkıĢların yasaklanmasından sonra, bölgede çok sayıda kiĢinin mahsur kaldığı belirtildi. 
 
9 Eylül günü Yüksekova'da, yaĢamını yitiren 9 HPG'li için çarĢı merkezinde meydana gelen gösteride 5 kiĢi 
gözaltına alındı. 10 Eylül günü devam eden olaylarda ise 8 kiĢi gözaltına alındı. 
 
9 Eylül günü ġemdinli'de, gece gerçekleĢen bir protestoya polis plastik mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti. 
Müdahale sonucu E. T, O. D ve adı öğrenilemeyen bir kiĢi gözaltına alındı. 
 
11 Eylül günü Terörle Mücadele ġubesi‟ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınlarında Hakkâri‟de 16 kiĢi; 
Yüksekova‟da 15 kiĢi, ġemdinli‟de ise 4 kiĢi gözaltına alındı. ġemdinli Ġlçesi'nde referandum öncesi gözaltına alınan 
4 kiĢiden Nazım Tekin ve Hürriyet ġimĢek, 14 Eylül günü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Cevdet 
Gündoğdu sevk edildiği Mahkeme tarafından "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. Gözaltına 
alınanlardan 14‟ü ise, sevk edildikleri Van Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği tarafından 15 Eylül günü "örgüt 
üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. 
 
12 Eylül günü Hakkari'de, referandumda BDP tarafından sandık görevlisi olarak görevlendirilen,BDP Hakkari Ġl 
Saymanı Ekrem Ġrdem ve Merkez Ġlçe BaĢkanı Kenan Kaya, görevli oldukları ġehit Selahattin Ġlköğretim Okulu'nda 
polis tarafından gözaltına alındı. 
 
14 Eylül günü Hakkari‟de, çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG‟li Beytullah Özkan için yapılan cenaze töreninden sonra 
çıkan olaylara polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sırasında Sezer Yarıcı (18) gözaltına 
alındı. 
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Genelkurmay BaĢkanlığı‟ndan yapılan açıklamada, 27 Eylül ile 27 Aralık tarihleri arasında Hakkari‟de bulunan 
Ġncebel Dağları, Karadağ, Gediktepe, Çimendağı geçici güvenlik bölgesi ilan edildi ve girilmesi yasaklandı. 
 
28 Eylül günü Yüksekova‟da, polis ekiplerinin Esentepe Mahallesine yaptığı ev baskınlarında Ġsmet Vardar ile 
kimliği öğrenilemeyen bir kiĢi gözaltına alındı. Kimliği öğrenilemeyen vatandaĢ 29 Eylül günü serbest bırakılırken, 
Yüksekova Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sevk edilen Vardar, "örgüt propagandası' yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. 
 
1 Ekim günü ġemdinli Ġlçesi‟nde bir pastaneye oturan ReĢit Balcan (23), ReĢit AĢam (25) ve Ramazan Ġldem (29), 
askeri bir yetkilinin Ģüphelenmesi üzerine “PKK'ye katılacakları Ģüphesiyle” gözaltına alındı. 
 
19 Ekim günü Hakkari‟de yapılan baskında Hadi Akdoğan, Faysal Yiğit ve Ayten Alp gözaltına alındı. 20 Ekim günü 
Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen sanıklardan Ayten Alp Savcılık tarafından serbest bırakılırken, Hadi Akdoğan 
ile Faysal Yiğit “kırsala elaman göndermek” iddiasıyla Sulh Ceza Mahkemesi‟ne gönderildi. Mahkeme, Faysal 
Yiğit'in tutuklanmasına, Hadi Akdoğan‟ın da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. 
 
20 Ekim günü ġemdinli Ġlçesi‟nde, Derecik (Rubarok) Beldesi'ne giden kimlikleri açıklanmayan 4 kiĢi, Bêsosin 
jandarma arama noktasında gözaltına alındı. 
 
26 Ekim günü Hakkari'ye gitmekte olan ve soyadı öğrenilemeyen Cumhur adındaki kiĢi Depin polis noktasında 
gözaltına alındı. 
 
27 Ekim günü Hakkari‟de, gece evlere yapılan baskınlar sonucu Hakkari Merkeze Bağlı Aksu Köyü Muhtarı Haydar 
Kaya, Zap Dinlenme tesisleri sahibi Ömer Acar ve oğlu Azad Acar, Hakkari Belediye çalıĢanlarından Hamit Bulut 
ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢi gözaltına alındı. 29 Ekim günü Van Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 5 
kiĢikden Haydar Kaya, Ömer Açar, Azat Açar ve soyismi Tekin olan kiĢi, "örgüte yardım etmek" iddiasıyla 
tutuklandı, Hamit Bulut tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
29 Ekim günü Yüksekova Ġlçesi‟nde, Özgürlük Meydanı'nda arabasıyla seyir halindeyken polisler tarafından 
durdurulan Ersoy Yılmaz, gözaltına alınarak Terörle Mücadele ġubesi'ne götürüldü. Yılmaz, "Örgüte bilerek yardım 
etmek" iddiasıyla 30 Ekim günü sevk edildiği Asliye Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğince tutuklandı. 
 
21 Kasım günü ġemdinli‟de, polis tarafından Moda Mahallesi'nde gözaltına alınan Tarık Karauysal (28), Van'da 
çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Örgüt propagandası yapmak ve örgüte yardım etmek' gerekçesiyle 25 Kasım günü 
tutuklandı. 
 
23 Kasım günü ġemdinli Ġlçesi‟nde, polisin ev ve iĢyerlerine yaptığı baskınlarda aralarında ġemdinli Eski Belediye 
BaĢkanı HurĢit Tekin'in oğlunun da bulunduğu ve yaĢları 15 ila 17 arasında olan F.T., S.ġ., M.ġ.D. ve S.Ö., “4 
HPG'linin cenaze törenine katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı. 24 Kasım günü ise, polis ve jandarma 
tarafından düzenlenen baskınlarda ġemdinli Belediyesi personellerinden Ġdris Sakin ile Yunus Özkoyuncu, Erdem 
Akti, Ubeydullah Tekin ve Abdulgaffur Gelici gözaltına alındı. Bedrettin Keyfi isimli kiĢi de iĢine giderken gözaltına 
alındı. 25 Kasım günü devam eden operasyonda da, dershane öğrencisi Abdin Canan gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan S.Ö. (17), “katıldığı gösteride kolluk kuvvetlerine taĢ attığı” gerekçesiyle ġemdinli Sulh Ceza 
Mahkemesi tarafından 26 Kasım günü tutuklandı. Gözaltına alınan ve Van'a sevk edilen 11 kiĢi ise 28 Kasım günü 
Mahkemeye sevk edildi. 11 kiĢiden Ġdris Sakin, Yunus Özkuyuncu, Erdem Akti ve Sıtar ġengül, "Örgüt 
propagandası yapmak" ve "taĢ attıkları" gerekçesiyle tutuklanırken, 7 kiĢi tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. 
 
25 Kasım günü Yüksekova‟da, Gungur Mahallesi'nde ikamet eden Ġl Genel Meclisi eski üyesi ve BDP yöneticisi 
Abdin EniĢ, evine yapılan baskında gözaltına alındı. 
 
26 Kasım günü Yüksekova‟da, “PKK'nin 32'inci kuruluĢ yıl dönümü dolayısıyla” yapılan kutlamalara müdahale eden 
polis 2 kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
27 Kasım günü Yüksekova ilçesinde, “PKK'nin 32. Yıldönümü” nedeniyle ġemdinli Yolu, KıĢla, Mezarlık ve Orman 
mahallelerinde gösteri yapan gruplara polis tazyikli su, biber gazı, gaz bombası ve yer yer havaya ateĢ açarak 
müdahale etti. Müdahale sırasında 5 kiĢi gözaltına alındı. 
 
29 Kasım günü, Diyarbakır'dan Yüksekova'ya misafirlik amacıyla gelen Hacer Uyguner ve Fatma Dede ile kimliği 
öğrenilmeyen 3 kiĢi gözaltında alınarak Terörle Mücadele ġubesi'ne götürüldü. 
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3 Aralık günü Hakkari‟de, Maya-Der üyesi Mehmet Öner kent merkezinde, soyadı öğrenilemeyen Fuat isimli kiĢi ise 
Depin Polis Kontrol Noktası‟nda Hakkari‟ye gelirken gözaltına alındı. 
 
Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nin Belediye BaĢkanı Ruken YetiĢkin, Ġstanbul‟un Bağcılar Ġlçesi‟nde 2004 yılında 
katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuĢma nedeniyle, hakkında “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla 
verilen 10 aylık hapis cezasının onanması üzerine, 5 Aralık günü tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi‟ne 
gönderildi. 
 
10 Aralık günü Hakkari‟de, Ġpekyolu Caddesinde jandarma tarafından durdurulan Aziz SevmiĢ yönetimindeki sivil 
araçta bulunan ve aralarında bir kadının da bulunduğu 9 kiĢi araçtan indirilerek yere yatırıldı. Üst ve araç araması 
yapılmak istenirken yere yatırılan 9 kiĢiden DYG Yüksekova Meclisi Sözcüsü olduğu bildirilen Sedat Karadağ (33) 
baĢına isabet eden kurĢunla vuruldu. Ağır yaralanan Karadağ olay yerine çağrılan ambulansla Yüksekova Devlet 
Hastanesi‟ne kaldırılırken araçta bulunan diğer 8 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve 14 Aralık günü Van'a 
getirilerek savcılığa çıkarılan 9 DYG üyesinden araç Ģoförleri Necmettin Çelik ve Davut Yanık savcılık tarafından 
serbest bırakılırken, Caner Doğan, Cihan Temur, Vehdat Özkesici, Aziz SevmiĢ, Fatih Dağlar, Cumhur Korkmaz ve 
YaĢar Dalar Van Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme "Örgüte üye olmak" iddiasıyla 7 
kiĢiyi tutukladı. 
 
18 Aralık günü Hakkari'de, Biçer Mahallesi'nde polisler tarafından bu sabah bazı evlere baskın düzenledi. Basın 
sonrası S.A. (16) ile Yusuf Akboğa gözaltına alındı. 
 
23 Aralık günü Yüksekova Ġlçesi'nde, polis tarafından Esentepe ve YeĢildere Mahalleleri'nde yapılan ev 
baskınlarında 7 kiĢi gözaltına alındı. 25 Aralık günü Savcılık ifadelerinin ardından 3 kiĢi serbest bırakılırken, 4 kiĢi 
tutuklanma talebiyle Mahkemeye çıkarıldı. Yüksekova Asliye Mahkemesi'ne çıkarılanlardan 2 kiĢin tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakılırken DılgeĢ Bartın ve Hamdi Duman "ÇeĢitli tarihlerde yapılan eylere katılmak ve 
polise taĢ atmak" iddiasıyla tutuklandı. 
 
27 Aralık günü ġemdinli Ġlçesi'nde, Yüksekova'dan ġemdinli Ġlçesi'ne giden BDP Yüksekova yöneticilerinden Cemil 
Bor, ġemdinli giriĢindeki polis tarafından gözaltına alındı. 
 
Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde 10 Aralık gecesi gözaltına alınmak istenirken, askerler tarafından kafasından 
vurulduğu öne sürülen DYG Meclis Sözcüsü Sedat Karadağ, Savcılık tarafından tedavi gördüğü YYÜ AraĢtırma ve 
Eğitim Hastanesi'nde ifadesi alındıktan sonra 30 Aralık günü, "örgüt üyeliği" iddiasıyla mahkemeye sevk edildi. Van 
Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği Karadağ'ın tutuklanmasına karar verdi. 
 

Hatay 
Atılım Gazetesi Ġstanbul muhabiri Dilek Keskin, 15 Ocak günü aile ziyareti için geldiği Antakya'da gözaltına alındı. Ġl 
Jandarma Karakolu'na götürülen Keskin'e, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleĢmiĢ hapis cezası olduğu söylendi. 
 
Dörtyol Ġlçesi‟nde BarıĢ ve Demokrasi Partisi‟nin (BDP) ilçe binasının 30 Aralık 2009‟da yapılan açılıĢında “yasadıĢı 
slogan attıkları” iddiasıyla haklarında soruĢturma baĢlatılan 15 kiĢiden Tayyip Eryılmaz, Abdulkerim KayaĢ, ġiyar 
Daimi ve Hasan Kaya “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 15 Ocak günü tutuklandı. 
 
22 Mart günü merkeze bağlı Serinyol Beldesi'nde, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde okuyan ve otobüsle akĢam 
evlerine giden Kürt kökenli öğrenciler ile ülkücüler arasında tartıĢma çıktı. TartıĢma Serinyol beldesinde büyüyerek 
kavgaya dönüĢtü. Çıkan kavgadan sonra olay yerine gelen Jandarma ekipleri, Kürt kökenli yaklaĢık 10 öğrenciyi 
gözaltına aldı. Gözaltına alınan 10 öğrenci 23 Mart günü serbest bırakıldı. 
 
29 Mart günü Antakya'da, aralarında Demokratik Kültür Sanat Derneği (DEKSAD) kurucu baĢkanı Hisameddin 
ÇalıĢ, DEKSAD BaĢkanı Mehmet Güzel veDĠHA muhabiri Murat Altınöz'ün de aralarında bulunduğu 14 kiĢi 
gözaltına alındı. 
 
29 Mart günü Dörtyol Ġlçesi'nde Özgür Halk dergisi dağıttıkları gerekçesi ile gözaltına alınan Cahit Baybaris ve Edip 
Tekin isimli kiĢiler, Dörtyol Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken 50 dergiye el 
konuldu. 
 
19 Nisan günü Hatay‟da, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (MKÜ) son dönemlerde Kürt öğrencilere yapılan 
saldırıları protesto eden öğrencilere, jandarma ve üniversite güvenlik görevlileri müdahale etti. Müdahalede 4 
öğrencinin gözaltına alındı. 
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26 Temmuz günü Hatay‟ın Dörtyol Ġlçesi‟nde devriye görevi yapan bir polis otosuna düzenlenen saldırı sonrası 3 
kiĢi gözaltına alındı. 
 
Hatay‟ın Dörtyol Ġlçesi‟nde 26 Temmuz 2010‟da devriye görevi yapan bir polis otosuna uzun namlulu silahlarla 
düzenlenen saldırı sonucu araçta bulunan dört polis memuru yaĢamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırının ardından 
devam eden soruĢturma kapsamında BDP üyesi 8  kiĢi 19 Ağustos günü gözaltına alındı. 
 
Hatay‟ın Dörtyol Ġlçesi‟nde 26 Temmuz 2010‟da dört polis memurunun ölmesiyle sonuçlanan saldırının ardından 
BDP Dörtyol Ġlçe Örgütü binasının ve Kürtlere ait bazı iĢyerlerinin ateĢe verilmesiyle baĢlayan ırkçı saldırıların 
nedenlerini ve sonuçlarını incelemek için 29 Temmuz günü Dörtyol‟a gitmek isteyen BDP heyeti Erzin Ġlçesi‟nin 
yakınlarında polis ekipleri tarafından durduruldu. Hatay Valiliği‟nin Dörtyol‟daki gerilim nedeniyle BDP heyetinin 
Dörtyol‟a giriĢine izin vermediğini belirten yetkililer heyetin geri dönmesini istedi. Bulundukları yerde bekleme kararı 
alan BDP heyeti, Genel BaĢkan Selahattin DemirtaĢ‟la yaptıkları görüĢmenin ardından Diyarbakır‟a döndü. 
 

Iğdır 
Iğdır Belediye BaĢkanı Mehmet Nuri GüneĢ ile BDP'li 11 kiĢi 21 Ocak günü Iğdır'da düzenlenen operasyonda 
tartaklanarak gözaltına alındı. 12 kiĢi 23 Ocak günü Mahkemeye çıkarıldı. YaklaĢık 13 saat süren mahkeme 
sonrasında 4 kiĢi serbest bırakıldı. Aralarında Belediye BaĢkanı GüneĢ'in de olduğu BDP Ġl BaĢkanı ġebbap Çelik, 
eski HoĢhaber belediye baĢkanı Nusret Aras, Mehmet Güven, Aziz Çam, Mehmet HaĢimoğlu, Mecit BaĢtaĢ ve 
Abdülbahri Tendik “PKK üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı. 
 
Iğdır‟ın Karaçomak ve Güngörmez mahalleleri ile Iğdır merkeze bağlı Alibey, NiĢankaya ve Gülpınar köyleri 
muhtarları 21 Ocak günü Ġl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından gözaltına alındı. 
 
22 Ocak günü Tuzluca Ġlçesi'ne Söğütlü Köyü'ne baskın düzenleyen jandarmalar Hanım Çömelki KızıltaĢ adlı 
kadını gözaltına aldı. 
 
Iğdır‟da BDP üyesi Belediye BaĢkanı Mehmet Nuri GüneĢ‟in de aralarında bulunduğu yedi kiĢinin “KCK/TM” 
operasyonu kapsamında tutuklanmasını 25 Ocak günü protesto etmek için düzenlenen basın açıklamasının 
ardından yürüyüĢe geçen gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 52 kiĢi gözaltına alındı.  Gözaltına alınan 
52 kiĢiden 30'u 28 Ocak günü daha serbest bırakılırken, 22 kiĢi 30 Ocak günü Savcılığa sevk edildi. Burada 
ifadeleri alınan 20 kiĢi serbest bırakılırken, Mahkemeye sevk edilen 2 kiĢi, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet ettikleri” iddiasıyla tutuklandı. 
 
2 ġubat günü “hakkında yakalama kararı bulunduğu” gerekçesiyle Iğdır'da gözaltına alınan BDP Parti Meclisi (PM) 
Üyesi ġükran Gürbüz, 3 ġubat günü götürüldüğü Erzurum'da savcılığa ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. 
 
6 ġubat günü Tuzluca Ġlçesi'ne bağlı Özlü Köyü'nde jandarma tarafından evlere yapılan baskında Ferman Özlü ile 
Özcan Özlü gözaltına alındı. 
 
BDP Yurtsever Demokrat Gençlik üyesi Selçuk Akagündüz, 14 ġubat günü Iğdır'dan Kars'ın Kağızman ilçesine 
giderken “Ġstanbul'da hakkında açılan bir davada ifade vermediği” gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
BDP Iğdır milletvekili Buldan'ın 15 ġubat'ı protesto etme amacıyla yaptığı basın açıklaması sonrası meydana gelen 
olaylarda gözaltına alınan 17 kiĢiden yaĢları 18'in altında bulunan 7 çocuk 17 ġubat günü Cumhuriyet Savcılığı'na 
sevk edildi. 7 çocuk ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 10 kiĢi ise 19 ġubat 
günü Adliyeye sevk edildi. Adliyede sorguları tamamlanan 8 kiĢi serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye 
sevk edilen 2 kiĢi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
20 Haziran günü Iğdır‟da, bir kafeteryaya giren 12 çevik kuvvet polisi içeride bulunanlarla tartıĢtıktan sonra 
kafeteryaya gaz bombası attı ve Orkun Ataman‟ı (34) döverek gözaltına aldı. 
 
12 Eylül günü Iğdır'da, BDP'li müĢahit Hayrettin Kaya Hak Reis Ġlköğretim Okulu'nda polis tarafından gözaltına 
alındı. 
 
23 Kasım günü Iğdır'da, sabah saatlerinde Doğubayazıt'a gitmek üzere arabaya binen soyadı öğrenilemeyen 
Ekrem isimli bir kiĢi, “çantasında Özgür Halk dergisi bulunduğu” gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. 
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Ġstanbul 
2 Ocak günü Beyoğlu Ġlçesi Çukurcuma Mahallesi'nde BDP'li belediye baĢkanlarının da bulunduğu Kürt 
siyasetçilerin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla yürüyüĢ düzenleyen gruba polis gaz bombaları ve 
panzerlerle müdahalede bulundu. Müdahale sonrası gösterilere katıldıkları iddiasıyla 10 kiĢi gözaltına alındı.  
 
3 Ocak günü Ġstanbul Dolapdere'de yaĢanan olayları takip ederken gözaltına alınan Gazeteci Ġsmail Yıldız, 4 Ocak 
günü çıkarıldığı Beyoğlu Adliyesi'de, “daha önce hakkında açılan bir davada ifade vermediği ve Adana'da 
mahkemenin zorla ifadeye getirilmesi için aldığı karar nedeniyle” tutuklandı. 
 
Aralarında BDP'li belediye baĢkanlarının da bulunduğu Kürt siyasetçilere yönelik tutuklamaları protesto etmek için 
Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) tarafından Taksim Meydanı'nda yapılan oturma eyleminin ardından sivil 
polisler tarafından gözaltına alınan BDP Ġl Kadın Meclis Sözcüsü Beritan Doğan, 4 Ocak günü serbest bırakıldı.  
 
5 Ocak günü Ġstanbul‟da, özelleĢtirmeleri ve iĢten çıkarmaları protesto etmek için kendilerini Boğaziçi Köprüsü‟nün 
korkuluklarına zincirleyen TEKEL iĢçisi 112 kiĢiyi polis gözaltına aldı.  
 
5 Ocak günü Ġstanbul'un AtaĢehir Ġlçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde Terörle Mücadele ġubesi'ne bağlı polis 
ekipleri Özgür YurttaĢlığı GeliĢtirme Derneği'ne (ÖYDER) ve çok sayıda eve yüzlerce çevik kuvvet polisinin katılımı 
ile baskın düzenledi. Baskınlarda 25 kiĢi gözaltına alındı. 
 
9 Ocak günü ġiĢli'de düzenlenen BDP gençlik Ģöleninin Terörle Mücadele ġubesi'ne bağlı polislerce basılmasının 
ardından yapılan 3 saatlik aramanın sonunda aralarında BDPĠl BaĢkanı Hüseyin BarıĢ'ın da bulunduğu 8 kiĢi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Hüseyin BarıĢ Savcılık tarafından serbest bırakılırken, 4 kiĢi emniyet 
ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 
 
Bağcılar'da oturan Fikret Döner isimli tekstil iĢçisinin evine 21 Ocak günü baskın yapıldı. Baskın sırasında çocuğu 
ve eĢiyle birlikte hastanede olan Döner, daha sonra gittiği Emniyet‟te gözaltına alındı. Döner'le birlikte Ġstanbul'da 
yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 6 kiĢinin Ağrı'ya götürüldüğü öğrenildi. 
 
22 Ocak günü Esenyurt'ta gerçekleĢtirilen ev baskınlarında Mesut Görturan, Ali Han, Ahmet Cengiz, kapatılan 
DTP'nin Esenyurt Ġlçe saymanı Behçet Bozkurt ve Ahmet Özbay gözaltına alındı. 
 
“YasadıĢı El-Kaide Örgütü‟nün üyesi” oldukları iddiasıyla polis ekiplerinin 22 Ocak günü 16 ilde düzenlediği 
eĢzamanlı operasyon kapsamında Ġstanbul'da 5 kiĢi gözaltına alındı. 
 
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla 21 Ocak günü Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt, 
Sultangazi, Sancaktepe ve AtaĢehir'de evlere yapılan baskınlarda gözaltına alınanlardan 24'ü Terörle Mücadele 
ġubesi'ndeki sorgularının ardından 23 Ocak günü Adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin ardından 7 kiĢi 
serbest bırakılırken Mahkemeye sevk edilen 17 kiĢi 'örgüt üyesi olmak' ve 'yasa dıĢı gösteriye katılmak' iddialarıyla 
tutuklandı. Tutuklananların isimleri Ģöyle; 'Mesut Yılmaz, Mustafa Dursun, Metin Güler, Metin Aslan, Ferit 
TanrıvermiĢ, Cabbar Özdemir, Mehmet Bayram, Muhittin Çeter, Engin Mısır, Ugur Aracı, Ömer Açık, Hakan Açık, 
Nuri Alkala, Behçet Bozkurt, Ahmet Özbay, Ali Han ve soyadı öğrenilemeyen Tarık adındaki kiĢi. 
 
Ankara‟da iĢten çıkarmalara ve özelleĢtirmelere karĢı eylem yapan TEKEL iĢçilerine destek vermek için 26 Ocak 
günü Ġstanbul‟da Taksim Meydanı‟nda bulunan bir fast food lokantasının çatısına çıkarak pankart açan SDP üyesi 
kiĢilerin yaptığı eyleme müdahale eden polis ekipleri 20 kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
Kürt Ģarkıcı Ġbrahim Rojhilat, 28 Ocak günü Ġstanbul'da, “Erzurum'un Hınıs ilçesinde verdiği bir konserden dolayı 
hakkında baĢlatılan soruĢturma çerçevesinde” gözaltına alındı. 
 
Ġstanbul‟da 31 Ocak günü düzenlenen baskınlarda “Maoist Komünist Partisi üyesi oldukları” iddia edilen gözaltına 
alınan dokuz kiĢiden Erdal Süsem, Özgür Çelik, Süleyman Kaymak ve Hıdır Bakır çıkarıldığı mahkeme tarafından 
5 ġubat günü tutuklandı. 
 
3 ġubat günü Ġstanbul‟da, TEKEL iĢçilerine destek vermek amacıyla Kadıköy'den BeĢiktaĢ'a gelmekte olan yolcu 
vapurunu iĢgal ederek kendilerini vapur demirlerine zincirleyen SODAP üyesi bir gruba çevik kuvvet ekipleri 
müdahale etti ve eylemcileri gözaltına aldı. 
 
5 ġubat günü Beyoğlu Ġlçesi Bülbül Mahallesi'nde bulunan bir eve Terörle Mücadele ġubesi polisleri tarafından 
baskın düzenlendi. Baskında Ġzmir Buca F Tipi Kapalı Cezaevi'nden yeni tahliye olan Aslan Ġlhan gözaltına alındı. 
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Ümraniye'de 7 ġubat günü Özel Erdem Hastanesi'nin yeni binasının açılıĢına katılan BaĢbakan Erdoğan'ı protesto 
eden 8 kiĢi gözaltına alındı. 8 kiĢiden 2‟si 11 ġubat günü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 
Mahkemeye sevk edilen Sevinç Bozdağ, Ali Ekber Kalender, Celal Önkoyun, Sezgin Dereli, Murat Sur, Müslüm 
Gönül 'yasa dıĢı örgüt üyesi olmak' iddiasıyla tutuklandı.  
 
Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde seslendirdiği Kürtçe Ģarkı nedeniyle 10 ġubat 
günü gözaltına alınan Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) sanatçısı Rojda, 11 ġubat günü mahkeme tarafından 
talimatla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
 
Esenyurt, Beyoğlu, ġiĢli ve Güngören ilçelerinde 11 ġubat günü evlere ve BDP Esenyurt Ġlçe binasına baskın 
düzenleyen polisler aralarında BDP il yöneticisi Ahmet Dikmen ve iki oğlu, Beyoğlu Ġlçe BaĢkanı Hayri Eser, 
kapatılan DTP'nin il yöneticisi Yusuf Çirik'in de aralarında bulunduğu 30 kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
13 ġubat günü Ġstiklal Caddesi'nde, BarıĢ ve Ġçin Vicdani Ret Platformu‟nun gerçekleĢtirdiği yürüyüĢte duvara 
“Bütün ordular katildir” yazısı yazan Ozkan Kuru isimli vicdani retçi gözaltına alındı. 
 
13 ġubat günü Küçükçekmece yapılan ev baskınlarında amca çocukları oldukları bildirilen Mehmet ġirin Balos, 
Salih Balos ile Süleyman Balos gözaltına alındı. 
 
14 ġubat günü Okmeydanı'nda bulunan Arda Düğün Salonu'nda gerçekleĢtirilen BDP Beyoğlu Ġlçe Örgütü 1. 
Olağan Kongresi'ne katılan kapatılan DTP'nin Ġstanbul eski Ġl yöneticisi Yusuf Çirik, kongrenin bitiminin ardından 
sivil polisler tarafından gözaltına alındı. 
 
14 ġubat günü Kağıthane ve GaziosmanpaĢa ve BaĢakĢehir ilçelerinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 
getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen yürüyüĢlere müdahale eden 4 kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
Ankara‟da iĢten çıkarmalara ve özelleĢtirmelere karĢı 66 gündür eylem yapan TEKEL iĢçilerine destek vermek için 
17 ġubat 2010‟da Ġstanbul‟da bulunan Ġspanyol Kültür Merkezi Cervantes Enstitüsü‟nü iĢgal eden SDP ve TÖP 
üyesi 34 kiĢi polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gözaltına alındı. 
 
20 ġubat günü Kadıköy HasanpaĢa Kurbağlıdere Caddesi'nde bulunan AKP Kadıköy Ġlçe binası, Liseli Öğrenci 
Birliği üyesi 6 kiĢi tarafından iĢgal edildi. Binaya giren eylemciler camdan TEKEL iĢçilerine destek vermek amacıyla 
pankart açmak istedi. AKP'lilerin müdahale ettiği 6 kiĢi, polis tarafından gözaltına alınarak Kadıköy Merkez Polis 
Karakolu'na götürüldü. 
 
Ankara‟da iĢten çıkarmalara ve özelleĢtirmelere karĢı 74 gündür eylem yapan TEKEL iĢçilerine destek vermek için 
24 ġubat günü Ġstanbul‟un Kadıköy Ġlçesi‟nde protesto gösterisi düzenlemek isteyen ESP üyesi yedi kiĢi polis 
ekiplerinin müdahalesi sonucu gözaltına alındı. Gözaltına alınan yedi göstericiden altısı serbest bırakılırken Hızır 
Uzunbağ hakkında “arama kararı” olduğu gerekçesiyle Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi‟ne 
götürüldü. 
 
25 ġubat günü Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen 'Terörle mücadelenin hukuki yönleri' konulu 
konferansa katılan eski Genelkurmay BaĢkanı emekli Orgeneral YaĢar Büyükanıt‟ı protesto eden iki öğrenci 
Büyükanıt'ın korumaları tarafından gözaltına alındı. 
 
26 ġubat günü Sancaktepe Ġlçesi'nin Sarıgazi Beldesi'nde, TEKEL iĢçilerine destek için yürüyüĢ yapan Mehmetçik 
Lisesi öğrencilerine hiçbir uyarıda bulunmadan müdahalede polis, 4 öğrenciyi tartaklayarak gözaltına aldı. 
 
Ġstanbul‟un Arnavutköy Ġlçesi‟nde bulunan Cano Tekstil‟de çalıĢan ve üç aydır ücretleri ödenmediği için bir hafta 
önce fabrika önünde eylem baĢlatan iĢçilere 2 Mart günü iĢverenin Ģikâyetiyle müdahale eden polis ekipleri 10 
iĢçiyi gözaltına aldı. Geceyi Arnavutköy Yavuz Selim Karakolu'nda geçiren iĢçiler 3 Mart günü GaziosmanpaĢa 
Adliyesine sevk edildi. ĠĢçilerden 7'si serbest bırakılırken Murat Bağlar, Murat Ġloğlu ve ücreti ödenmeyen çocuğuna 
destek vermek için fabrika önünde bekleyen baba Yunus Ġloğlu 3'ü ise 'polise mukavemet ettikleri', ve 'iĢverene 
rehin aldıkları' gerekçesiyle tutuklandı. 
 
10 Mart günü Terörle Mücadele ġubesi polisleri tarafından “DHKP/C üyesi oldukları” iddiasıyla Ümraniye, 
Sultangazi, Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alınan 40 kiĢiden 7'si 11 Mart 
günü adliyeye sevk edildi. Bu kiĢilerden 4'ü tutuklanırken, 7'si kadın 33 kiĢi ise 12 Mart günü Ġstanbul Adliyesi'ne 
sevk edildi. 
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Ġstanbul'da evine gitmek için iĢyerinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ali Yetkin'in 
gözaltında kaybedilmek istendiğini öne süren ve 16 Mart günü Boğaziçi Köprüsü'nü trafiğe kapatan gruba 
müdahale eden polis 12 kiĢiyi tartaklayarak gözaltına aldı. 
 
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 14 Mart günü Ġstanbul‟da Romanlarla Abdi Ġpekçi‟de yaptığı buluĢmada 
“parasız eğitim istiyoruz” yazılı pankart açan ve gözaltına alınan öğrencilerden Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz, 
“yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 17 Mart günü tutuklandı. 
 
20 Mart günü Terörle Mücadele ġube polisleri tarafından Bahçelievler Hürriyet ve Kocasinan mahallelerinde 3 eve 
yapılan baskında, Gönül, Orhan, Ferit ve Yavuz Yavuz ile Bayram Aslanoğlu gözaltına alındı. 
 
21 Mart günü KazlıçeĢme'de yapılan Newroz kutlamaları öncesinde ve kutlamalar sonrasında ''yasa dıĢı slogan'' 
attıkları ve ''yasa dıĢı pankart' açtıkları gerekçesiyle 54 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 22'si 22 Mart 
günü emniyet sorgusunun ardından BeĢiktaĢ'taki Ġstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bu kiĢilerden 6'sı “örgüt 
propagandası” yaptığı iddiasıyla tutuklanırken, 32 kiĢi ise 23 Mart günü adliyeye sevk edildi. 
 
Boğaziçi Üniversitesi‟nde 24 Aralık 2009‟da gerçekleĢtirilen “BarıĢ için Vicdanî Retçiler Kurultayı”na giderken 
KabataĢ Vapur Ġskelesi‟nde gözaltına alınan ve tutuklanan ve 29 Mart 2010‟da EskiĢehir Askeri Mahkemesi‟nde 
yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına mahkûm edildikten sonra tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak 
tahliye edilen vicdanî retçi Enver Aydemir, “askeri kıyafeti giymemekte ısrar ettiği” gerekçesiyle 1 Nisan günü tekrar 
tutuklandı. 
 
Ġstanbul‟un Bakırköy Ġlçesi‟nde Nisan ayında, öğretmen eĢi ve çocuğuyla beraber Cumartesi Pazarı‟na giden D.E., 
“hırsız olduğu” Ģüphesiyle sivil polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Dövülerek Osmaniye Polis Merkezi'ne 
götürülen D.E., "Kimliğime bakınca yanlıĢ yaptıklarını anladılar. Sonra „Seni Romanlara benzettik, hırsız sandık, 
kusura bakma, evine git‟ dediler" dedi. 
 
Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde 11 Nisan günü üniversiteye giriĢ sınavını protesto eden ve Taksim'de bir binanın en 
üst katına çıkarak sembolik intihar giriĢiminde bulunan lise öğrencisi üç kiĢi, polis ekipleri tarafından dövülerek 
gözaltına alındı. 
 
19 Nisan günü kapatılan DTP'nin siyasi yasaklı EĢbaĢkanı Ahmet Türk'e yapılan saldırı ile ilgili sorumlular hakkında 
Sultan Ahmet Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunan BDPĠstanbul Ġl EĢbaĢkanı Mustafa Avcı, suç duyurusundan 
sonra adliye önünde “Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan bir davada, çıkarılan tutuklama 
kararından dolayı” gözaltına alındı. 
 
“Bursa'nın Yıldırım Ġlçesi'nde, BDP Ġl binasının açılıĢında yaptığı konuĢmada 'PKK / Kongra-Gel propagandası' 
yaptığı, Kürtçe Ģarkıya eĢlik ettiği ve slogan attığı” iddiasıyla Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nın hakkında açtığı 
soruĢturma kapsamında ifade vermek üzere 20 Nisan günü Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden ve gözaltına 
alınan BDP Ağrı Ġl BaĢkanı Halil Aksoy tutuklandı. 
 
Boğaziçi Üniversitesi‟nde 24 Aralık 2009‟da gerçekleĢtirilen “BarıĢ için Vicdanî Retçiler Kurultayı”na giderken 
KabataĢ Vapur Ġskelesi‟nde gözaltına alınan ve tutuklanan, 29 Mart 2010‟da EskiĢehir Askeri Mahkemesi‟nde 
yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına mahkûm edildikten sonra ve tutuklu kaldığı süre göz önünde 
bulundurularak tahliye edilen ve Bilecik‟teki askeri birliğe teslim edilen vicdanî retçi Enver Aydemir, “askeri kıyafeti 
giymemekte ısrar ettiği” gerekçesiyle 1 Nisan günü tekrar tutuklandı. Avukatlarının Gölcük Askeri Ceza 
Mahkemesi‟ne yaptıkları itiraz sonucunda tutuklama kararı kaldırılan Enver Aydemir, “emre itaatsizlikte ısrar ettiği” 
gerekçesiyle 5 Mayıs günü tekrar tutuklandı. 
 
Avrupa Parlamentosu'nda 6 yıldır düzenlenen Uluslararası Kürt Konferansı'nın organizatörlüğünü yapan ve 
Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) tarafından Diyarbakır'da düzenlenen Kürt Kadın Konferansı'na katılmak 
üzere Brüksel'den Ġstanbul'a gelen Avrupa Birliği Türkiye YurttaĢ Komisyonu (EUTCC) BaĢkanı, havaalanında polis 
tarafından gözaltına alındı. 
 
26 Nisan günü Esenler'de BDP üyelerine yapılan polis baskının ardından gözaltına alınan 5 kiĢiden BDP üyeleri 
Muhammed Sümer, Rıza Çetlikan ve Mahfuz Biken 30 Nisan günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
30 Nisan günü Ġstanbul'da, 7 aydır maaĢlarını alamayan ve ġubat ayında iĢ durdurarak eylem baĢlatan Samatya 
Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi inĢaat iĢçilerinin kaldığı Ģantiyeyi polis, iĢçilerden Abdullah Dağ ve Alaattin Bey 
Üstten'i gözaltına aldı. 
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3 Mayıs günü Maltepe'de, R.D. (10) isimli çocuk “mala zarar verdiği” iddiasıyla gece yarısı uykusundan 
uyandırılarak gözaltına alındı. Ġddiaya göre 25 Nisan günü sokakta oynayan çocuklar tarafından aracının çizildiğini 
öne süren bir kadın, Esentepe Karakolu'na Ģikayette bulundu. Kadının Ģikayeti üzerine savcının talimatı ile polis 
ekipleri R.D.'yi karakola götürmek için evine gitti. Ancak bu sırada R.D. uyuyordu. R.D.'nin babası Suphi Demirci, 
polislere çocuğunun kimliği ile kendisinin gelebileceğini ifade etti. Ancak savcı itiraz etti. 10 yaĢındaki R.D. 
uyandırılarak gözaltına alındı. Karakolda kimlik tespiti yapılan çocuk, yakalama ve gözaltına alma tutanağı 
imzalattırıldıktan sonra serbest bırakıldı. 
 
6 Mayıs günü Ġstanbul Üniversitesi (ĠÜ) Avcılar Kampüsü'nde, Deniz GezmiĢ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ġnan'ın idam 
ediliĢinin 38. yıldönümüne iliĢkin anma etkinliğine polis müdahale eden polis 25 öğrenciyi gözaltına aldı. Öğrenciler 
8 saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 
 
8 Mayıs günü Maltepe, Küçükçekmece ve ġiĢli'de Ġstanbul Terörle Mücadele ġube Müdürlüğü ekipleri tarafından 
yapılan baskınlarda 15 kiĢi “yolu trafiğe kapatmak, özel araç ve iĢyerlerine zarar vermek, molotofkokteylli yasadıĢı 
gösteri düzenlemek, güvenlik güçlerine molotofkokteylli, taĢlı ve havai fiĢekli saldırıda bulunmak” iddiası ile 
gözaltına alındı. 
 
Yakalandığı damak kanserinin ilerlemesi nedeniyle uzun bir süre tahliye edilmesi yönünde giriĢimlerde bulunulan 
ve 5 Kasım 2009‟da CumhurbaĢkanı Abdullah Gül tarafından affedilen Güler Zere‟nin 7 Mayıs 2010‟da yaĢamını 
yitirmesi sonrası 9 Mayıs günü Okmeydanı Semti‟nde, Zere‟nin ölümü nedeniyle yapılan gösteriye müdahale eden 
polis ekipleri ise beĢ kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
11 Mayıs günü, emniyet binalarına bombalı eylem hazırlığı yaptığı iddiasıyla 2 gün önce gözaltına alınan D.S. isimli 
kadın çıkarıldığı nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. 
 
Ġstanbul‟un Güngören Ġlçesi‟nde 12 Mayıs günü, bir kahvehane önünde sigara içen Zülküf Lokman ile Nevzat 
Lokman, kimlik kontrolü yapan yunus polis ekibinin kimlik kontrolünün ardından dövülerek gözaltına alındı. 
 
Ġstanbul‟un Esenler Ġlçesi‟nde 16 Haziran günü BDP Ġlçe Örgütü binasına baskın düzenleyen polis ekipleri, binada 
bulunan BDP yöneticileri Nuriye AvĢar, ġehmuz Aydın ve Binali Kılıç‟ı gözaltına aldı. 
 
Ġstanbul‟da Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu tarafından 6-7 Ekim 2009‟da gerçekleĢtirilen toplantıları 
protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle Antalya‟da gözaltına alınan Sosyalist Parti 
Antalya Ġl Örgütü BaĢkanı Murat TürkeĢ ve Sosyalist Parti üyesi Mehmet DeliktaĢ, sevk edildikleri Ġstanbul‟da  17 
Haziran günü  tutuklandı. ArkadaĢlarına destek olmak için Beyoğlu adliyesi önünde bekleyen Dev-Genç Birliği ve 
Sosyalist Parti üyesi Halil Sönmez de aynı gerekçelerden gözaltına alınarak Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü‟ne 
götürüldü. 
 
15 Haziran günü Ġstanbul‟da “Haklar ve Özgürlükler Cephesi‟ne (HÖC) üye oldukları” gerekçesiyle gözaltına alınan 
Ahmet Kulaksız gözaltına alınarak Ankara‟ya götürüldü. 
 
19 Haziran günü Ġstanbul‟un Arnavutköy Ġlçesi‟nde BDP‟nin düzenlediği basın açıklamasına katıldıktan sonra Farız 
Özmen ve 4 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı. 
 
21 Haziran günü Ġstanbul‟da “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla 20 kiĢi gözaltına alındı. 
 
22 Haziran günü Halkalı Ġlçesi‟nde askeri personel taĢıyan sivil servis aracının geçiĢ güzergâhında bomba 
patlatılması sonrası baĢlatılan soruĢturma kapsamında 19 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 kiĢiden 3‟ü 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından 24 Haziran günü tutuklandı. Gözaltına alınanlardan H.B. de 25 Haziran günü 
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
25 Temmuz günü Ġstanbul‟da, BDP Esenyurt Ġlçe Örgütü‟nün askeri operasyonları protesto etmek amacıyla yaptığı 
basın açıklamasının ardından düzenlenen yürüyüĢe müdahale eden polis ekipleri BDP Esenyurt ilçe binasına 
baskın düzenleyerek 50 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Berat Anlı, Yavuz Dursun, Mehmet Samür, 
Dursun Büyükkaya, Ferman Durban, Selahattin ÇalıĢır 29 Temmuz günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
“yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
Vicdani reddini 2001 yılında zorunlu askerlik görevini yaptığı sırada açıklayan Kürt Vicdani Ret Hareketi aktivisti 
Ġnan Suver, 6 Ağustos günü BayrampaĢa Ġlçesi‟nde yaĢadığı evine düzenlenen baskınla gözaltına alınarak “asker 
kaçağı olduğu” gerekçesiyle tutuklanarak KasımpaĢa Askeri Cezaevi‟ne gönderildi. 
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10 Ağustos günü Ġstanbul‟da, TMġ Müdürlüğü‟ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri helikopterli ev baskınlarında,  
çeĢitli gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 26 kiĢi gözaltına alındı. 26 kiĢiden 14‟ü 14 Ağustos günü çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadıĢı gösteriye katıldıkları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
11 Ağustos günü Sarıgazi Ġlçesi‟nde, Halk Cephesi üyelerinin tutuklanan arkadaĢlarının serbest bırakılması 
amacıyla düzenlediği meĢaleli yürüyüĢe çevik kuvvet polis ekibinin gaz bombasıyla müdahale etmesi sonucu yedi 
kiĢi gözaltına alındı. 
 
15 Ağustos günü Ġstanbul‟un Sancaktepe Ġlçesi‟nde, PKK‟nin silahlı eyleme baĢladığı 15 Ağustos 1984‟ün 
yıldönümünü kutlamak gruba müdahale eden polis dokuz kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
23 Ağustos günü Ġstanbul‟un ġiĢli Ġlçesi‟nde bulunan Perpa ÇarĢısı önünde “Referanduma Hayır” bildirisi dağıtan 
ÖDP üyelerine müdahale eden bir sivil polis memuru, dağıtılan bildirileri yırttıktan ve ÖDP üyelerine silahını 
doğrultarak tehdit ettikten sonra Yalçın Köse ve Emrah Tuzci‟yi gözaltına alarak Feriköy Polis Karakolu‟na götürdü. 
 
30 Ağustos günü Ġstanbul‟da, Zincirlikuyu Metrobüs Durağı‟nda çalıĢan bir özel güvenlik görevlisi, belirlenemeyen 
bir nedenden ötürü bir grup polis memuru tarafından dövülerek gözaltına alındı. 
 
10 Eylül günü Ġstanbul‟un bazı ilçelerinde, ESP yöneticilerine yönelik düzenlenen eĢ zamanlı operasyonlarda 14 
kiĢi gözaltına alındı. 14 kiĢiden Tayfun Kebele, Cebrail Günebakan, Volkan AkkuĢ, Çağrı Çakır, Ġbrahim Kaya, 
Serhat Karabulut ve Hüseyin Öztürk 13 Eylül günü tutuklandı. 
 
Ġstanbul‟un GaziosmanpaĢa, Pendik, Bağcılar ve Sultangazi ilçelerinde 11 Eylül 2010‟da Terörle Mücadele 
ġubesi‟ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınlarında 32 kiĢi gözaltına alındı. 
 
12 Eylül günü Ġstanbul‟da, “referandumu boykot etme” çalıĢması yürüten 94 kiĢi gözaltına alındı.  
 
12 Eylül günü Ġstanbul‟da, gözlemci olarak görev yaptıkları okulun önünden gözaltına alınan BDP üyesi 7 kiĢiden 
3‟ü 17 Eylül günü tutuklandı.  
 
16 Eylül günü, Müzisyen Kemale Amed Ġstanbul‟dan Diyarbakır‟a gitmek üzere geldiği Atatürk Havaalanı‟nda 2010 
yılının Haziran ayında Bingöl‟de katıldığı bir etkinlikte Kürtçe Ģarkı söylediği gerekçesiyle açılan soruĢturmada ifade 
vermediği iddiasıyla gözaltına alındı. 
 
21 Eylül günü Ġstanbul‟da, sabaha karĢı SDP Ġstanbul Ġl Binası‟na, SDP Kadıköy Ġlçe Örgütü‟ne ve SDP ile TÖP 
üyelerinin evlerine düzenlenen baskınlar sonucu SDP Genel BaĢkanı Rıdvan Turan ve ĠHD Ġstanbul ġube 
Yöneticisi Sultan Seçik ve eĢinin de aralarında bulunduğu 17 kiĢi “Devrimci Karargâh Örgütü üyesi oldukları” 
iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 kiĢiden, aralarında SDP Genel BaĢkanı Rıdvan Turan ile TÖP 
Temsilcisi Oğuz Kayserilioğlu‟nun da bulunduğu 13 kiĢi “Devrimci Karargâh Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla 
25 Eylül günü tutuklandı. Sultan Seçik serbest bırakıldı. 
 
26 Eylül gecesi Ġstanbul‟un Sultanbeyli Ġlçesi‟nde, evine dönerken yolda sivil polis aracına yol vermekte geciktiği 
iddia edilen Nevzat Savtekin (36) araçta bulunan polis memurlarınca dövüldü. Ailesinin yardımı ile Sultanbeyli 
Emniyet Müdürlüğüne Ģikayetçi olmak için giden Savtekin, mağdur olmasına rağmen gözaltı alındı ve 14 saat 
gözaltında tutuldu. 
 
EskiĢehir eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı 28 Eylül günü Ankara‟da gözaltına alındı. SoruĢturma kapsamında 
Ġstanbul‟a getirilen Avcı, “Devrimci Karargâh Örgütü‟ne yardım ve yataklık yaptığı” suçlamasıyla aynı gün çıkarıldığı 
Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. 
 
5 Ekim günü Ġstanbul‟un Maltepe Ġlçesi‟nde, Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi üyelerinin evlerine polis 
ekiplerinin düzenlediği helikopterli baskınlar sonucunda 16 kiĢi gözaltına alındı. 
 
6 Ekim günü Ġstanbul‟da, CumhurbaĢkanı Abdullah Gül‟ün 2010–2011 akademik yılı açılıĢını yaptığı Yıldız Teknik 
Üniversitesi‟ndeki tören sırasında BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ı protesto ettikleri için tutuklanan Gençlik 
Federasyonu üyesi iki öğrenciyle ilgili olarak “Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz‟a Özgürlük” yazılı pankartı açıp 
“parasız eğitim istemek suç değildir” sloganı atan iki öğrenci, polis memurları ve üniversitenin özel güvenlik 
görevlileri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
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Abdullah Öcalan‟ın 9 Ekim 1998‟de Suriye‟den çıkarılmasını protesto etmek için Ġstanbul‟da 9 Ekim günü 
düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle, 12 Ekim günü düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 
10 kiĢiden 5‟i 15 Ekim günü tutuklandı. 
 
24 Ekim günü Ġstanbul‟un Mecidiyeköy Ġlçesi‟nde, Sezer Çelenk (39) isimli kiĢi arkadaĢlarıyla birlikte dolaĢtığı 
sırada kimlik kontrolü yapan polis ekibiyle tartıĢtığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
29 Ekim günü Ġstanbul‟un AtaĢehir Ġlçesi‟nde, 1 Mayıs Mahallesi'nde polisin evleri ve Anadolu Özgürlükler 
Derneği'ni basarak gözaltına aldığı 15 kiĢi 1 Kasım günü adliyeye çıkarıldı. Gözaltına alınan 15 kiĢiden Doğan Tan 
ve Dilek Bal savcılık tarafından serbest bırakıldı. 13 kiĢi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 13 kiĢiden 
Dursun Bayram mahkeme tarafından serbest bırakılırken, 12 kiĢi "örgüt üyesi oldukları" ve "basın açıklamasına 
katıldıkları" gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklananların isimleri Ģöyle: Umut TaĢdemir, Erdal Bayram, Eftal Bayram, 
Selman Tökü, Kaan Nakay, Fırat GeleĢ, Deniz Kabak, Hasan KarakuĢ, Ġsmail KarakuĢ, Hüseyin Tepe, Soner Ġlker, 
Taha Yasin Sakarya. 
 
Kars‟ta 2010 yılının Mayıs ayında gerçekleĢtirilen operasyon kapsamında “KCK/TM üyesi olduğu” gerekçesiyle 
aranan BDP Kars Ġl Örgütü BaĢkanı Yavuz Naki, 30 Ekim günü Göztepe'de gözaltına alındı. Emniyetteki 
sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Naki, tutuklandı. 
 
4 Kasım günü Ġstanbul‟da DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kiĢi gözaltına alınarak Kocaeli‟ne 
götürüldü. 
 
5 Kasım Ġstanbul‟da, 2010‟da Ġstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusu‟nda düzenlenen protesto gösterisine 
müdahale eden polis ekipleri de 22 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
Cezaevinde yaĢadıklarını 2000 yılında “Ġnancın Sınandığı Zor Mekânlar: Hücreler” adlı kitabında anlatarak 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle hakkında açılan davadan 10 ay hapis cezası alan Nevin 
BerktaĢ 3 Kasım günü tutuklandı.  
 
4 Aralık günü Ġstanbul‟da, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın üniversite rektörleriyle Dolmabahçe Sarayı‟nda 
yaptığı toplantıyı protesto etmek için çevre illerden gelen Genç-Sen üyelerini taĢıyan otobüsler Ġstanbul giriĢinde 
durdurularak, öğrencilerin Ġstanbul‟a girmelerine izin verilmedi. 
 
4 Aralık günü Ġstanbul‟da, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın üniversite rektörleriyle Dolmabahçe Sarayı‟nda 
yaptığı toplantıyı protesto etmek için yürüyüĢ yapmak isteyen Genç-Sen üyelerine polis ekipleri cop, biber gazı ve 
tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sonrasında 59 öğrenci gözaltına alındı. 56 öğrenci aynı gün serbest 
bırakılırken “polis memuruna mukavemet ettikleri” iddiasıyla savcılığa sevk edilen 3 öğrenci, tutuklanmaları 
talebiyle çıkarıldıkları mahkeme tarafından 5 Aralık günü serbest bırakıldı. 
 
15 Aralık günü Ġstanbul‟da,  AKP Ġstanbul Ġl Binası önünde "Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz'a özgürlük, parasız 
eğitim istiyoruz. Alacağız Gençlik Federasyonu" yazılı pankart açıp kendilerini demir parmaklıklara zincirlemek 
isteyen öğrencilere müdahale eden polis, Gökçe Uluada ve Hakan Karabey adlı öğrencileri savcının talimatı ile 
gözaltına aldı. Karakolda bir gün kalan 2 öğrenci Savcı tarafından serbest bırakıldı.  
 
19 Aralık günü Ġstanbul‟da, eĢ zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucu “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 
13 kiĢi gözaltına alındı. 
 
Ġstanbul‟un ġiĢli Ġlçesi‟nde bulunan YürüyüĢ Dergisi‟nin ofset hazırlığını yapan Ozan Yayıncılık‟a 24 Aralık günü 
helikopter destekli polis ekipleri tarafından düzenlenen baskında gözaltına alınan 12 kiĢiden Remzi Uçucu, Kaan 
Ünsal, Naciye Yavuz, Musa Kurt, Halit Güdenoğlu, Cihan Gün, Mehmet Ali Uğurlu 28 Aralık günü tutuklandı. 
 
Ġstanbul‟un Sarıyer Ġlçesi‟ndeki Behçet Kemal Çağlar Lisesi‟nin kantininde satılan ürünlere yapılan zamları protesto 
etmek için 27 Aralık 2010‟da evlerinden getirdikleri yiyecekleri arkadaĢlarıyla paylaĢarak okul kantinin boykot eden 
öğrenicilerin eylemine okul müdürünün çağrısıyla polis ekipleri müdahale etti. Su almak için dıĢarı çıkan bir 
öğrenciyi okula girerken darp ederek gözaltına alan polis ekipleri bu durumu engellemek isteyen iki öğrenciyi daha 
darp ederek gözaltına aldı. Ġfadeleri alınan üç öğrenci serbest bırakıldı. 
 

Ġzmir 
El Kaide üyesi olduğu iddiasıyla aranan E.B. (23), 16 Ocak günü yurt dıĢından döndüğü Ġzmir'de gözaltına 
alındıntan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
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Ege Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu'nda okuyan S.K. (19), 18 Ocak günü Terörle Mücadele ġubesi'ne bağlı 
polisler tarafından Bornova'da bir eve düzenlenen baskında gözaltına alındı. Bomba uzmanı polis köpeğinin de 
katıldığı aramalarda, sigaraların içinde patlamaya hazır plastik patlayıcı ve 4 elektrikli fünye bulunduğu iddia edildi. 
Daha önce de 3 kez gözaltına alınan, ancak serbest bırakılan S.K.'nın emniyetteki iĢlemlerinin tamamlanmasının 
ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 
 
19 Ocak günü Ġzmir'in Menemen Ġlçesi'nde, Hıdırtepe Mahallesi'nde evlere baskın düzenleyen polisler 
Abdulrahman Dikici ve Mehtap Çoban adlı kiĢileri gözaltına aldı. 
 
“YasadıĢı El-Kaide Örgütü‟nün üyesi” oldukları iddiasıyla polis ekiplerinin 22 Ocak günü 16 ilde düzenlediği 
eĢzamanlı operasyon kapsamında Ġzmir‟de 2 kiĢi gözaltına alındı. 
 
27 Ocak günü Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin önünde, “Ankara‟da iĢten çıkarmalara ve özelleĢtirmelere karĢı 
eylem yapan TEKEL iĢçilerine destek vermek için” oturma eylemi yapan SDP üyelerine müdahale eden polis 
ekipleri 19 kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
29 Ocak günü, Ankara‟da iĢten çıkarmalara ve özelleĢtirmelere karĢı eylem yapan TEKEL iĢçilerine destek vermek 
için AKP Ġzmir il binasının önünde kendilerini zincirleyen SDP üyelerine müdahale eden polis ekipleri 12 kiĢiyi 
gözaltına aldı. 
 
Kapatılan DTP‟nin Menemen Ġlçe BaĢkanı Hasan Ġla, 7 ġubat akĢamı ilçe giriĢinde gözaltına alındı. 
 
Ankara‟da iĢten çıkarmalara ve özelleĢtirmelere karĢı eylem yapan TEKEL iĢçilerine destek vermek için 9 ġubat 
günü AKP Buca ilçe binasını iĢgal eden SGD üyelerine müdahale eden polis Görgü Demirpençe, Köksal Yerdut, 
Ruhat Yıldız, Ethem Sönmez, Mert Özbilen ve Emrah Dede‟yi gözaltına aldı. 
 
Ġsa Bulut, Hamit Yılmaz, Mahsun Yılmaz ve Ġsmail GümüĢ adlı kiĢiler, 15 ġubat günü polislerce gözaltına alındı. 
 
Ankara‟da iĢten çıkarmalara ve özelleĢtirmelere karĢı 67 gündür eylem yapan TEKEL iĢçilerine destek vermek için 
18 ġubat günü Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ġzmir Ġktisat Sempozyumu‟nda protesto gösterisi 
düzenlemek isteyen SDP ve Toplumsal Özgürlük Platformu üyesi 28 kiĢi polis ekiplerinin müdahalesi sonucu 
gözaltına alındı. 
 
Ġzmir‟in Bornova Ġlçesi‟nde 1 Nisan günü, eve dönmeyen arkadaĢlarını merak ederek dıĢarı çıkan ĠHD Ġzmir ġubesi 
Yönetim Kurulu üyesi Mesut Tufan, sokakta bulunan sivil polis memurlarınca dövülerek gözaltına alındı. Yakalama 
emri olduğu gerekçesiyle polis ekiplerinin gözaltına aldığı 10 kiĢiden Mesut Tufan‟ın da içinde bulunduğu dört kiĢi, 
“yanlıĢlıkla” gözaltına alındıkları belirtilerek 2 Nisan günü serbest bırakıldı. 
 
Bornova Ġlçesi Mevlana Mahallesi'nde 2 Nisan günü 3 gün önce Ege Üniversitesi'nde (EÜ) okuyan öğrencilerin 
evlerine baskın düzenlendi. Baskınlarda Gözaltına alınan BarıĢ Okutucu, Ufuk Aydın, Fatih Kurt, Mahsun Ataman, 
Veysel Akkurt ve Faruk Kaya, 5 Nisan günü “polisleri darp etmek”, “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası 
yapmak” Ġddialarıyla tutuklandı. 
 
Ġzmir‟in Konak Ġlçesi‟nde 10 Nisan günü, üniversiteye giriĢ sınavını protesto etmek için bir dershanenin sınıfına 
kendilerini kilitleyen Devrimci Liseliler (Dev-Lis) üyesi, 10 öğrenci polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına 
alındı. 
 
10 Haziran günü KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi öğrencilerinin evlerine polisler tarafından baskın 
düzenlendi. Polis ekipleri, Veysel Burkay, Hatice ġeker, Fesih TaĢçı, Erhan Aslan, Serdar Üğer, Özcan BahĢi, ve 
soyadı öğrenilemeyen Aydın adlı öğrenciyi gözaltına aldı.  
 
10 Haziran günü KahramanmaraĢ'ta evlere baskın düzenleyen polisler, BDP Merkez Ġlçe yöneticileri Harbi BahĢi, 
Yüksel Sakçı ve Erdal Sakçı'yı gözaltına aldı. Aynı gün Elbistan Ġlçesi'nde de evlere baskın düzenleyen polisler 
Arzu YavaĢ, Selhan Budak ve Sener Bahçeci adlı vatandaĢları gözaltına aldı. 
 
15 Haziran günü Ġzmir'de, Ġzmir Özgürlükler Derneği çalıĢanı Ġsmail Hakverdi ve Ahmet Alp Özel evlerine yapılan 
baskınla, Yamanlar Özgürlükler Derneği çalıĢanı Yusuf Dut ise Yamanlar Özgürlükler Derneği önünden gözaltına 
alınarak Ankara‟ya götürüldü. 
 
9 Temmuz günü Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde yapılan eĢ zamanlı ev baskınlarında, Elbistan'da 12, Pazarcık 
ilçesinde ise 10 olmak üzere toplam  22 kiĢi gözaltına alındı. Elbistan'da gözaltına alınan 12 kiĢi 10 Temmuz günü 
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Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Burada ifadeleri alınan 9 kiĢi serbest bırakılırken, Nöbetçi Mahkeme‟ye sevk 
edilen Hatice Demir, Mehmet Kurt ve Mustafa Ağaç "örgüte yardım etmek" suçlamasıyla tutuklandı. 
 
5 Eylül günü Ġzmir‟de, "Yetmez Ama Evet Platformu" tarafından düzenlenen panele katılan ve  panelistleri 
“Devrimcilerin adını ağzınıza alamazsınız” Ģeklinde protesto ederek ellerindeki pet ĢiĢede bulunan boyalı suyu 
panelistlerin üzerine döken 2 ÖDP üyesi polis tarafından gözaltına alındı.  
 
20 Eylül günü Bergama Ġlçesi‟nde, Allianoi Antik Kenti‟nin kumla kapatılmak istenmesine karĢı yasak bölgeye 
girerek kendilerini vince zincirle bağlayan Doğa Derneği üyesi altı kiĢi gözaltına alındı. 
 
3 Ekim günü Konak Ġlçesi‟ne bağlı Kadifekale Semti‟nde, Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) üyelerinin “anadilde 
eğitim” talepli kampanyasına destek vermek amacıyla gerçekleĢtirmek istediği meĢaleli yürüyüĢe polis ekipleri biber 
gazı, cop ve basınçlı suyla müdahale etti. Yapılan müdahale sonucunda aralarında altı çocuğun da bulunduğu 15 
kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Ġ.Y. ve Ġ.H.A. adlı iki çocuk “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” ve 
“kamu malına zarar verdikleri” gerekçesiyle, 4 Ekim günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
24 Kasım günü Ġzmir‟de, polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınlarında “çeĢitli tarihlerde düzenlenen protesto 
gösterilene katıldıkları” gerekçesiyle 8 kiĢi, gözaltına alındı. 
 
26 Kasım günü Konak Ġlçesi‟ne bağlı Kadifekale Semti‟nde düzenledikleri gösteride “kolluk kuvvetlerine taĢ attıkları” 
gerekçesiyle altı çocuk gözaltına alındı. 
 
29 Kasım günü Ġzmir‟de, Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi (DYGM) üyesi oldukları iddia edilen Feyyaz B., 
Ozan U., Ġlhan T. ve Engin P. Gözaltına alındı. Gözaltına alınan dört kiĢiden üçü çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
“yasadıĢı örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
Alevi Kültür Dernekleri Örgütlenme Sekreteri ve Buca Cemevi BaĢkanı Engin Günlük ve arkadaĢı Haydar Olcay, 30 
Kasım günü Ġzmir‟in Buca ilçesi KuruçeĢme Atatürk Mahallesi‟nde asayiĢ kontrolü yapan polis ekibi ile yaĢadıkları 
tartıĢma sonrası gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ġki kiĢi, savcılık talimatıyla dört saat sonra serbest bırakıldı. 
 
9 Aralık günü Ġzmir‟de, Buca Belediyesi‟nin çıkardığı 4 iĢçinin CHP Buca ilçe binasına gelerek sorunları 
çözülünceye kadar parti binasında oturacaklarını belirtmesi üzerine CHP‟li yöneticilerin talebiyle parti binasına giren 
sivil polis ekibi 4 iĢçiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
14 Aralık günü Ġzmir‟de, Buca Belediyesi‟nin çıkardığı iĢçilerin belediye binasının karĢısına çadır kurmaya giriĢimine 
müdahale eden polis ekipleri 13 iĢçiyi gözaltına aldı. 
 

Karabük 
8 Kasım günü Karabük‟te, 2010‟da Demir ve Çelik ĠĢletmeleri Anonim ġirketi‟nden çıkarılan iĢçilerin düzenlediği 
protesto yürüyüĢüne polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 9 kiĢi darp edilerek gözaltına alındı. 
 
22 Aralık günü Safranbolu Ġlçesi‟nde düzenlenen ev baskınları sonucu polis ekipleri “19 Aralık Cezaevleri 
Operasyonu‟nu protesto ettikleri” gerekçesiyle Duygu Çevik, Erhan Baybekman, Fırat GüneĢli ve Yunus Sormaz 
adlı öğrencileri gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü‟nde ifadeleri alınan öğrenciler daha sonra serbest bırakıldı. 
 

Kars 
Edirne‟de arkadaĢlarının tutuklanmasını protesto etmek için 3 Ocak günü Kars‟ta basın açıklaması yapmak isteyen 
Kars Gençlik Derneği GiriĢimi üyelerini engelleyen polis ekipleri 20 kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
10 Ocak günü Kars'ta, Faikbey Caddesi'nde bir araya gelen Kars Gençlik Derneği GiriĢimi üyesi bir grubun basın 
açıklamasının ardından dağılmamaları üzerine polis gruptan 13 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
BDP Kars Ġl Örgütü ile Kafkas Üniversitesi Öğrenci Derneği'nin (KAÜ-ÖDER) 15 Ocak günü ortaklaĢa düzenlediği 
protesto eyleminin ardından 18 Ocak günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 10 öğrenci 20 Ocak günü 
Savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan öğrencilerden 5'i serbest bırakılırken, Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi 
Hakimliği'ne sevk edilen 5 öğrenci, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 
 
26 Ocak günü Kars‟ta, YürüyüĢ Dergisi‟nin tanıtımını ve satıĢını yapan gruba müdahale eden polis ekipleri 7 kiĢiyi 
darp ederek gözaltına aldı. Polis ekipleri 50 dergiye el koyarken gözaltına alınanlar aynı gün serbest bırakıldı. 
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Kars'ta 12 Mart günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan DTP Genel Merkez çalıĢanları Murat Yıldırım, 
ġükran Gürbüz ve Ayhan Kurtalan, emniyetteki iĢlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Ġfadeleri alındıktan sonra 
tutuklanmaları talebiyle Kars Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 3 kiĢiden ġükran Gürbüz serbest bırakılırken, 
Murat Yıldırım ve Ayhan Kurtalan, 'Örgüt üyesi' oldukları iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.  
 
21 Mart günü Kağızman‟da, Newroz'da kutlama sırasında Ferdi Gündüz isimli kiĢi polis tarafından “PKK Lideri 
Abdullah Öcalan‟ın posterini kaldırdığı” gerekçesiyle gözaltına alındı. Gündüz, 10 dakika aradan sonra serbest 
bırakılırken, daha sonra çağırıldığı Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde “posterin Belediye BaĢkan Yardımcısı Çiğdem Özlü 
tarafından verildiğine” dair ifade imzalatıldı. Ġmzalatılan ifade üzerine hakkında soruĢturma baĢlatılan Özlü, 
savcılığa çağırılarak ifadesi alındı. 
 
26 Mart günü Kars'ta dört ayrı eve eĢ zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda N.A., N.C., M.Ö. ile B.T. isimli 
kiĢiler gözaltına alındı. 
 
3 Nisan günü Kars'ta, Kafkas Üniversitesi Öğrenci Derneği (KAÜ-ÖDER) üyesi E.B., M.O. ve S.D., “PKK 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı.  
 
Kars'ta 23 Nisan günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan BDP Merkez Ġlçe BaĢkanı Ġbrahim BoĢnak, BDP 
yöneticileri Ramazan Erkmen, Erdal Ġnce, Musa Çakmak ve Nurettin Çelendir, kapatılan DTP'nin yöneticisi Kadir 
Dağ ile Eğitim Sen eski ġube BaĢkanı Tuncer UĢar “KCK operasyonu” kapsamında 26 Nisan günü tutuklandı. 
 
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla 14 Mayıs günü Kars‟ta gözaltına alınan 8 kiĢi 17 Mayıs günü 
Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Buradaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Kars Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne sevk edilen kapatılan DTP'nin Ġl Yöneticisi Erdal Yıldırım, DTP üyeleri Hüseyin BoĢnak, Oktay 
Mamay, Ali Öztürk ve Süleyman Manju Tekin ile kendini fesheden DEHAP Ġl BaĢkanı Güngör Alp tutuklandı. Ali 
BoĢnak ve Haydar Manay ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla Kars‟ta 22 Mayıs günü gözaltına alınan ve aralarında BDP 
Belediye Meclis üyeleri Hasan Sunca ve ġemsettin Erez'in de bulunduğu 9 kiĢi 25 Mayıs günü Savcılığa sevk 
edildi. EnsaĢ BarıĢ ve ġevket Kaya Savcılık ifadeleri ardından serbest bırakılırken, 7 kiĢi Mahkemeye sevk edildi. 
Nöbetçi mahkemede ise, Aydemir Akçılar, Ersin Ürper ve Mühendis Ketenalp serbest bırakılırken, Kars Belediye 
Meclis üyeleri Hasan Sunca, ġemsettin Erez, Abbas Kaya ve Kadir ġur ise tutuklandı.  
 
Kağızman Ġlçesi'nde 3 Haziran günü yapılan ev baskınlarında, Kağızman Belediye Meclis Üyesi Cesim Güzel, DYG 
üyesi UlaĢ Yıldız ve Yılmaz Yıldırım gözaltına alındı. 5 Haziran günü Savcılık tarafından ifadesi alınan Yılmaz 
Yıldırım serbest bırakılırken, Cesim Güzel ile UlaĢ Yıldız ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi‟ne 
gönderildi. Mahkeme, 2 kiĢiyi “Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutukladı.  
 
11 Haziran günü Kağızman ilçesinde Evyapan köyü kırsalında A.Ç. ve K.K. isimli çobanların çadırına askerler 
tarafından baskın düzenlendi. Aramada bir adet kablo, pil ve batarya bulundu. Çadırda bulunan pil ve kablonun 
PKK tarafından bomba yapımında kullanılabileceği Ģüphesiyle çobanlar gözaltına alındı. 
 
BDP Ġl Genel Meclisi üyesi ġilan Efendioğlu, 16 Haziran günü Digor ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alındı. 
Efendioğlu, çıkarıldığı mahkemece "KCK yapılanması içinde yer aldığı" gerekçesiyle tutuklandı. 
 
12 Eylül günü Kağızman Ġlçesinde, Nurettin Yılmaz, ġehzaten Abaylı, Ġbrahim Sarıdağ isimli kiĢiler polis tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Ağrı'nın Doğubeyazıt Ġlçesi‟nin BDP'li Belediye BaĢkanı Canan Korkmaz, Meksika'da katılacağı Dünya Belediyeler 
Birliği Toplantısı öncesinde Ġstanbul‟a geçmek için 12 Kasım günü gittiği Kars'ta havaalanındaki kontrol noktasında 
gözaltına alındı. Korkmaz, kontrol noktasında arandıktan sonra polisler tarafından tekrardan aranmak istendi. 
Polislerin kendisini tekrardan durdurup arama yapmak istemesine tepki gösteren Korkmaz‟ın 3 yaĢındaki oğlu A.F 
ile beraber gözaltına alındı. 
 
7 Aralık günü Kars‟ta, polis ekipleri Dağpınar Belediyesi ile Belediye BaĢkanı Ayhan Erkmen'in Kars merkez ile 
Dağpınar'da bulunan evlerine baskın düzenledi. Baskın sonrası Erkmen gözaltına alındı. 
 
17 Aralık günü Digor Ġlçesi'nde, Dağpınar (Pazarcix) Beldesi ile ġatıroğlu Köyü'ne bulunan birçok eve Dağpınar 
Jandarma Karakolu tarafından düzenlenen baskınlarda Burhan Gürciz, Naim Etmen, Erdem BarıĢ, YaĢar Kesik, 
Nüsret Ariç, Süleyman Dalga ve Adem Yardımcıel gözaltına alındı. 
 



ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 

246 KĠġĠ GÜVENLĠĞĠ ve ÖZGÜRLÜĞÜ |  

 

Kocaeli 
14 ġubat günü Orduevi semtinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi polisleri öğrencilerin ikamet ettiği 
evlere baskın düzenledi. Baskında M.B, S.N, B.A, A.T, ve C.A adlı öğrenciler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 
öğrenciler Terörle Mücadele ġubesi'ndeki sorgularının ardından serbest bırakıldı. 
 
Ankara‟da 70 gündür eylem yapan TEKEL iĢçilerine destek vermek için Ġstanbul‟dan Ankara‟ya giden dernek 
yöneticilerinin ve üyelerininin bulunduğu otobüs, 21 ġubat günü dönüĢ yolundayken Kocaeli‟nin Gebze Ġlçesi‟nde 
polis ekibi tarafından durduruldu ve 8 kiĢi darp edilerek gözaltına alındı. 
 
8 Ağustos Gebze ve Darıca ilçelerinde düzenlenen ev baskınlarında “yasadıĢı El Kaide Örgütü üyesi oldukları” 
gerekçesiyle 15 kiĢi gözaltına alındı. 
 
4 Kasım günü Kocaeli‟nde, Temel Haklar Derneği‟ne ve Temel Haklar Derneği‟nin üyelerinin evlerine düzenlenen 
baskınlarda 17 kiĢi gözaltına alındı. Ġstanbul‟da gözaltına alınan 1 kiĢi ile birlikte gözaltına alınan toplam 18 kiĢiden 
9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıĢ, diğer 9 kiĢi de adliyeye sevk edildi. Burada Meliha AktaĢ, 
Elif Sultan Kalsen, Tayfun TaĢ, Güven Usta, Zahide Dalda ve Erzat Çiftçi 'Terör örgütüne üye olmak ve örgütün 
propagandasını yapmak' suçlarından 7 Kasım günü tutuklandı. 2 kiĢi ise serbest bırakıldı. 
 

Konya 
6 Nisan günü Konya‟da, TEM ġubesi ekipleri tarafından sabah saatlerinde evlere yapılan baskınlarla 6 kiĢi “Newroz 
etkinliğinde attıkları sloganlar ve yapılan konuĢmalar” gerekçesiyle gözaltına alındı. BDP Konya Ġl BaĢkanı Aynur 
Cengiz ise, davet edildiği emniyette gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan aralarında Cengiz'in de bulunduğu 5 
kiĢi serbest bırakılırken, söy ismi öğrenilemeyen 18 yaĢından küçük iki çocuk Konya adliyesine sevk edildi.  
 
14 Mayıs günü Konya polisi tarafından organize edilen 10 ildeki eĢ zamanlı baskınlarda Ergenekon ile bağlantısı 
olduğu iddiasıyla 30 kiĢi gözaltına alındı.  
 
8 Haziran günü Konya‟da düzenlenen operasyonda “YasadıĢı El-Kaide Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla 14 kiĢi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 kiĢi çıkarıldıkları mahkeme tarafından 11 Haziran günü tutuklandı.  
 
22 Haziran günü Konya‟nın Ereğli Ġlçesi‟nde düzenlenen ev baskınlarında “yasadıĢı Devrimci Halk KurtuluĢ 
Partisi/Cephesi (DHKP/C) Örgütü‟ne üyesi oldukları” iddia edilen 10 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 
kiĢiden yedisi 24 Haziran günü tutuklandı.  
 

Malatya 
16 Ocak günü Malatya‟da, Battalgazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda ülkücü ve Kürt öğrenciler arasında yaĢanan 
kavgada ülkücü oldukları belirtilen 3 öğrenci yaralandı. Olayın ardından yurda gelen Malatya Emniyet Müdürlüğü 
TEM ġubesi'ne bağlı çok sayıda polis, 4 Kürt öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
18 Ocak günü Malatya‟da, Ġnönü Üniversitesi öğrencisi F.B. evine baskın düzenleyen TEM ġubesi'ne bağlı ekipler 
tarafından gözaltına alındı.  
 
8 ġubat günü Ġnönü Üniversitesi'nde, 3 öğrenci sabah saatlerinde sınava girmek için gittikleri kampusta, 
“Diyarbakır'da çıkan olaylarda polis kurĢunuyla yaĢamını yitiren Aydın Erdem'e iliĢkin yapılan basın açıklamasına 
katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı.  
 
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine 1999 yılında Avrupa'dan Türkiye'ye gelen ve 5.5 yıl cezaevinde 
kaldıktan sonra tahliye olan 2. BarıĢ Grubu Üyesi Ali ġükran AktaĢ Malatya'da gözaltına alındı. AktaĢ, 10 ġubat 
günü sevk ediliği Mahkeme tarafından “Ġstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı ek bir kararla '10 ay hapis 
cezası kaldığı' gerekçesiyle” tutuklandı.  
 
11 ġubat günü Malatya'da gözaltına alınarak Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Günlük gazetesi dağıtımcısı 
F.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. F.B.'nin yanında bulunan 150 adet 'Yükselen Yurtsever Gençlik 
dergisine ise polis tarafından el konuldu. 
 
Bingöl'ün Karlıova Ġlçesi'nde 26 Temmuz 2009 yılında kaza sonucu yaĢamını yitiren ve 22 Mart günü önce aileleri 
tarafından cenazeleri denfnedildiği yerden alınarak ilçe merkezinde toprağa verilen 2 HPG'linin cenaze merasimine 
katılararak "ġehîd namirin" sloganı attıkları gerekçesiyle hakkında soruĢturma açılan Malatya Ġnönü Üniversitesi 
öğrencisi Veysi Bahçıvancıoğlu, 24 Mart günü BDP Malatya Ġl binasından çıkarken, Malatya Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 



2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 

 

 | KĠġĠ GÜVENLĠĞĠ ve ÖZGÜRLÜĞÜ 247 

 

Elazığ`da gerçekleĢtirilen Kürdistan Ġslami Devrim Hareketi‟ne (KĠDH / TOPLUM-DER) yönelik operasyonda 
gözaltına alınan Recep Sualp, Musa Sualp, Ġlyas Koru, Hüseyin Aydın, baver EriĢen ve Zülküf Karal 14 Mayıs günü 
Malatya Adliyesi`ne götürüldü. Burada Mahkemeye çıkartılan sanıklardan Zülfü Karal tutuklanırken diğerleri serbest 
bırakıldı. 
 
24 Mayıs günü, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatıyla Elazığ'da yapılan ev baskınlarında Azadiya Welat 
ve Günlük Gazetesi temsilcisi Ali Konar, DĠHA Muhabiri Serkan Demirel, BDP Yöneticisi Özcan Benler, EMEP 
Yöneticisi Serdar KarakuĢ, Fırat Üniversitesi öğrencilerinden ĠHD Üyesi Hüseyin Timur, Bengü Cengiz, Erdal 
Demir, Gökhan Öngülü, Doğan Aksen, Resül Ġnce, Zozan Noyan ve Diyarbakır‟da vekil öğretmenlik yapan Melek 
Duman 27 Mayıs günü Savcılığa sevk edildi. Burada sanıklardan Özcan Benler, Bengü Cengiz, Resül Ġnce ve 
Doğan Aksen serbest bırakılırken digerleri tutuklanma talebi ile hakimlige sevk edildiler. Hakimlik sorgusu sonucu 
Ali Konar, Hüseyin Timur, Erdal Demir ve Gökhan Öngülü tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı. 
 
24 Mayıs günü Malatya'da, Ġnönü Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı evlere polisin düzenlediği ev baskınlarında 
aralarında BDP Merkez Ġlçe Yöneticisi Veysi Bahçivancı, Ġdris Bingöl, Süphan Oruçlu, Mukaddes Çelik, Aykut 
Eroğlu, Fırat Bulut, Güler AteĢ, Ozan Kıran, Ferhat Kabak, lise öğrencisi Ragıp Tekin'in de bulunduğu 16 kiĢi 
gözaltına alındı. 16 öğrenci, 26 Mayıs günü Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne sevk edildi. Mahkemece ifadeleri 
alınan öğrencilerden Veysi Bahçivancı, Ġdris Bingöl, Süphan Oruçlu, Fırat Bulut ve Abuzer Kaplan, “PKK-KONGRA-
GEL‟e üye olmak” iddiasıyla tutuklanırken, 11 öğrenci serbest bırakıldı. 
 
Malatya‟da yaĢayan M.A. Temmuz ayında BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı‟na yaptığı dilekçeli baĢvuruda, 
mahallede kavga ettiği sırada komĢusunun çocuğunu iten 6 yaĢındaki torununun, polis minibüsüne bindirilerek 
önce hastaneye, ardından Ġl Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldüğünü ve parmak izinin alındığını daha sonra da 
serbest bırakıldığını belirtti. Malatya Ġl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya ise yaptığı açıklamada, olayla ilgili 
yaptıkları araĢtırmanın sonucunu Ġl Ġnsan Hakları Kuruluna bildirdiklerini, gözaltı ya da ifade almanın söz konusu 
olmadığını belirterek “mahallede çocuklar arasında çıkan bir kavganın ardından Ģikayetçi olunduğu için kimlik 
tespiti yapılmak üzere çocuk, Çocuk ġube Müdürlüğü‟ne getirilmiĢ ve burada kimlik tespitinin ardından imza 
atamadığı için parmak bastırılmıĢ. Olayda gözaltı ya da ifade alma söz konusu değil. Zaten 12 yaĢındaki küçük 
çocukların ifadeleri avukatın da bulunduğu ortamda savcı tarafından alınır” dedi. 
 

Manisa 
Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi'ne bağlı polisler tarafından 13 Ocak'ta yapılan ev 
baskınlarında gözaltına alınan 17 kiĢi, 16 Ocak günü Ġzmir Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılık iĢlemlerinin ardından 14 
kiĢi serbest bırakılırken, 3 kiĢi ise tutuklama talebiyle Ġzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemede 
alınan ifadelerin ardından 2 kiĢi daha serbest bırakılırken, E.D. (17) “Yasa dıĢı slogan atmak', 'Kamu malına zarar 
vermek', 'Örgüt propagandası yapmak' gibi suçlamalarla tutuklandı. 
 
Celal Bayar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) Harita Kadastro Bölümü öğrencisi Cangaver Alptekin ile 
birlikte ismi öğrenilemeyen 3 öğrenci 9 ġubat günü Sarıgöl Ġlçesi'nde gözaltına alındı. 10 ġubat günü savcılığa 
çıkarılan 4 kiĢiden 3'ü serbest bırakılırken, Cengaver Alptekin sevk edildiği mahkemede “Düğünlerde yasadıĢı 
slogan atmak” ve “YasadıĢı örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla tutuklandı. 
 
Manisa'da 21 Mart 2010 tarihinde Newroz kutlamalarına katılan 6'sı Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) öğrencisi 11 
kiĢi (A.P., H.Ġ.T., Ö.Ö., S.A., S.D., L.E., C.K., E.K., ġ.B., M.S. ve M.S.) 14 nisan günü gözaltına alındı. 
 

Mardin 
12 Ocak günü Mardin‟de, TEM ekipleri Azadiya Welat gazetesi dağıtımcısı ġahin Baydağı'ı Saraçoğlu 
Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Baydağı, 13 Ocak günü "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası 
yapmak" iddiasıyla tutuklandı. 
  
26 Ocak günü Savur Ġlçesi'ne bağlı Üçler Köyü'nde yapılan ev baskınlarında Rukiye Bayramhan isimli kiĢi “BDP 
Savur Ġlçe binasının açılıĢında YasadıĢı solgan attığı” ididasıyla gözaltına alındı. 
  
Kızıltepe Belediye Meclis Üyesi Mehmet Gürkan, 29 Ocak günü belediye binasından çıkarken, sivil polisler 
tarafından "PKK propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında açılan bir davada kesinleĢmiĢ 10 ay hapis cezası 
olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
30 Ocak günü Mardin'in Savur Ġlçesi'ne bağlı Sürgücü (Ewêna) Beldesi'nde düğün evine baskın düzenleyen 
jandarmalar sarı, kırmızı, yeĢil renklerin bulunduğu flamayı açtığı gerekçesiyle düğün sahibi Mehmet Sayıt Sürcen'i 
gözaltına aldı. 
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BDP'nin 1 ġubat günü Ankara'da gerçekleĢtirdiği 1. Olağanüstü Büyük Kongresine katılmak üzere ġırnak'tan yola 
çıkan ve Mardin'in Kızıltepe Ġlçesi'nde yapılan kimlik kontrolünde gözaltına alınan 2 kiĢiden Abdullah Koç, hakkında 
açılan bir davada hapis cezası aldığı gerekçesiyle tutuklandı. Faruk Baysu ise karakoldaki ifadesinin ardından 
serbest bırakıldı. 
 
10 ġubat günü Ömerli Ġlçesi'nde, sabah saatlerinde BDP Ġlçe binasına giden polisler, hakkında arama kararı olduğu 
gerekçesiyle burada çaycılık yapan Yılmaz Doğan adlı kiĢiyi “ilçe binasının açılıĢı sırasında slogan attığı” iddiasıyla 
gözaltına aldı. 
 
13 ġubat günü, KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları suçlamasıyla Mardin ve ilçelerinde düzenlenen 
operasyonlarda BDP Mardin Ġl BaĢkanı Ġsa Durç, Kızıltepe Belediye Meclis üyeleri ġemsettin Sulhan, ReĢat 
Kaymaz ve Musa Alkan, Mardin Ġl Genel Meclisi üyeleri Abdulkadir AktaĢ, Nazım Kök, Erdal Irmak ve Ziver GümüĢ, 
Gülser Yıldırım, ĠHD Mardin ġube Yöneticisi Abdulkadir Çoğata, DTP Ġl eski BaĢkanı Hilmi Öncü, BDP Mardin 
Merkez Ġlçe BaĢkanı Ercan GüneĢ, DTP Mardin Merkez Ġlçe eski BaĢkanı Davut ġahin, Mardin Belediye Meclis 
Üyesi Ġpek GüneĢ ve Mesut Amak, DTP'li eski yöneticiler Sedat Dağ, AyĢe Bozan, Lokman Ekenek ve Genco 
Akman gözaltına alındı. 
 
Mardin'de 16 ġubat günü tutuklanan Kızıltepe Belediye Meclis Üyesi ReĢat Kaymaz'ı Mardin E Tipi Kapalı 
Cezaevi'nde ziyaret etmeye giden Kızıltepe Belediyesi Meclis Üyesi BDP'li Ġsmail Asi 17 ġubat günü gözaltına 
alındı. 
 
15 ġubat günü Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi'nde polis tarafından dövüldükten sonra dereye atılan Sezai Altekin ve 
Mahsum Pulat isimli kiĢiler 23 ġubat günü BDP Mardin ilçe binasından çıkarken gözaltına alındı. 
 
27 ġubat günü Nusaybin Sınır Kapısı'ndan giriĢ yaparken gözaltına alınan Yılmaz Adıgüzel, HPG'li olduğu 
gerekçesiyle 1 Mart günü Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Yılmaz Adıgüzel‟i karĢılamaya 
gelen abisi Abdulmenaf Adıgüzel ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.  
 
4 Mart günü Nusaybin'de, Fatma Akyüz ve Nadir Duman adlı kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
afiĢlerini astıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. 
 
5 Mart günü Mardin‟in Savur Ġlçesi‟nde BDP ilçe binasına polis tarafından “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü‟yle 
ilgili binada bulunan afiĢler nedeniyle” baskın düzenlendi. Baskın sonrasında BDP Savur Ġlçe Örgütü BaĢkanı Ġsa 
Akın ve sayman Faruk Bayrak gözaltına alındı. 
 
Derik Ġlçesi'ne bağlı Boyaklı (Kızılê) Köyü'ne 10 Mart günü sabah saatlerinde Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 
askerler ve Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi polisleri tarafından baskın düzenlendi. 2 evde yapılan 
aramalarda 2 bilgisayar kasası ve flaĢ disklerine el konulurken, Halil Kanak ve Mehmet Ali Kızıl gözaltına alındı. 
 
12 Mart günü Mardin'in GüneĢli (Hacixella) ve Arpatepe (TilĢire) köylerine jandarma ve sivil polisler tarafından 
baskın yapıldı. Ġki eve yapılan baskında, evlerin kapılarını balyozlarla kırılırken, Mehmet Fatih KarabaĢ gözaltına 
alındı. 
 
Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'ne bağlı Dadinê, Geliyê Sora, Bezekê, Kivexe köylerine ve ġırnak'ın Ġdil Ġlçesi'ne bağlı 
Kovexe Köyü'ne jandarma tarafından 17 Mart günü baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan Aslan 
Günbey, Çetin Günbey, Ramazan Nazlı, Raife Nazlı, ġakir Acar, Hasan Nas ve Dursun Erten, Nusaybin Ġlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılıkça sorguları yapılan 7 kiĢi, tutuklama 
talebiyle Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. 7 kiĢi, 'Örgüte yardım ve yataklık yapmak' iddiasıyla 
tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 
 
6 Nisan günü Mardin'in Derik Ġlçesi'nde, Azadiya Welat dağıtımcısı Nizamettin Yılmaz, Derik'te gazete dağıtımı 
yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı. 
 
Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi'nde düzenlenen etkinliklere katılanların Nusaybin Emniyet Müdürlüğü tarafından 2005 
yılından beri fiĢlendiği ortaya çıktı. DĠHA'nın ele geçirdiği ve Emniyet Müdürlüğü'nün talimatı üzerine hazırlanan 
belgede 390 kiĢinin ismi yer alıyor. BDP'nin Nusaybin'de düzenlediği etkinliklere katılanların kimlik bilgilerini, 
yargılandıkları davalar, katıldıkları etkinliklerin yanı sıra adresleri ve telefon numaraları da yer alıyor. Listede 
fiĢlenen kiĢiler hakkında yorumlara da yer verilirken, bazı BDP'liler için, "Hakkında birkaç kez iĢlem yapıldı, örgüt 
propagandası ve slogan atmaktan cezaevine girdi, fanatiktir. Gençlikte sözü geçer. Fanatik olup parti etkinliklerine 
katılır. Her an kırsala gidebilecek derecede gözü kara" gibi ifadeler yer alırken, hangi kiĢi hakkında kaç defa suç 
duyurusunda bulunulduğu bilgisi de yer alıyor. 
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21 Nisan günü Mardin M Tipi Cezaevi'ne bir yakının görüĢüne giden vicdani retçi Halil Savda ve isimleri 
öğrenilemeyen 2 kiĢi Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı. 
 
Özgür Halk Dergisi çalıĢanı Cahit Arga, 25 Nisan günü Mardin merkezden aracıyla Kızıltepe Ġlçesi'ne gelirken ilçe 
giriĢinde polisler tarafından gözaltına alındı. Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Arga, ifadesinin ardından 
serbest bırakıldı. 
 
Kızıltepe Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cumhuriyet Polis Merkezi'ne yapılan ve bir polisin öldürüldüğü saldırı 
ardından polislerin bir kulübeyi taraması sonucu 2 kiĢinin yaĢamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan Selahattin 
Yılmaz ve eĢi Ayhan Yılmaz, 25 Nisan günü sorgularının ardında savcılığa çıkarılmadan serbest bırakıldı. 
 
Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencisi Sedat ErtaĢ, hakkında PKK lideri Abdullah Öcalan‟ın sağlık sorunlarına 
dikkat çekmek amacıyla Siirt ilinde 2006 yılında Siirt TUHAD-Der tarafından yapılan basın açıklamasına katıldığı 
gerekçesi ile açılan ve Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 28 Nisan 2009 yılında 1 yıl hapis cezası ile 
sonuçlanan dava nedeniyle Mardin S. Demirel Ġlköğretim okulunda derse girdiği sırada gözaltına alındıktan sonra 
tutuklandı. 
 
5 Mayıs günü Savur ilçesi Sürgücü (Evena) Beldesi'nde jandarma tarafından düzenlenen ev baskınlarında 
“Savur'da yapılan 21 Mart Newroz kutlamalarında YasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla gözaltına alınan Gülistan Ün, 
Nezihe Sevim ve AyĢe Budak 6 Mayıs günü serbest bırakıldı. 
 
30 Nisan günü Mardin‟de, Milli Piyango Lisesi‟nde daha önce olan bir kavga nedeniyle okula gelen polis ekibinin 
kavgaya karıĢan öğrencileri gözaltına almak istemesine öğrencilerin karĢı çıkması üzerine polis ekibiyle öğrenciler 
arasında arbede çıktı. Olaya karıĢtığı ve polis ekibine direndiği gerekçesiyle N.ġ. (16) isimli çocuk dövülerek 
gözaltına alındı. 
 
25 Mayıs günü Savur Ġlçesi'ne bağlı Soylu (DeriĢ) Köyü'ne Merkez Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler 
tarafından düzenlenen baskında, aralarında A.Ö.'nün de (13) de bulunduğu Mehmet Öz, Necdet Ġlhan, Davut 
OkumuĢ, Hakim Karadağ gözaltına alındı. 13 yaĢındaki çocuğun da aralarında bulunduğu 5 kiĢi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlar 15 kilometre uzaklıktaki Savur Merkez Jandarma Karakolu'na yürüyerek götürüldü.  
 
27 Mayıs günü Nusaybin ve Midyat ilçeleri arasında bulunan Bagok dağında arazi taraması yapan TSK'ya bağlı 
birlikler HPG'li olduğu iddia edilen Suphan Delen'i gözaltına aldı. Delen, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 
 
Mardin‟in Kızıltepe Ġlçesi'nde 1 Haziran'da düzenlenecek olan "Gençlik ġöleni" için 30 Mayıs günü Derik Ġlçesi'nde 
afiĢ asan DYG'li Abdurrahman Özer ve Mehmet Salih Demir polis tarafından gözaltına alındı. 
 
Mardin'in Savur (Stewr) Ġlçesi'ne bağlı Serenli (Dengizan) Köyü yakınlarında 28 Mayıs tarihinde düzenlenen askeri 
operasyon sırasında yaĢanan patlamada 1 askerin yaralanmasının ardından Sürgücü Jandarma Karakolu yetkilileri 
vatandaĢlara yaylalara çıkma yasağı getirdi. Köylüler, çevre köylülerinin koyunlarını yaylalara ve dağlık kesimlere 
çıkarttıklarını, ancak kendilerine izin verilmediğini ifade ederek, sadece korucu köylerinin koyunlarına izin verildiğini 
ileri sürdü. Jandarma Karakolu ile görüĢme gerçekleĢtiren Sürgücü Belde Belediye BaĢkanı Fikri Ökmen ise, 
karakol komutanının "güvenlik" gerekçesiyle izin verilmediğini söylediğini, komutana komĢu köylerin koyunlarını 
yaylalara çıkarttıklarını söylediğini, ancak karakol komutanının kendisine koyunlarını çıkaran köylülerin "korucu" 
olduğunu söylediğini ifade etti. 
 
30 Haziran günü Diyarbakır‟dan Nusaybin‟e giderken ilçe merkezinde yapılan kimlik kontrolünde gözaltına alınan 
ve HPG'li olduğu iddia edilen soyadı öğrenilemeyen Emre adlı kiĢi, 1 Temmuz günü sevk edildiği Mardin Ağır Ceza 
Mahkamesi‟nce "Örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklandı. 
 
Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟ne bağlı Bidav (Beyyurdu) Köyü‟nün kırsal kesiminde 5 Temmuz 2010‟da çıkan 
çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG militanı Serhat Aslan‟ın cenazesini 8 Temmuz günü Nusaybin Ġlçesi‟nde 
karĢılamak isteyen 28 kiĢi gözaltına alındı. 
 
17 Temmuz günü Midyat ilçesinde, HPG'lilerin cenazelerine yönelik uygulamaları protesto etmek için düzenlediği 
basın açıklamasına katılan Azime Bihrimeoğlu, Aliye IĢık ve BDP Ömerli Ġlçe Yöneticisi Metin Kaya, "Sizin tecrittiniz 
varsa bizimde dağlarımız var", "BarıĢta yanayız savaĢa da hazırız", "Ġsrail bile böyle canilik yapmadı" dövizlerini 
taĢıdıkları için polis tarafından gözaltına alındı. Bu olay üzerine çok sayıda kiĢi Ġlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gitti. 
Polis, burada da Kahraman Güler adlı kiĢiyi gözaltına aldı. 
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22 Temmuz günü Ömerli Ġlçesi‟nde devriye görevi yapan polis otosuna HPG'liler tarafından düzenlenen saldırının 
ardından polisin düzenlediği operasyonda, olayla ilgisi olduğu iddia edilen Fadıl Aslan, Abdulbari Yıldırım, Adnan 
Akay, Yusuf Azbor ve Abdulbaki Kanat gözaltına alındı. 
 
Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi‟nde askeri operasyonları protesto etmek amacıyla 25 Temmuz 2010‟da düzenlenen 
protesto yürüyüĢünü takip eden DĠHA muhabiri Vahap ĠĢ, haber yapmak amacıyla görüntü almaya çalıĢırken polis 
ekibi tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
 
Ömerli Ġlçesi‟nde devriye görevi yapan polis otosuna 22 Temmuz günü HPG'liler tarafından düzenlenen saldırının 
ardından, saldırı ile iliĢkileri olduğu iddiası ile A.P. (16), Adnan Akay, Ramazan ġimĢek ve Ġbrahim TaĢ gözaltına 
alınarak Ömerli Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 
 
4 Ağustos günü Mardin‟de, polis ekipleri, Özgür Halk dergilerinin geldiği kargo Ģirketine giderek 890 adet dergiye el 
koyduktan sonra, dergi çalıĢanları Cahit Arga ve Mehmet Tokay‟ı gözaltına aldı. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürülen Arga ve Tokay, ifade iĢlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 
 
15 Ağustos günü Nusaybin Ġlçesi'nde, PKK'nin silahlı mücadeleye baĢlama günü nedeniyle ġirin Bulvarı'nda 
yürüyüĢ düzenleyen bir gruba polis gaz bombaları ile müdahale etti. Müdahale sırasında Mesut adlı bir kiĢi polis 
tarafından tartaklanarak gözaltına alındı. 
 
9 Eylül günü Derik Ġlçesi'nde, 9 yıl cezaevinde kaldıktan sonra dönemin CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer 
tarafından 13 Nisan 2001 tarihinde "saptanan sürekli hastalığı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. 
maddesin 2. fıkrasının b bendi hükmü uyarınca kalan cezası kaldırılmasına" kararı ile serbest bırakılan MurĢit 
Aslan, 2008 yılında hakkında açılan bir davadan aldığı cezanın Yargıtay'ca onaylanması üzerine yeniden 
tutuklandı. 
 
11 Eylül günü Nusaybin Ġlçesi'nde, 9 HPG'linin yaĢamını yitirmesini protesto etmek için kent merkezinde basın 
açıklaması yapan kitleye müdahale eden polis, Salih Arıcık isimli kiĢiyi tartaklayarak gözaltına aldı.  
 
12 Eylül günü Nusaybin Ġlçesi'nde, sandıkta hile yapıldığı iddiası üzerine Atatürk Lisesi önünde toplanarak caddeye 
barikat kuran bir gruba polis gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahale sırasında Mehmet Salih Erdem adlı kiĢi ile 
isimleri öğrenilemeyen 6 kiĢi gözaltına aldı.  
 
12 Eylül günü Nusaybin Ġlçesi‟nde, “referandumu boykot etme” çalıĢması yürüten 17 kiĢi gözaltına alındı.  
 
3 Ekim günü Derik Ġlçesi'nde, Azadiya Welat gazetesi dağıtımını yapan Nizamettin Yılmaz, sivil polisler tarafından 
gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Yılmaz ifade iĢleminin ardından serbest bırakıldı. 
 
18 Kasım günü Nusaybin Ġlçesi'nde, AbdulkadirpaĢa Mahallesi'nde bulunan ġirin Caddesi üzerinde polis panzerinin 
geçiĢi sırasında taĢ attığı gerekçesi ile 5 yaĢındaki M.D. isimli küçük çocuğun gözaltına alınmasına tepki gösteren 
mahalleli ile polis arasında yaĢanan çatıĢma sonrası ġ.ġ (17) isimli çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan 
sonra polisler tarafından hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen M.D. isimli küçük çocuk, BDP'lilerin 
araya girmesi ile serbest bırakıldı. 
 

Mersin 
Mersin‟de gözaltına alınan eski DTP üyeleri Osman Gül, Serhat Gerger ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢi 10 Ocak 
günü tutuklandı. 
 
10 Ocak günü Toroslar Ġlçesi'ne bağlı mahallelerde evlere düzenlenen baskınlarda aralarında F.E., M.Ġ., S.S., Ö.S., 
F.A., S.Y. çocukların da bulunduğu 8 kiĢi gözaltına alındı. 
 
BDP Ceyhan Ġlçe BaĢkanı Hürriyet Aydemir, Adana‟nın Ceyhan Ġlçesi‟nde 20 Aralık 2009‟da BDP ilçe binasının 
açılıĢı sırasında “yasadıĢı slogan” atıldığı gerekçesiyle 12 Ocak günü Mersin‟de gözaltına alındı. 
 
16 Ocak günü Mersin'de, Hasan Emeç adındaki vatandaĢın evine gece yarısı baskın düzenleyen polisler, evde 2.5 
saat arama yaptıktan sonra, 'Sen KCK üyesi misin?' Ģeklinde sorular yönelttikleri ve yanlarına alarak evden 
çıkardıkları Emeç'i yolda serbest bıraktı. 
 
“YasadıĢı El-Kaide Örgütü‟nün üyesi” oldukları iddiasıyla polis ekiplerinin 22 Ocak günü 16 ilde düzenlediği 
eĢzamanlı operasyon kapsamında Mersin‟de 15 kiĢi gözaltına alındı. 
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Terörle Mücadele ġubesi ekipleri, 6 ġubat günü Özgür Halk dergisi Mersin çalıĢanı A. K.'yi Çilek Mahallesi'nde 
gözaltına aldı. A.K., çıkarıldığı Mersin Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. A.K.'nin 
üzerinde bulunan 800 adet dergiye ise el konuldu.  
 
11 ġubat günü Mersin'in merkez Akdeniz Ġlçesi Çilek Mahallesi'nde Hayrettin E. adındaki kiĢi polis tarafından 
gözaltına alındı. 
 
14 ġubat günü Mersin‟de, Terörle Mücadele ġubesi ekipleri gece çeĢitli düzenlediği baskınlarda eylem hazırlığında 
olduğu iddiasıyla 15 kiĢiyi gözaltına aldı. Gündüz saatlerinde ise polis 29 kiĢiyi gösterilere katıldığı gerekçesiyle 
gözaltına aldı. 
 
15 ġubat günü Diyarbakır'dan Mersin'e gelen BDP Gençlik çalıĢanı ġükran Deniz polis tarafından gözaltına alındı. 
 
Tarsus Ġlçesi ġahin Mahallesi'nde 14 ġubat günü düzenlenen gösteride gözaltına alınan 3 kiĢi, Tarsus Cumhuriyet 
Savcılığı'na çıkarıldı. Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kiĢiden Enver Özcevit (20) ve Ali 
Karaoğlan (21) 'yasadıĢı gösterilere katılmak' iddiasıyla tutuklanarak Tarsus Cezaevine gönderilirken, bir kiĢi de 
serbest bırakıldı. 
 
Tarsus Ġlçesi‟nde 15 ġubat 2010‟da düzenlenen protesto gösterisine polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 
gözaltına alınan 10 kiĢi 16 ġubat günü tutuklandı. 
 
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 11. yıldönümünü protesto etmek için yapılan gösterilerde 
Mersin'de gözaltına alınan 7'si çocuk 16 kiĢi 17 ġubat günü Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. 7 çocuk savcılık 
ifadeleri ardından serbest bırakılırken, 9 kiĢi tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. Mahkeme, ZerdeĢt Ekinci, 
Sedat Aka, SavaĢ Dal, ġirvan AkbaĢ, Sahil Ekinci ve Hamdi Özlü'yü 'örgüt üyesi olmak' suçlaması ile tutuklayarak 
Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderirken, 3 kiĢiyi de serbest bıraktı. Bu arada adliye önünde toplanan ve 
tutuklamaları protesto eden bir grupta F.E.  (16) adlı çocuk da gözaltına alındı. 
 
Mersin‟de 15 ġubat 2010‟da düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 42 kiĢi 19 
ġubat günü Mersin Cumhuriyet Savcılığına çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından 9'u çocuk 15 serbest 
bırakılırken, 27 kiĢi de tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda bir 
kiĢi serbest bırakılırken, 21'i çocuk 26 kiĢi de “Örgüt üyesi olmak”, “Kamu malına zarar vermek” ve “Örgüt adına 
korsan gösterilere katılmak” iddiaları ile tutuklandı. 
 
Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler 14 Mart günü saat 05.00'da merkez Toroslar Ġlçesi DemirtaĢ 
Mahallesi'nde birçok eve baskın düzenledi. Baskında ÖZYURT-DER üyesi Talat Aydın gözaltına alındı. 
 
TMġ ekipleri, 9 Nisan günü evine yaptıkları baskında üniversite öğrencisi Zehra Yanardağ'ı gözaltına aldı. 
 
14 Nisan günü Akdeniz Ġlçesi ġefket Sümer ve Gündoğdu mahallerinde yapılan gösterilere gerekçe gösterilerek 
Hatip Karakkele (19) ve Eyüp Aydın (18) adında 2 kiĢi gözaltına alındı. 
 
Akdeniz Ġlçesi'nin Hal Mahallesi'nde 15 Nisan günü bir eve polisler tarafından düzenlenen baskında H.B. (15) adlı 
çocuk gözaltına alındı. 
 
Mersin'in Akdeniz Ġlçesi ġevket Sümer, Yenipazar, Gündoğdu ve Hal mahallelerinde 14 Nisan günü çıkan olaylarda 
gözaltına alınan E.A., M.S., A.B., Ġ.A. 16 Nisan günü serbest bırakılırken H.B. “yasadıĢı örgüt üyeliği” iddiasıyla 
tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemece ifadesi alınan H.B., yeterli kanıt ve delil bulunamadığından 
dolayı serbest bırakıldı. 
 
23 Nisan günü Akdeniz Ġlçesi'nde polis tarafından yapılan ev baskınlarında, Mehdi ErteĢ (19) ile R. K. (17) adındaki 
çocuk gözaltına alındı. 
 
24 Nisan günü Akdeniz Ġlçesi ġefket Sümer Mahallesi'nde kimlik kontrolü yapan Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne 
bağlı polisler, BarıĢ Yıldız (20) Kemal Bakırhan (18), Agit Atasoy ve Emrah Taylan isimli vatandaĢları gözaltına aldı. 
 
25 Nisan günü Akdeniz Ġlçesi ġevket Sümer Mahallesi'nde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Doğan 
Uzunyok, Haci Ġnan, Mehmet Yüksel ve Bayram Eksik isimli vatandaĢlar gözaltına alındı. 
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Mersin‟de 15 ġubat 2010‟da düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan A.N. 
(13), B.Y. (14), B.Y. (17), M.ġ. (13), M.E, ((15), M.E.K. (14), M.Z. (13), Ö.A. (15), Ö.D. (15), K.ġ., S.K. (17) ve Y.A. 
adlı 12 çocuk, 28 Haziran günü Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen ilk duruĢmada tutuklandı. 
 
1 Temmuz günü Mersin‟de düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan ĠĢçi-Köylü Gazetesi okuru 8 kiĢiden 
Cengiz Ġçli, Duygu Ergen, Hüsamettin UlaĢ, Ufuk Lüzumlu ve Serkan GümüĢbaĢ, “yasadıĢı örgüt üyesi ve yöneticisi 
oldukları” iddiasıyla 5 Temmuz günü tutuklandı. 
 
12 Eylül günü Mersin‟de, “referandumu boykot etme” çalıĢması yürüten 16 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 
kiĢiden 8‟i 14 Eylül günü tutuklandı. 
 
24 Eylül günü Mersin‟de gözaltına alınan Özgür Halk Dergisi çalıĢanı H.B., 26 Eylül günü çıkarıldığı Mersin 1. Sulh 
Ceza Mahkemesi tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı. 
 
24 Eylül günü Mersin‟de gözaltına alınan Azadiya Welat Gazetesi çalıĢanı DıĢla Ercan, 26 Eylül günü çıkarıldığı 
Mersin 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı. 
 
Abdullah Öcalan‟ın 9 Ekim 1998‟de Suriye‟den çıkarılmasını Mersin‟de 9 Ekim günü düzenlenen protesto 
gösterisine katıldıkları gerekçesiyle 12 Ekim günü düzenlenen ev baskınları sonucu 1‟i çocuk 7 kiĢi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlar 15 Ekim günü tutuklandı. 
 
13 Ekim günü Tunceli‟de çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG militanı Cemil Nayman‟ın 20 Ekim günü Mersin‟de 
düzenlenen cenaze töreni izleyen emniyet amirleri Anadolu Atayün ile Hikmet Bulak‟ın cenaze törenine katılanların 
arasında kalması sonucu çıkan arbede sonrası polis ekipleri sekiz kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
25 Kasım günü Mersin‟de, Akdeniz Çivi ve Tel Fabrikası‟nda çalıĢan iĢçilerin “sendikaya üye oldukları” gerekçesiyle 
CHP Mersin Ġl Örgütü üyesi iĢverenleri tarafından iĢten çıkarılması üzerine CHP Mersin il binasını iĢgal eden 57 
iĢçiye müdahale eden polis ekipleri iĢçilerin tamamını gözaltına aldı. Gözaltına alınan 57 iĢçi Mersin Emniyet 
Müdürlüğü‟nde ifadeleri alındıktan serbest bırakıldı. 
 
30 Aralık günü Tarsus Ġlçesi‟nde düzenlenen ev baskıları sonucunda gözaltına alınan yedi kiĢiden beĢi “yasadıĢı 
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 31 Aralık günü tutuklandı. 
 

Muğla 
Muğla'nın Milas ilçesinde bir ay önce doğan kızlarına 'Viyan Kürdistan' adını veren inĢaat iĢçisi Mehmet Çelik (29),  
5 ġubat günü gözaltına alındı. Çelik, Milas Kaymakamlığı'nın onayıyla 1 ay önce dünyaya gelen ikinci çocuğuna 
'Viyan Kürdistan' adını verdirmiĢ ancak hakkında, nüfus ve vatandaĢlık kanununa muhalefet ettiği iddiasıyla 
savcılığa suç duyurusunda bulunulmuĢtu. 
 
14 ġubat günü Muğla'nın Bodrum Ġlçesi Gümbet Beldesi'nde jandarma ekipleri, Facebook üzerinden PKK Lideri 
Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları paylaĢıldığı gerekçesiyle bir internet cafeye baskın düzenledi. Baskında 18 
yaĢından küçük oldukları belirtilen Ağrılı inĢaat iĢçileri M.Y., Y.G., Ü.G., N. G., E.G. ve A.G., Facebook üzerinden 
Öcalan'ın fotoğraflarını paylaĢtıkları iddiasıyla gözaltına alındı. 
 
11 Mayıs günü Muğla‟da, Muğla Üniversitesi‟nde eğitim gören Kürt kökenli öğrencilerle sağcı bir grup arasında 
sözlü sataĢma nedeniyle çıkan kavga sonrası 44 Kürt öğrenci ile 26 ülkücü gözaltına alındı. Gözaltına alınan 
öğrencilerden 6‟sı tutuklandı. Gözaltına alınan öğrencilerin isimleri ise Ģöyle: Yavuz Sertkaya, Nemci Emen, Adil 
IĢık, Mehmet ġirin Aslan, Halil KardeĢ, Haydar Tekdal, Emre Dinler, Sinan Koç, Tunay Koç, Selman Nergiz, Cebrail 
Saçır, Bilal Dalga, Erdem Özdek, Sedat Kıratlı, Musa yılmaz, Nurullah Kılıç, Tuba Talay, Müslüm Değer, Abdullah 
Çelebi, Doğan Bilici, Cihan Tatlı, Ġlyas Gökden, Ramazan IĢık, Habip Demir, ġehmuz Karadeniz, Mahmut Aslan, 
Engin Urman, Hasan ġahan, Abdulaziz ErmiĢ, Mehmet Emin ġimĢek, Hamit Acu, Bilal Sincar, Haydar Gülmez, 
Ünal ġenyuva, Ġlhami Aral, Halil Düzgün, Nuri Erdoğan, Serkan Habik, Musa Çevik, Ferit GümüĢ, Mehmet Veysi 
Kurt, Adem Temel, C.Ö ve U.T. 
 
20 Mayıs günü Bodrum'da, Emek ve Demokrasi Platformu, ġerzan Kurt'un ölümüne iliĢkin Özgürlük Meydanı'nda 
basın açıklaması yaptığı sırada Azat Öztürk ve Ersin Karababa isimli iki üniversite öğrencisi gözaltına alındı. 
 

MuĢ 
Ocak ayı baĢında Bulanık Ġlçe merkezinde gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra polislerin kendisine 
muhbirlik dayatmasında bulunduğunu öne süren Mazlum Yani, 18 Ocak günü ilçe merkezinde “15 Aralık 2009 
tarihinde 2 kiĢinin ölümü 8 kiĢinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar” gerekçesiyle gözaltına alındı.  
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13 Ocak günü Malazgirt Ġlçesi‟nde, kapatılan DTP‟nin Malazgirt Ġlçe BaĢkanı Yavuz Kılıç evinden BDP Ġlçe binasına 
gitmek üzere çıktığı sırada gözaltına alındı. Kılıç'ın ardından ilçe merkezinde BDP'li il genel meclis üyesi Alpaslan 
Karga ile eski DTP Malazgirt Ġlçe Yöneticisi Etem Keklik de gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 3 
kiĢi aynı gün serbest bırakıldı. 
 
MuĢ'un Malazgirt ilçesinde Koma Gülistan adlı yerel müzik grubu üyesi Hüseyin Nayan, 9 Ocak 2010 tarihinde BDP 
Adilcevaz Ġlçe binasının açılıĢında Kürtçe Ģarkı söylediği gerekçesiyle 16 Ocak günü Malazgirt Emniyet Müdürlüğü 
polislerince evine yapılan baskında gözaltına alındı. Nayan, Adilcevaz Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Örgüt 
propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklandı. 
 
19 Ocak günü Malazgirt Ġlçesi'nde yapılan ev baskınlarında Orhan Eren ve Evren Türeli isimli kiĢiler gözaltına 
alındı. 
 
Bulanık Ġlçesi'nde 15 Aralık 2009 tarihinde gerçekleĢtirilen protesto yürüyüĢünde JĠTEM elemanı olduğu belirtilen 
korucu Turan Bilen tarafından açılan ateĢ sonucu Necmi Oral ve Kemal Ağca'nın yaĢamını yitirmesinin ardından 
yaĢanan olaylar nedeniyle Bulanık Savcılığı'nın talebi üzerine 19 Ocak günü ifade vermek için MuĢ Adliyesi'ne 
giden MuĢ Ġl Genel Meclis BaĢkanı Abdulbaki Alp, adliye önünde polisler tarafından gözaltına alındı.  
 
21 Ocak günü Malazgirt Ġlçesi'ne bağlı Tatlıca (Hasuna) Köyü'nde yapılan ev baskınında da Naif GümüĢtaĢ, Bülent 
GümüĢtaĢ ve Nevzat GümüĢtaĢ gözaltına alındı. 'PKK'ye yardım ettikleri ' iddiasıyla gözaltına alınan 3 kiĢi Ġlçe 
Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.  
 
“YasadıĢı El-Kaide Örgütü‟nün üyesi” oldukları iddiasıyla polis ekiplerinin 22 Ocak günü 16 ilde düzenlediği 
eĢzamanlı operasyon kapsamında MuĢ‟ta 6 kiĢi gözaltına alındı. 
 
29 Ocak günü Bulanık (Kop) Ġlçesi'nde evlere baskın düzenleyen polisler, Ferhat Aslan, Azat Aydemir, Resul Bilgiç 
ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
MuĢ'un Bulanık Ġlçesi'nde 15 Aralık 2009 tarihinde, DTP'nin kapatılmasını protesto etmek amacıyla yürüyüĢ 
düzenleyen kitleye müdahale etmesiyle baĢlayan ve 2 kiĢinin ölümü 8 kiĢinin de yaralanmasıyla sonuçlanan 
olaylara karıĢtığı gerekçesiyle Malazgirt Ġlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polislerce ilçe merkezinde gözaltına alınan 
Ethem Keklik 11 ġubat günü çıkartıldığı Malazgirt Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.  
 
12 ġubat günü Bulanık Ġlçesi'nde, “15 Aralık 2009 tarihinde yaĢanan olaylara karıĢtığı” iddiasıyla BarıĢ Çelik isimli 
esnaf iĢ yerinden gözaltına alındı. 
 
13 ġubat günü MuĢ Merkez ile Bulanık ilçesinde yapılan baskınlarda MuĢ TUHAD-DER Yöneticisi Ömer Koç, 
Taner Oğuzhan Tekin, Cengiz Bozkurt, BDP Kadın Meclis çalıĢanı ġefika Bilici ile Abdurahman Çil ile ismi 
öğrenilemeyen 1 kiĢi gözaltına alındı. 
 
15 ġubat günü Malazgirt Ġlçesi'nde yapılan ev baskınlarında Belediye Meclis Üyesi Murat Karayalçın ve kapatılan 
DTP'nin yöneticisi Azad Payço gözaltına alındı. 
 
Kapatılan DTP'nin Malazgirt Ġlçe BaĢkanı Yavuz Kılıç, 17 ġubat günü ilçe merkezinde polis tarafından “hakkında 
açılan bir davada ifade vermediği” gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
Bulanık'ta 15 Aralık 2009'da yapılmak istenen basın açıklamasına polisin müdahalesi sonrasında çıkan ve 2 kiĢinin 
yaĢamını yitirdiği, 8 kiĢinin de yaralandığı olaylarla ilgileri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Yılmaz TaĢ ve 
ġemsettin Kırmızıkoyun 10 Mart günü savcılığa çıkarıldı. Ġfadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle Bulanık 
Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen TaĢ ve Kırmızıkoyun, 'polise mukavemet' ettikleri iddiasıyla tutuklandı. 
 
22 Mart günü Malazgirt Ġlçesi'nde bir eve yapılan baskında, yaĢları 13 ile 15 arasında değiĢen M.T., ġ.Y. ve M.T. 
ismi 3 çocuk “dağa gidecekleri” gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
26 Mart günü Malazgirt Ġlçesi'nde Dilan Kadan adlı kiĢi polis tarafından gözaltına alındı. 
  
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Malazgirt Ġlçe merkezinde asılan Türk bayraklarının 
toplanması sırasında polisler ile belediye personelinin arasında çıkan gerginliğin ardından “Bayrakları bilinçli olarak 
yere düĢürdükleri” gerekçesiyle 4 belediye personeli gözaltına alındı.  4 belediye personeli, emniyetteki sorgularının 
ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 
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6 Mayıs günü MuĢ'tan Bulanık Ġlçesi'ne giderken yolda gözaltına alınan BDP PM Üyesi ġükran Gürbüz, çıkarıldığı 
Kars Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklandı. 
 
25 Mayıs günü Bulanık'a geldiği esnada terminalde gözaltına alınan Mehmet Binici (65), Bulanık Ġlçesi'nde 15 
Aralık 2009 tarihinde, DTP'nin kapatılmasını protesto eden halkın üzerine ateĢ açılması sonucu 2 kiĢinin ölümü, 8 
kiĢinin de yaralanması ile sonuçlanan olaylara iliĢkin açılan soruĢturma kapsamında hakkında arama kararı olduğu 
iddiasıyla 28 Mayıs günü tutuklandı. 
 
28 Mayıs günü Varto Ġlçesi'nde, BDP Kadın Meclisi Genel Merkez çalıĢanları Bilmez Çelik ve Sultan Esen, BDP 
Varto Ġlçe binasından çıkarken polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Bunun üzerine polis aracını ablukaya alan 
ve kısa sürede sayıları yüzleri bulan vatandaĢlar aracın hareket etmesini engelledi. MuĢ Ġl Emniyet Müdürü ve 
Cumhuriyet Savcısı'nın yanı sıra avukatların da olay yerine gelmesiyle birlikte baĢlayan görüĢmeler sonucunda 2 
kadının MuĢ Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne avukatlar nezaretinde götürülmesi kararına varıldı. 
 
10 Haziran günü Bulanık'ta, Bahçelievler Mahallesi'nde sabaha karĢı bir eve düzenlenen baskında, Mehmet 
Tokyay (60) çocukları Ġmdat Tokyay (30), Kamuran Tokyay (25), Ayhan Tokyay (35) ve evde misafir olarak bulunan 
BDP Merkez Gençlik çalıĢanı Erhan Tanrıkulu gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet Tokyay, Ġmdat Tokyay ve 
Ayhan Tokyay çıkarıldıkları Bulanık Savcılığınca ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, Kamuran Tokyay ile 
Erhan Tanrıkulu tutuklama talebiyle Bulanık Asliye Ceza Mahkemesi'e gönderildi. Burada ifadeleri alınan Tanrıkulu, 
"Örgüt üyesi olmak" gerekçesiyle Tokyay ise "Örgüte yardım ve yataklık yapma" suçlamasıyla tutuklandı. 
 
30 Haziran günü Varto Ġlçesi‟ne bağlı YeĢildal köyü kırsalında bulunan Géré Boğa tepesinde köyün hayvanlarını 
otlatan Mustafa Yılmaz isimli çoban operasyona çıkan askerler tarafından dövülerek gözaltına alındı ve Ġlçe 
Jandarma Komutanlığı‟na götürüldü. Yılmaz daha sonra serbest bırakıldı. 
 
8 Temmuz günü Varto‟da, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen ve 4 polisin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırı 
sonrası M. G, B. G, Y. P, M. Y ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢi gözaltına alındı. 5 kiĢi, ifadeleri alındıktan sonra 
serbest bırakıldı. 
 
1 Ağustos günü Bulanık Ġlçesi ġehitlik Mahallesi'nde haber takibi yapan DĠHA muhabiri Cüneyt Duran, polisin 
kendisinden istediği eylem görüntülerini vermemesi üzerine gözaltına alındı. 
 
16 Ağustos günü MuĢ‟ta, polis tarafından yapılan ev baskınlarında DYG üyesi 3 kiĢi gözaltına alındı.  
 
3 Eylül günü MuĢ‟ta, polis tarafından YeĢilyurt Mahallesi'nde yapılan ev baskınında Fatih Erol isimli kiĢi gözaltına 
alındı. Van Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındığı belirtilen Erol Van'a götürüldü. Erol, 6 Eylül günü 
çıkarıldığı Van Ağır Ceza Mahkemesi'nce "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. 
 
7 Eylül günü Varto‟da, BDP Ġlçe BaĢkanı Sırrı Sever iĢyerine polis tarafından " patlayıcı madde bulundurduğu" 
ihbarı olduğu gerekçe gösterilerek düzenlenen baskın sonrası gözaltına alındı. Sever, gece saatlerinde serbest 
bırakıldı. 
 
19 Eylül günü Malazgirt Ġlçesi‟nde AKP ilçe binasına ses bombası atılmasının ardından baĢlatılan operasyon 
kapsamında Saltuk ve Gaze mahallerinde, polis tarafından yapılan baskınlarda Dağıstan Payçu ve Serkan ġancı 
gözaltına alındı. Aynı saatlerde Gölağli Köyü'ne baskın düzenleyen jandarmalar ise Özgür Yıldız adlı vatandaĢı 
gözaltına aldı. 20 Eylül günü Savcılıkta ifadesi alınan 3 kiĢiden 2'si serbest bırakılırken, Serkan ġancı sevk edildiği 
Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “Malazgirt AKP ilçe binasına molotof attığı” gerekçesiyle tutuklandı.  
 
8 Ekim günü MuĢ‟ta, Abdullah Öcalan‟ın 9 Ekim 1998‟de Suriye‟den çıkarılmasını protesto eden grupta “yüzleri 
kapalı eylemciler olduğu” iddiasıyla polis ekiplerinin gruba müdahale etmesi sonucu BDP il yöneticileri Robin 
Erdem ve ġafi Nergiz ile Altınova Belediye BaĢkanı Bahatin Bahadır'ın oğlu Uğur Bahadır ile ismi öğrenilmeyen 4 
kiĢi gözaltına alındı. 
 
10 Kasım günü Varto'da, Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler ilçeye bağlı Kulan (Qula) Köyü'ne baskın 
düzenleyerek Hacı Mahmut Sonkur isimli köylüyü gözaltına aldı. "PKK'ye yardım ve yataklıktan" 3.5 yıl cezası 
bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Sonkur, tutuklanarak MuĢ Cezaevi'ne gönderildi. 
 
16 Aralık günü Bulanık Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından farklı mahallelerde sabaha karĢı yapılan ev 
baskınları sonucu 9 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Mazlum Gün, Muzaffer CoĢkun, Suat Dora, 
Mahmut Çekiç, emniyetteki sorgularının ardından, M. ġah Gündoğdu, Ümit Ballıkaya, Mehmet Çekiç, Mahmut 
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Tentek ise Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadelerinin ardından 18 Aralık günü serbest bırakıldı. Bulanık Asliye Ceza 
Mahkemesi'ne sevk edilen Feyhat Dora (18) ise, "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. 
 
22 Aralık günü MuĢ‟ta, YeĢilyurt Mahallesi'nde yapılan ev baskınında Mesut Erol isimli kiĢi gözaltına alındı. 
 

Osmaniye 
14 Nisan günü Osmaniye'de yapılan ev baskınlarında BDP Merkez Ġlçe BaĢkanı Ahmet Aycan ve BDP üyesi Haci 
Emin Ermek ile ismi öğrenilemeyen bir kiĢi gözaltına alındı. 
 

Sakarya 
Sakarya'da 21 Mart günü yapılan Newroz kutlamalarına katılan lise öğrencisi M.Ġ. (17) sivil polisler tarafından 
gözaltına alındı. 
 
20 Mayıs günü Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi polisleri tarafından Sakarya'da onlarca eve 
baskın düzenlendi. Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin bulunduğu evlere yapılan baskınlarda DĠHA Muhabiri 
ÇağdaĢ Kaplan‟ın da aralarında bulunduğu 17 kiĢi gözaltına alındı. “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları 
iddiasıyla gözaltına alınan 17 kiĢiden Erdal Yiğit, Ersin Çaksu, Özkan Yağcı, Suat Tunçay, Abdullatif Olan, Hikmet 
Yaygın ve Hasren Dayan 24 Mayıs günü tutuklandı. 
 

Samsun 
“YasadıĢı El-Kaide Örgütü‟nün üyesi” oldukları iddiasıyla polis ekiplerinin 22 Ocak günü 16 ilde düzenlediği 
eĢzamanlı operasyon kapsamında Samsun'da 4 kiĢi gözaltına alındı. 
 
Samsun'da bulunan Karadeniz Özgürlükler Derneği'ne 9 Nisan günü polis tarafından baskın düzenlendi. Dernekte 
yapılan 3 saatlik aramanın ardından, dernek baĢkanı Gamze Cibelik Mucuk, Orhan Cibelik ve Çiğdem ġenyiğit 
toplatması bulunan bildiri, dergi, kitap bulundurdukları gerekçesiyle “yasadıĢı örgüt propagandası” yaptıkları 
iddiasıyla gözaltına alındı. 
 
15 Mayıs günü Samsun'da, Ladik Ġlçesi'nde 17 Nisan günü 2 polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak süren 
operasyon kapsamında isimleri açıklanmayan 7 kiĢi gözaltına alındı. 
 
1 Haziran günü Samsun‟da, Halkevleri üyelerine yönelik düzenlenen ev baskınlarında aralarında Samsun Halkevi 
BaĢkanı‟nın da bulunduğu 12 kiĢi “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 
kiĢiden Halil Mert, Tuncer Topal, Taner Çalık ve Doğan BarıĢ Erol, “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 4 
Haziran günü tutuklandı. 
 
Samsun‟da 1 Haziran günü Halkevleri üyelerine yönelik düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan ve daha 
sonra serbest bırakılan Ezgi Özdemir, Ferhat Kaya ve Eren Söylemez 11 Haziran günü tutuklandı. 
 

Siirt 
3 Ocak günü Siirt‟te, Leyla ġehir Bilgiç adlı kadın “ifadesi olduğu” gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. 
 
Eruh Ġlçesi'nde AKP Ġlçe binasına molotofkokteyli attıkları iddiasıyla evlere yapılan baskınlarda gözaltına alınan 25 
kiĢi 24 Ocak günü Eruh Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Abdurrahim Demir, Kaburan Batur, 
Yusuf Demir, Yusuf Öztürk, Tekin Kaynar, Bahattin Atabay ve Musa Erdemci tutuklama talebiyle Eruh Asliye Ceza 
Mahkemesi'ne sevk edilirken 18 kiĢi ise serbest bırakıldı. Mahkeme 7 kiĢi hakkında 'AKP Ġlçe binasına 
molotofkokteyli attıkları' iddiasıyla tutuklama kararı verdi. 
 
Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi polisleri tarafından 27 Ocak tarihinde yapılan ev baskınlarında 
aralarında BDP Merkez Ġlçe BaĢkanı Arif KarataĢ ve üniversite öğrencilerinin da bulunduğu 14 kiĢi gözaltına alındı. 
14 kiĢiden 5‟i 29 Ocak günü Savcılığa çıkarıldı. Bu kiĢilerden 3'ü serbest bırakılırken, Mirza Sezek ile Ġbrahim 
Sevilgen tutuklandı. 9 kiĢi ise 30 Ocak günü savcılığa çıkarıldı. Burada ifadeleri alınan 3 kiĢi serbest bırakılırken, 6 
kiĢi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yapılan yargılamada Filiz Demir, Abdullah Altun, Fesih Kaya, 
Emrah Kelekçier ve soyadları öğrenilemeyen Muharrem ile Ġbrahim isimli kiĢiler 'Molotofkokteyli atmak', 'YDG-M 
çalıĢmalarını yürütmek', 'Eylem düzenlemek' iddialarıyla tutuklandı.  
 
3 ġubat günü Siirt‟te, Orhan Akbudak (22) adlı kiĢi polis tarafından evine yapılan baskınla gözaltına alındı.  
 
KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları suçlamasıyla 13 ġubat günü BDP üye ve yöneticilerine yönelik düzenlenen 
operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 kiĢi 17 ġubat günü sorgularından sonra Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne 
gelen savcıya ifade verdi. Savcılık ifadesinden sonra BDP PM Üyesi Mehmet Candemir, Eğitim Sen Siirt ġubesi 
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Yöneticisi ġahin Kayıkçı, Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Aslan ve Siirt MKM-DER BaĢkanı Naci Özer serbest 
bırakılırken, Nöbetçi Hakimliğe sevk edilen BDP Siirt Merkez Ġlçe BaĢkanı Ferman Sercan, eĢi Siirt Belediye Meclis 
Üyesi Besna Sercan, DTP Siirt Merkez Ġlçe BaĢkanı Halil Adıgüzel, DTP'li eski yönetici Fehime Ete, Siirt Belediye 
Meclis Üyesi Yüksel Yılmaz, Siirt MKM Yöneticisi Mustafa Gündüz ve Hüseyin Aasan “KCK Ģehir yapılanmasına 
dahil oldukları” iddiasıyla  tutuklandı. 
 
22 ġubat günü Siirt‟te, Siirt Eğitim Fakültesi Öğrencisi Ahmet Yılmaz, 23 ġubat günü ise Siirt Eğitim Fakültesi 
öğrencisi Çiğdem Sula TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 öğrenci 24 ġubat günü serbest bırakıldı.  
 
Siirt Kadın Platformu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 5 Mart günü Newroz Parkı'nda düzenlediği miting 
sonrası, BDP Kadın Meclisi Üyesi Akide Ġnan gözaltına alındı. 
 
BDP Kurtalan Ġlçe Yöneticisi Necmettin Özdemir, 9 Mart günü ilçe merkezinde polisler tarafından gözaltına alındı. 
Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Kurtalan Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilen Özdemir, "Görevli memura 
mukavemet" suçlamasıyla tutuklandı. Bu arada, Özdemir'in adliye çıkıĢında bekleyen Babası Hayrettin Özdemir de 
gözaltına alındı. Baba Özdemir'in gözaltına alınma gerekçesi öğrenilemedi.  
 
16 Mart günü Siirt‟te, “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla ĠHD ve BDP üye ve yöneticilerine 
yönelik düzenlenen operasyonda ĠHD Siirt ġubesi BaĢkanı Vetha Aydın, BDP Siirt Ġl BaĢkanı Sıdık TaĢ, BDP il 
örgütü yöneticisi Kadriye Cengiz, Ġl Genel Meclisi üyesi Belkıza Epözdemir, Tüm Bel-Sen Siirt ġubesi BaĢkanı Ferit 
Epözdemir, BDP Ġl yöneticileri Eyüphan Aksu, Abdullah Ġnan, Kemal Elinç, ĠHD ġube Yöneticisi Abdullah Gürgen, 
Belediye Meclis Üyesi ReĢit Teymur, Batman Belediye ÇalıĢanı Mehmet Fuzuli Adıgüzel, Eruh Belediye çalıĢanı 
Abdullah Kayhan, BDP Kadın Koordinasyon Kurulu Üyesi Selma Söker, BDPKadın Meclis Komisyon Üyesi Afife 
MintaĢ, BDP Ġl yöneticileri Tahsine Sercan ve BDP Merkez Ġlçe BaĢkanı Dilber Sevim gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan 16 kiĢi emniyetteki sorgularının ardından 18 Mart günü savcılığa çıkarıldı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından  
Eyüphan Aksu, Abdullah Ġnan, Kemal Elinç,  Abdullah Gürgen, ReĢit Teymur, Mehmet Fuzuli Adıgüzel, Abdullah 
Kayhan, Selma Söker ve  Afife MintaĢ serbest bırakıldı. Siirt Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 7 kiĢiden ise, 
BDP Siirt Ġl BaĢkanı Sıdık TaĢ, ĠHD Siirt ġube BaĢkanı Vetha Aydın, Tüm- Bel-Sen Siirt ġube BaĢkanı Ferit 
Epözdemir, Ġl Genel Meclis Üyesi Belkiza BeĢtaĢ Epözdemir, BDP Merkez Ġlçe Yöneticisi Kadriye Cengiz “KCK 
Türkiye yapılanmasında yer aldıkları” iddiasıyla tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. BDP Ġl 
yöneticileri Tahsine Sercan ve BDP Merkez Ġlçe BaĢkanı Dilber Sevim ise serbest bırakıldı. 
 
22 Mart günü A. Vahap kaplan, Muhyettin Ceyhan, BeĢir Tapu, Ali Ceyhan polise mukavemet ettikleri gerekçesi ile 
gözaltına alınıp, aynı gün serbest bırakıldılar. 
 
Siirt‟in Eruh (Dihê) Ġlçesi'ne bağlı Bilgili (Avasidika) Köyü'nde 3 Nisan günü 2 çocuğun yerde buldukları cismin 
patlaması sonucu yaralanmasının ardından çocukların ailelerinin ĠHD Siirt ġubesi'ne baĢvuru yapmaları üzerine 
MAZLUMDER ile ortak oluĢturulan heyetin patlamanın meydana geldiği yerde yapmak istedikleri incelemeye 
askerler engel oldu. Köyde bulunan karakol yetkilileri, inceleme yapmak için özel bir izin alınması gerektiğini 
belirterek, heyetin olay yerine gitmesine izin vermedi. 
 
18 Nisan günü Aydınlar (Tilo) Ġlçesi'nde evlere yapılan baskınlarda Bahri Sansor, Metin Beydoğan, Baki Aykaç, Adil 
Aykaç, Aydın Aykaç ve BiĢar Aykaç gözaltına alındı. 
 
2006 yılında Siirt merkezde DTP binasında yapılan açlık grevinde bulunanları ziyaret ettiği gerekçesi ile Diyarbakır 
5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “örgüt propagandası yaptığı” gerekçesi 1 yıl 6 ay cezasına çarptırılan Haci 
Güçlü (60) cezasının onanması üzerine 19 Nisan günü tutuklandı. 
 
26 Nisan günü Pervari Ġlçesi'ne bağlı Köprüçay (Keveruk) Köyü'nde kimliği belirsiz iki kiĢinin görülmesi üzerine 
karakola Ģikayette bulunan köylülerden biri köye gelen askerler tarafından gözaltına alındı. 
 
22 Mayıs günü Eruh Ġlçesi'nde, HPG'li Asiye Gündüz'ün cenaze törenini takip eden DĠHA Siirt muhabiri Abdullah 
Çetin, dönüĢte, Siirt giriĢinde polislerce gözaltına alındı. 
 
25 Mayıs günü Siirt‟te, Ömer Özbay isimli kiĢi vatandaĢ tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi‟ne konuldu.  
 
30 Mayıs günü Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG), tarafından "Kültürel Soykırıma YozlaĢma ve YozlaĢtırmaya, 
FuhuĢ-UyuĢturucuya, AjanlaĢtırmaya Dur De" sloganıyla düzenlenmek istenen yürüyüĢe katılmak isteyen 60 kiĢi 
gruplar halinde hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı.  
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30 Mayıs günü Siirt‟te gözaltına alınan Halil Navçi Ġstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama 
kararı olduğu gerekçesi ile tutuklanarak Siirt E Tipi kapalı Cezaevine gönderildi. 
 
15 Haziran günü Siirt‟te, KESK ġubeler Platformuna bağlı sendikalı memurların hükümetin çıkarmak istediği 657 
sayılı devlet memurları kanunu protesto etmek amacıyla yaptıkları yürüyüĢ ve basın açıklamasına polis müdahale 
etti. Eğitin Sen Siirt ġube BaĢkanı Kamil Kutlu, Eğitim-Sen Siirt ġube Yöneticileri Muhsin Beydoğan, Rezan Üzüm, 
Halil Polat ve Abdullah Sartık ile Eğitim-Sen Siirt ġube üyeleri Orhan Çelik, Süleyman BeĢtaĢ, Musa Balık, Ahmet 
Yıldız, Ersan Yılmaz, Mithat Beydoğan, Serkan Çakır, Bedri Çekin, SES Siirt ġube BaĢkanı Mehmet Alanç, SES 
Siirt ġube yöneticileri ġehmus Arda ve Hasan Toprak, SES Siirt ġube üyeleri Nurettin Yolcu, Sevgi Oktay ve 
Sebahat Çoban ve BES ġube BaĢkanı Celal Kaya gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından 
gözaltına alınanların tamamı serbest bırakıldı. 
 
28 Haziran günü, Eruh Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla “yasadıĢı örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla” 
Siirt merkezde MKM_DER BaĢkanı Naci Özer ve BDP Ġl Yöneticisi Melahat DaĢçı, Eruh Ġlçesinde ise BDP Ġlçe 
BaĢkanı A. Rahman Elçiçek, BDP Üyeleri ġahiya BeĢtaĢ, ġirin Batur ve M. Ali Yıldız, öğrenciler Ümit Oral, Ġskan 
Avag, Nezir Batıhan gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Melahat DaĢçı, ġirin Batur, A.Rahman Elçiçek ve M. 
Ali Yıldız 29 Haziran günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
3 Temmuz günü Siirt‟te, Pervari Ġlçesi'ne bağlı Doğan Köyü yakınlarında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren PKK 
militanlarının kimliklerinin açıklanması için hastaneye doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis gaz bombası ve tazyikli 
suyla müdahale etti. Müdahale sonrası BDP Siirt Ġl BaĢkanı Ali Kayar, Selim Can, Mazlum Yılmaz, Yahya Esmer, 
Yahya Oral, Bülent Rüzgâr, soyadı öğrenilemeyen Haydar ile adı ve soyadı öğrenilemeyen 3 kiĢi gözaltına alındı.  
 
11 Temmuz günü Siirt'te, BDP'li ve YDG'lilerin evlerine yapılan eĢ zamanlı operasyonlarda 15 kiĢi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 15 kiĢiden 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 
 
12 Temmuz günü Siirt ilinde iki ayrı noktada ses bombasının patlaması sonrası Ahmet Destan, Abdulbari Elçi ve 
isimleri öğrenilemeyen 2 kiĢi daha gözaltına alındı.  
 
Genelkurmay BaĢkanlığı 13 Temmuz günü resmî internet sitesinden yaptığı duyuruda, Siirt, ġırnak ve Hakkâri 
arasında kalan altı bölgeyi “geçici güvenlik bölgesi” ilan ederek bu bölgelere sivillerin giriĢini 16 Temmuz 2010–16 
Eylül 2010 tarihleri arasında yasakladı.  
 
16 Temmuz günü PKK militanlarınca Pervari ilçesinde Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ġlçe Jandarma Komando 
Bölüğü‟ne düzenlenen roketatarlı saldırı sonrası BDP  Pervari Ġlçe yönetici ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 
36 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilebilenler Ģunlar; Mustafa Adıyaman, Ali Üldez, Ali 
Özer, Abdullah Sökmen, Abdulbaki Sökmen, Mehmet Adıyaman, Abdullah Gündüz, Hüseyin Gündoğdu, 
A.Rahman Göç, Haci Uzunay, A.Rezak Uzunay, Fırat…., ReĢit Unuk. Gözaltına alınan 36 kiĢiden 21 kiĢi 
Emniyet'teki ifade iĢlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 21 Temmuz günü 15 kiĢi savcılığa çıkarıldı. 
Savcılıktaki ifade iĢlemlerinin ardından 12 kiĢi daha serbest bırakıldı. 3 kiĢi ise çıkarıldıkları mahkemede "Örgüte 
yardım" ettikleri iddiasıyla tutuklandı.  
 
PKK militanlarınca Siirt Merkezde bulunan Doğu KıĢla‟ya 22 Temmuz günü düzenlenen roketli saldırı sonrası  Siirt 
Belediye Meclis Üyesi Abdullah AĢkara ve Mahmut AĢkara, ġükrü Kılıçaslan, Sait Kılıçaslan, ReĢit Kılıçaslan ve 
Mesut Kılıçaslan isimli kiĢiler gözaltına alındı. Aynı gerekçe ile 24 Temmuz günü evlerine yapılan baskınlar sonucu 
Adil Bark, Mehmet BiĢkin, Ali BiĢkin ve Resul Aydan da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kiĢi Ġl Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki ifade iĢlemlerinin ardından serbest bırakıldı.  
 
Siirt kent merkezindeki Bayraklı tepe mevkiinde bulunan 3. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı Doğu KıĢla'ya 22 
Temmuz günü roketli saldırı düzenlenmesi ardından, 25 Temmuz günü Çakmak Mahallesi'nde 4 eve baskın 
düzenlendi. Düzenlenen baskında Adil Bak ve ismi öğrenilmeyen 8 kiĢi gözaltına alındı. Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürülen 9 kiĢi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
 
2 Ağustos günü Siirt'te, Dumlupınar Mahallesi Kazım Karabekir Ġlköğretim Okulu ve Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu 
önünde polis otosuna taĢ attıkları iddiasıyla M.Ö. ve R.K. isimli çocuklar gözaltına alındı. 
 
Eruh Ġlçesi‟nde 2 Ağustos günü HPG militanlarının Ġlçe Emniyet Müdürlüğü binasına düzenlediği roketatarlı 
saldırının ardından 3 Ağustos günü Eruh‟ta baĢlatılan operasyonlarda aralarında Eruh Belediye BaĢkanı Melih 
Oktayı, Belediye Meclis Üyeleri Faik Oğuz, Mahfuz Atabay, Lezgin Kılılç, Ramazan TaĢ, Ġl Genel Meclis Üyesi 
Osman Aydın, BDP Eruh Ġlçe BaĢkanı Eda Kilis ve eĢi Hasan Kilis, BDP ilçe yöneticileri ġakir Akan, Feyzi Aydın ile 
Sait Dayanan, Lazgin KöneĢ, Bedri BeĢtaĢ, Nadir BeĢtaĢ, Rebia BeĢtaĢ, M.ġirin Teğin, M. ġirin Yıldız adlı 
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vatandaĢların da bulunduğu 27 kiĢi gözaltına alındı. Hayrettin Yıldız isimli kiĢi de 6 Ağustos günü çarĢı merkezinde 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan eĢini 6 ağustos günü ziyarete giden eĢi 
Hamide Alkan, "Ģüpheli" diye gözaltına alındı. Aynı operasyon çerçevesinde, 6 Ağustos günü Dih Mahallesi'nde 
bulunan bir eve yapılan baskında 2 kız çocuğu ve 3 kadın olmak üzere 5 kiĢi gözaltına alındı. Gözatlına 
alınanlardan Lazgin Kılç, Mahfuz Atabay, Ramazan TaĢ, Faik Oğuz, Osman Aydın, ġakir Akan, Hamide Akan, 
Mehmet Emin Akan, Halit Aksu ve Fevzi Aydın, "Çetinkol56" ve "Yanılmaz56" kod adlı gizli tanıkların ifadeleri 
üzerine, "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı.  
 
Eruh Belediyesi Muhasebe Müdür Vekili Nurettin Oktayı, 13 Ağustos günü belediye binasına gelen TMġ polisleri 
tarafından “ifadesi olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı.  
 
21 Ağustos günü Siirt‟te, HPG'li Feyzullah Koyun'un (Numan Newroz) cenazesi defnedilirken Alan Mahallesi‟ndeki 
mezarlıkta polis kitleye gaz bombası atarak ve silahla müdahale etti. Müdahalede, Kadri Özbay ve Mustafa Elçi ile 
ismi öğrenilemeyen bir kiĢi gözaltına alındı.  
 
28 Ağustos günü Siirt‟te, 15 Ağustos 2010‟da çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren Numan Newroz adlı militanın Siirt‟te 
düzenlenen defin törenine katılarak “yasadıĢı slogan attıkları” gerekçesiyle 12 kiĢi gözaltına alındı. 12 kiĢiden 11‟i 
(Bedri Sercan, Beyaz Berk, Nurettin Elçi, Ahmet Elçi, Ferman ġalcı, Orhan Sevgin, Celal Yılmaz, Sedat Kul, Fikret 
Doğan, Neslihan Filizer ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢi), “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 31 
Ağustos günü tutuklandı.  
 
28 Ağustos günü Kurtalan ilçesinde, TMġ polisleri tarafından Yayıkdere Mahallesi'nde 3 ayrı eve yapılan 
baskınlarda Celal Yılmaz, Sedat Kul ve Fikret Doğan, “HPG'li Feyzullah Koyun'un (Numan Newroz) cenaze 
törenine katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı.  
 
12 Eylül günü Siirt'te, anayasa referandumu için oy verme iĢlemleri sırasında BDP'li müĢahit Hidayet Aksu polis 
tarafından gözaltına alındı. 
 
18 Eylül günü Siirt'te, BDP il binasından çıkan BDP Siirt Ġl BaĢkanvekili Ġsmail Ekinci ile DYG aktivistleri Mahmut 
Esen ile soyadı öğrenilemeyen Feyyaz isimli kiĢi, Cumhuriyet Caddesi'nde polis tarafından gözaltına alındı.  
 
27 Eylül günü Siirt‟te, çarĢı merkezinde sivil polis tarafından Ömer Kezer ve ismi öğrenilemeyen 18 yaĢından küçük 
bir kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 29 Eylül günü tutuklandı. 
 
ĠHD Siirt ġube Yöneticisi Abdullah Gürgen, 5 Ekim günü “Dernekler Kanun‟na muhalefet suçundan aldığı bir 
cezaya istinaden hakkında yakalanma olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. Gürgen, ifadesi alındıktan ve 
hakkındaki idari para cezasını ödedikten sonra aynı gün serbest bırakıldı. 
 
23 Ekim günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan A. Baki TaĢçı, abisi Abdurrahman TaĢçı‟nın 2007 yılında DTP 
il baĢkanlığı yaptığı dönemde „Sayın Öcalan‟ dediği gerekçesiyle Siirt Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 
„suç ve suçluyu övme‟ suçundan hapis cezası aldığını ve 22 Ekim günü tutuklandığını belirtti. 
 
BDP GaziosmanpaĢa Ġlçe BaĢkanı Arif Yılmaz, 14 Aralık günü Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan kardeĢi Celal 
Yılmaz'ı ziyaret ettikten sonra cezaevi çıkıĢında polis tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Aralık günü Siirt‟te, TMġ Müdürlüğü‟ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınlarında MKM-DER Siirt 
BaĢkanı Naci Özer, MKM sanatçılarından Tevfik Akan, MKM çalıĢanı H.P. (15), Erdal Keze ve Ahmet Satıcı, 
Tahsin Demir, Abdulsamet Kaylı, M.Ali Çalık, Kemal Cengiz ve Mustafa Kılıçaslan gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan 10 kiĢinin ardından 16 Aralık günü de 7 kiĢi daha polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanlar, 17 Aralık günü Cumhuriyet Savcılığı‟na çıkarıldı. Savcılıkta, yaĢları küçük olduğu için 11 
çocuk ifade iĢlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6 kiĢi Mahkemeye sevk edildi. Mahkeme'de, "Örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına eylem yapmak ve örgüt propagandasını yapmak" suçlaması ile yargılanan 6 kiĢiden 
bir kiĢi serbest bırakılırken, aralarında Naci Özer‟in de bulunduğu 5 kiĢi tutuklandı.  
 

ġanlıurfa 
5 Ocak günü ġanlıurfa'da, 22 aylık kızına “Helin Kürdistan” ismini verdiği için "örgüt propagandası" yaptığı 
gerekçesiyle 28 Aralık 2009 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ahmet AtıĢ, evine yapılan 
baskında "savcılık talimatı" olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. AtıĢ, ġanlıurfa 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nce 
"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 
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8 Ocak günü Hilvan Ġlçesi'nde, kapatılan DTP'nin eski Ġlçe BaĢkanı Mukri Vakkar, yeni emniyet müdürüyle tanıĢmak 
amacıyla çağrıldığı Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde, bir açıklamada "Sayın Öcalan" ifadesini kullandığı gerekçesiyle 
gözaltına alındı. 
 
Kandil ve Maxmur'dan gelen barıĢ grubunun 8 Aralık 2009‟da ziyaret ettikleri Suruç'ta yaptıkları toplantıda “PKK 
lehine slogan attıkları” iddia edilen Mustafa Mesut Ġpek (23), Ahmet Ülger (25) ile F.D. (15) 8 Ocak günü evlerinden 
gözaltına aldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan sorgulamalarının ardından F.D.'nin adli kontrol uygulamasına 
tabi tutulması kararlaĢtırılırken, Mustafa Mesut Ġpek ile Ahmet Ülger ise çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkemece „örgüt 
propagandası yapmaktan‟ tutuklandı.  
 
Suruç Ġlçesi'nin Suriye sınırında bulunan Alizeran (Çengelli) Köyü'nde oturan Osman Zeren (68), 11 Ocak günü 
MurĢitpınar Jandarma Karakolu'na bağlı askerler tarafından 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp 
tutuklandı. 2 gün cezaevinde kaldıktan sonra Diyarbakır'a getirilen Zeren, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı 
tarafından 'sen güvenlik güçlerine karĢı operasyona katılmıĢsın' iddiasıyla suçlandı. Ġfade iĢlemi sırasında Zeren'in 
kayıp olan ve aynı ismi taĢıyan yeğeniyle karıĢtırıldığının farkına varan savcı, Zeren'i serbest bıraktı.  
 
13  Ocak günü ViranĢehir Ġlçesi'nde, BDP'ye yapılan operasyonu kınamak amaçlı düzenlenen yürüyüĢe katılan 
Kemal Ardin çarĢı merkezinde gözaltına alındı. Ardin, ViranĢehir Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "örgüt 
propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklandı. 
 
14 Ocak günü ġanlıurfa‟da, TEM ekipleri, Eyyubiye Mahallesi'nde oturan M.K., M.Ġ, M.Ç. ve K.N. evine sabaha 
karĢı baskın düzenledi. Baskın sonrası polis 4 kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
19 Ocak günü ViranĢehir'de, “BDP'ye yönelik yapılan operasyonları protesto etmek için düzenlenen yürüyüĢlere 
katıldığı ve yasadıĢı slogan” attığı gerekçesi ile Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan Mustafa Türk gözaltına alındı.  
 
23 Ocak günü Hilvan Ġlçesi'nde polis tarafından çarĢı merkezinde durdurulan Yunus Toprak, gözaltına alındı.  
 
TMġ ekiplerince 23 Ocak günü Cumhuriyet Caddesi'nde gözaltına alınan Azadiya Welat gazetesi ġanlıurfa çalıĢanı 
Abdulbesir Yapıcı, Ġzmir'de hakkında açılan bir davada 6 ay kesinleĢmiĢ hapis cezası olduğu gerekçesiyle 24 Ocak 
günü tutuklandı. 
 
25 Ocak günü Urfa'da, El Kaide'ye yönelik olarak yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Ġl Sağlık Müdür 
Yardımcısı ReĢit Büyükfırat ile birlikte cami imamı Yusuf Çınar ve Yalçın UlaĢ adlı 3 kiĢi tutuklanarak cezaevine 
konuldu. 
 
29 Ocak günü Siverek Ġlçesinde Azadiya Welat gazetesini dağıtan Hüseyin Sonkaya, çarĢı merkezinde polisler 
tarafından seyir halindeki araçtan tarafından indirildiği ve tartaklanarak gözaltına alındı. Sonkaya, Siverek Emniyet 
Müdürlüğü'nde bir gün gözaltında tutulduktan sonra savcılığa çıkarılmadan serbest bırakıldı. 
 
ġanlıurfa‟nın Suruç Ġlçesi‟nde “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla daha önce 10‟ar hapis 
cezasına çarptırılan S.A. ve M.Ç.‟ ve hapis cezasının Yargıtay tarafından onaylanmasının ardından 30 Ocak günü 
gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. 
 
7 ġubat günü düzenlenen ev baskınında gözaltına alınan DTP ġanlıurfa eski Ġl BaĢkan Yardımcısı Mehmet Eroğlu, 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla hakkında açılan bir davadan kesinleĢmiĢ 10 ay hapis cezası 
olduğu gerekçesiyle 8 ġubat günü tutuklandı. 
 
8 ġubat günü Urfa'da, ÇarĢı merkezinde birlikte yürüyen Azadîya Welat Gazetesi muhabiri Ġsmail Özdemir ve 3 
öğrenci gözaltına alınarak Terörle Mücadele ġubesi'ne götürüldü. 
 
ġanlıurfa'da 8 ġubat günü “ġuurlu Öğretmenler Derneği'nin (ÖĞ-DER) çöp bidonuna bomba bıraktıkları” iddiası ile 
gözaltına alınan M.Ö (17) adlı lise öğrencisi ile Harran Üniversitesi Öğrenci Derneği (HÖDER) Üyesi Baran 
Günanan ve Azadiya Welat gazetesi çalıĢanı Ġsmail Özdemir 10 ġubat günü Urfa Adliyesi'ne getirildi. 2. Sulh Ceza 
Mahkemesi'ne çıkarılan Özdemir ve Günanan tutuklanırken, Çocuk ġube'deki sorgusundan sonra savcılığa 
çıkarılan M.Ö (17) adlı lise öğrencisi ise savcıya verdiği ifadeden sonra 'Patlayıcı madde imal etmek' iddiası ile 
mahkemeye sevk edildi. 
 
ġanlıurfa'da Nuri Sobay (30) adındaki yatalak hasta, 9 ġubat günü hastanedeki tedavisi sırasında polis tarafından 
“2 yıl süreli hapis cezasının kesinleĢmesinden dolayı” gözaltına alındıtan sonra tutuklandı. 
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BDP'li Urfa Ġl Genel Meclis Üyesi Ġbrahim Öztürk, 12 ġubat günü, Ġl Özel Ġdaresi'nde yapılan toplantının ardından 
bina çıkıĢında gözaltına alınarak Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öztürk, 13 ġubat günü çıkarıldığı 
mahkemece, "Örgüt üyesi" iddiasıyla tutuklandı. 
 
13 ġubat günü Urfa'da Azadiya Welat Gazetesi'ni dağıtan Hüseyin Sonkaya, üst aramasını yapan polis ekipleri 
tarafından “üzerinde yasak bir kitap taĢıdığı” gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
ViranĢehir Ġlçesi‟nde 13 ġubat günü düzenlenen basın açıklamasında “yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla gözaltına 
alınan beĢ kiĢiden ikisi “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 15 günü tutuklandı. 
 
14 ġubat günü Urfa Abide Parkı önünde biraraya gelen ve Karakoyun ĠĢ Merkezi'ne doğru yürüyüĢe geçen kitle 
içerisinde yer alan BDP Parti Meclis Üyesi Mahmut Çelik, elindeki BDP imzalı “15 ġubat uluslararası komplosu, 
halkımızın özgürlük bilincini karartamaz” pankartı “yasadıĢı” olduğu gerekçesi gözaltına alındı. Olay yerine gelen 
BDP Urfa Milletvekili Ġbrahim Binici'nin devreye girmesi ile Çelik serbest bırakılırken, BDP Ġl baĢkanı Celil Sorici 
basına bir açıklama yaptı. YürüyüĢten sonra dağılmaya baĢlayan kitleden, Mahmut Ay, Kasım Dengiz, Hüseyin 
Sarıkaya, Kadir Budak, Nesih Akgül, Ramazan Satıcı, Aslan Aaslan, Cemal Aslan, Süleyman Kılık, Ethem Kaplan 
ve adları öğrenilemeyen 33 kiĢi gözaltına alındı. 
 
Urfa'nın YeniĢehir Mahallesi'nde bir eve yapılan baskınla gözaltına alınan Abdurrahman Güler, ĠnĢaat ĠĢçisi Yakup 
Kaykır ve Harran Üniversitesi öğrencisi Kenan Gülalan, Emniyeti Müdürlüğü'ndeki 16 ġubat günü adliyeye çıkarıldı. 
3 kiĢi 'Yanıcı ve patlayıcı madde imal etmek' ve 'Örgüt üyesi olmak' iddialarıyla tutuklandı. 
 
Suruç Ġlçesi'nde 15 ġubat günü evine yapılan baskınla gözaltına alınan BDP üyesi Mehmet KoĢti, Diyarbakır 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı bir davadan 6 yıl 3 ay kesinleĢmiĢ hapis cezası olduğu gerekçesiyle tutuklandı.  
 
Suruç ilçesinde 17 ġubat günü BDP Ġlçe binasından çıkan Mirkelam Akça “15 ġubat protesto gösterisinde olaylara 
karıĢtığı” iddiasıyla gözaltına alındı. Aynı gün Müslüm Kanat isimli kiĢi de çarĢı merkezinde yapılan kimlik 
kontrolünde “kimliği üzerinde olmadığı” gerekçesiyle gözaltına alındı.  
 
ġanlıurfa'da 14 ġubat günü PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢini protesto yürüyüĢüne katıldıkları 
gerekçesiyle gözaltına alınan ve 17 ġubat günü mahkemeye çıkarılan arkadaĢlarını görmek için adliyeye giden 
Ömer YaĢarkuĢ polisler tarafından gözaltına alındı.  
 
ġanlıurfa‟da 14 ġubat günü düzenlenen protesto gösterisine polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gözaltına 
alınan 36 kiĢinden 27'si emniyetteki ifadelerinin ardından 16 ġubat günü serbest bırakılırken, 9 kiĢi ise 17 ġubat 
günü sabah saatlerinde ġanlıurfa 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, Azadiya Welat Gazetesi 
Siverek çalıĢanı Hüseyin Sonkaya, Cemal Aktan, Süleyman Kılıç, Ġbrahim Halil Yıldırım, Azad Yardımcı, Arif Yalçın, 
Aslan Yağ, Mehmet Koçoğlu ve Salih Güç‟ü “Suç ve suçluyu övmek”, “2911 Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri 
Kanunu'na muhalefet etmek” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla tutukladı.  
 
BDP Genel Merkez çalıĢanı Ercan KocamıĢ, 21 ġubat günü Urfa Merkez ilçe kongresinin yapıldığı Urfa Belediye 
Kültür ve Eğitim salonunun giriĢinde gözaltına alındı 
 
22 ġubat günü ViranĢehir Ġlçesi'nde, “Kürtlere yönelik baskıları” protesto eden gruba müdahale eden polis, 
gösteriye katıldıkları iddiasıyla 3 kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
22 ġubat günü Siverek Ġlçesi ġirinkuyu Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan BDP Siverek 
Ġlçe Yöneticisi Ali Solak ve kardeĢi Sinan Solak ile Cuma Ġzol ve Aysel Özbadem, aynı gün tutuklama talebiyle 
Siverek Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme heyeti, 13 ġubat tarihinde Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 
yıldönümünü protesto amaçlı yapılan basın açıklamasında 'YasadıĢı slogan atmak' iddiasıyla 4 kiĢiyi tutukladı.  
 
22 ġubat günü Siverek Ġlçesi gözaltına alınan ve aralarında BDP ilçe yöneticilerinin olduğu da arkadaĢlarını Adliye 
önünde bekleyen Halil Karaca, Taceddin Kalgı ve Kenan Al polisler tarafından gözaltına alındı.  
 
25 ġubat günü ViranĢehir'de BDP'li belediye baĢkanları ve Kürt siyasetçilerinin tutuklanmasını protesto etmek 
amacı ile yapılan basın açıklamasın ardından Tüm Bel-Sen ġanlıurfa ġube BaĢkanı Hacı Çetin gözaltına alındı. 
ViranĢehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Çetin daha sonra serbest bırakıldı. 
  
BarıĢ ve Demokratik Çözüm Grubu Sözcüsü M. ġerif Gençdal'ın ağabeyi Ömer Gençdal 9 Mart günü “2005 yılında 
hakkında açılan bir davada ifade vermediği” gerekçesiyle gözaltına alındı. 
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Siverek Ġlçesi‟nde zorunlu askerlik görevini yapan Bayram Çelik (21), “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla Ġstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin TMY 7/2. maddesi uyarınca verdiği hapis cezasının 
kesinleĢmesi üzerine 10 Mart 2010‟da tutuklandı. 
 
Mardin, Adıyaman ve MuĢ nüfusuna kayıtlı olan ve Ġstanbul'da yaĢayan Mehmet A. (23), Musa A. (17), Engin K. 
(17) ve Cihat A. (16) isimli kiĢiler, “PKK'nin dağ kadrosuna katılacakları” iddiasıyla 9 Mart günü Akçakale'de Urfa 
Jandarma Komutanlığı askerlerince gözaltına alındı. 
 
Suruç Ġlçesi Hürriyet Mahallesi'nde 16 Mart günü gece ateĢ yakarak Newroz'u kutlamak isteyen bir gruptan 2'si 
çocuk 5 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.L., Y.K., ile Feridun Özdemir, Ġbrahim Halil Kılıç ve Ümit Kolay, 17 
Mart günü Suruç Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Savcılığa çıkarılan 5 kiĢiden, Ġbrahim Halil Kılıç ve Ümit Kolay 
serbest bırakılırken, çocuklardan H.L., Y.K. ile Feridun Özdemir, 'Örgütün amacıyla yangın çıkarma', 'Toplum 
güvenliğini tehlikeye atma' gerekçesiyle mahkemeye sevk etti. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen H.L., 
Y.K., isimli çocuklar ile Feridun Özdemir, aynı suçlamalarla tutuklandı. 
 
Azadiya Welat Gazetesi Urfa Temsilcisi Mehmet Veysel AtıĢ, 18 Mart günü Ģehir merkezinde “Antep'te hakkında 
açılan bir soruĢturma gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
18 Mart günü Urfa'da, Newroz kutlaması sırasında pankart taĢıdıkları iddiasıyla, Nahsan Doğantürk, Emrah 
Altındağ, Mehmet Çalikcan, Ġlhan Solmaz, Servet Argan, Kasım Karakeçili, Selami Çelik, Ġbrahim Halil Bulut, Ġlhan 
Doğan, Suphi GüneĢ, Mahmut Kına, Ömer Değer ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢi olmak üzere 13 kiĢi gözaltına 
alındı. 13 kiĢiden 5'i emniyetteki sorgulamalarının 5'i serbest bırakılırken, 8 kiĢi 22 Mart günü savcılığa çıkarıldı. 
Burada ifadeleri alınan 8 kiĢiden yaĢları 18'in altında olan 4 kiĢi serbest bırakıldı, 4 kiĢi ise, “Örgüt propagandası 
yapmak” iddiasıyla mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede ifadeleri alınan 4 kiĢi “Denetimli 
serbestlik” Ģartıyla serbest bırakıldı. 
 
23 Mart günü Hilvan ilçesinde, BDP üyesi Harun Koç 19 Mart günü Newroz kutlamalarına katılarak “yasa dıĢı 
slogan” attığı gerekçesiyle Savcılık talimatıyla gözaltına alındı. 
 
Hilvan Ġlçesi'nde 25 Mart günü, Yenimahalle ve Bağlar mahallelerinde yapılan ev baskınlarında, Hilvan Lisesi 
öğrencileri olan S.K. (17) ve M.T. (17) adlı çocuklar “19 Mart tarihinde gerçekleĢen Newroz kutlamalarında yasa 
dıĢı slogan atıkları” gerekçesi ile gözaltına alındı. 
 
29 Mart günü Birecik Ġlçesi'nin Suriye sınırında, "PKK'ye katılacakları” iddiasıyla Diyadin Pirbudak (20) ve Nuden 
Yalçın (20) ile bu Ģahısları sınırdan geçirmeye çalıĢtığı iddia edilen A.Y. ve C.T. gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanların ifadeleri doğrultusunda ViranĢehir'de yapılan ev baskınında ise, Mehmet Lütfü Burun (19) ile Mehmet 
Yılmaz (17) gözaltına alındı. ġanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 6 kiĢiden, ifadeleri alınan 4 kiĢi Cumhuriyet 
Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. 
 
30 Mart günü ġanlıurfa‟da, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir bara gelen Astsubay Adem Dinçer ve yanındaki uzman 
çavuĢ, aĢırı alkollü oldukları gerekçesi ile iĢletme sahibi tarafından bara alınmadı. Astsubay Adem Dinçer‟in içeri 
alınmaları için silahını çekerek iĢletme sahibini tehdit ettiği ileri sürüldü. Bunun üzerine olay yerine gelen polis 
çağrıldı. Uzman çavuĢ olay yerinden kayıplara karıĢırken, Astsubay Adem Dinçer ve iĢletme sahibi Mehmet G. 
gözaltına alındı. Demir'in elinin kelepçelenmemesi üzerine iĢletme sahibi Mehmet G., "Silah çeken o, suçlu 
muamelesi yapılan biz" diyerek tepki gösterince polisler tarafından azarlandı ve benzer tepki gösteren 2 arkadaĢı 
da gözaltına alındı. 
 
2 Nisan gecesi Amara'ya gitmek için yola çıkan otobüs sabaha karĢı kimlik kontrolü gerekçesiyle Suruç'ta 
jandarmalar tarafından durduruldu. Kimlik kontrolü sonucunda BDP Ankara Ġl BaĢkanı Hanefi ġelem gözaltına 
alındı. 
 
8 Nisan günü Suruç Ġlçesi'ne bağlı MurĢitpınar Köyü'ndeki evine yapılan baskın ile gözaltına alınan Mehmet Salih 
Yurdusev (37), “PKK'nin dağ kadrosuna eleman kazandırdığı” iddiasıyla tutuklandı. 
 
15 Nisan günü ViranĢehir Ġlçesi'nde yapılan ev baskınlarında, “DTP operasyonunu protesto açıklamasına 
katıldıkları” gerekçesiyle Felemez Dinek, Hakim ġaĢmaz, Lokman Mutlu, Fırat Erdemci ve Ramazan Burun 
gözaltına alındı. 
 
30 Nisan günü  Suruç'ta gece ev ve iĢyerlerine jandarmanın yaptığı baskınlarda A.T., BDP Ġlçe Saymanı Celal 
Binici, parti üyeleri Mehmet KuĢ, Selami Selvigöz ve Serhat Çevik gözaltına alındı. Savcılıkça ifadesi alınan 4 
kiĢiden 3'ü serbest bırakılırken, Celal Binici “yasadıĢı örgüte adam kazandırdığı” suçlamasıyla tutuklandı.  



ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 

262 KĠġĠ GÜVENLĠĞĠ ve ÖZGÜRLÜĞÜ |  

 

 
3 Mayıs günü Suruç Ġlçesi'nde, Suruç Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 
doğum günü vesilesiyle düzenlenen 'GüneĢe Yoluculuk' yürüyüĢüne katıldıkları” gerekçesiyle A.U., S.B., M.A., 
M.Y.A, ve A.ġ. isimli çocuklar gözaltına aldı. Suruç Asliye Hukuk Mahkemesi'ne çıkarılan çocuklar ifadelerinin 
ardından, “Adli kontrollü serbestlik” kararıyla serbest bırakıldı. 
 
23 Mayıs günü ViranĢehir'de, Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) tarafından baĢlatılan 'Demokratik Özgür 
Toplumu Yaratalım, Tecavüz Kültürünü AĢalım' kampanyası kapsamında yapılan yürüyüĢün ardından, BDP 
ViranĢehir Ġlçe binası önünde, 'YasadıĢı pankart açtıkları' ve 'Örgüt propagandası' yaptıkları gerekçesiyle DYG 
üyesi Mehmet Kudin, Murat Ülük ve Yahya Aslan gözaltına alındı. 
 
24 Mayıs günü Suruç Ġlçesi'nde, sabah erken saatlerinde jandarmalar tarafından yapılan ev baskınlarında, 4 Nisan 
tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ının doğum günü kutlamalarına katılarak 'örgüt propagandası' yaptıkları 
iddiasıyla Belediye Meclis Üyesi Hülya Demir ve Mehmet BeĢaltı, Yusuf Yavuz, Servet Özberk, Yasemin Özberk 
gözaltına alındı.  Sanıklar 'in Ġlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade iĢlemlerinin ardından Suruç adliyesine sevk 
edildi. 
 
25 Mayıs günü Suruç Ġlçesi çarĢı merkezinde polisler tarafından durdurulan Ömer Kurttekin (20), ifadesi olduğu 
gerekçesi ile Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne davet edildi. 26 Mayıs günü Emniyet Müdürlüğüne giden Kurttekin, 
gözaltına Mahkemeye sevk edildi. Kurttekin, “Diyarbakır Adliyesi‟nde devam eden ve yarın duruĢması görülecek bir 
davada ifade vermediği” gerekçesi ile tutuklandı. 
 
10 Haziran günü ġanlıurfa'da, Karakoyun ĠĢ Merkezi önünde Azadiya Welat Gazetesi'nin tutuklu eski YazıiĢleri 
Müdür Vedat KurĢun için açılan imza standında imza veren Muhittin Sürmeli gözaltına alındı.  
 
14 Haziran günü Birecik Ġlçesi'nde, "PKK'ye katılacakları" iddiasıyla B.A. (18), A.S. (19), M.T. ile "yardım ve yataklık 
ettikleri" iddia edilen H.K. (36) ve H.K. (35) polis tarafından gözaltına alındı.  
 
ġanlıurfa'nın Akabe Mahallesi'nde 22 Haziran günü gözaltına alınan Mehmet Kaplan, çıkarıldığı Mahkeme 
tarafından "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu"na muhalefet etmek suçundan tutuklandı.  
 
29 Haziran gecesi ġanlıurfa'da Ziraat Bankası Mardin Yolu ġubesi‟ne düzenlenen molotoflu saldırının ardından 
olay yerinden geçen D.E., ve H.B.A. adlı iki lise öğrencisi polis tarafından gözaltına alındı. ġanlıurfa Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk ġube‟de tutulan 2 çocuk, 30 Haziran günü Cumhuriyet Savcılığı‟na çıkarıldı. Savcılık tarafından 
ifadeleri alınan çocuklar, yeterli somut delil bulunmadığı gerekçesi ile serbest bırakıldı. 
 
4 Temmuz günü ġanlıurfa'da, sebze halinden aldığı domatesleri, at arabası ile evine götüren Murat IĢıkay, 
Divanyolu Caddesi Karameydanı Camisi'nin at arabasına el koyan zabıtalarla tartıĢmasını sürdürünce olay yerine 
çağrılan polis tarafından gözaltına alındı.  
 
8 Temmuz günü Suruç Ġlçesi'ne bağlı Aligor Beldesi'nde polis tarafından bir eve düzenlenen baskında, beldede 
market iĢleten Mehmet Kıvık gözaltına alındı.  
 
HPG militanı Mehmet Ali Melik için ġanlıurfa‟da düzenlenen cenaze törenine katılarak “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla gözaltına alınan 8 kiĢi 9 Temmuz günü tutuklandı. 
 
10 Temmuz günü Hilvan Ġlçesi‟nde, “zafer iĢareti yaparak slogan attıkları” iddiasıyla Mehmet Çatlak, Çetin Perk, 
Cemal Baytak, Çetin Man, ġahin Ġmren ve Ramazan Kızılaslan gözaltına alındı. 5 kiĢi Emniyette serbest 
bırakılırken, mahkemeye sevk edilen ġahin Ġmren, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 11 Temmuz günü 
tutuklandı. 
 
ÇatıĢmada yaĢamını yitiren HPG militanı Ġbrahim BaĢak‟ın cenazesini almaya giden Ġbrahim BaĢak‟ın ailesinin 13 
Temmuz günü Suruç Ġlçesi‟ne dönüĢü sırasında yapılan karĢılamada “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
iddiasıyla gözaltına alınan Serkan Bali, 14 Temmuz günü tutuklandı.  
 
8 Ağustos günü ġanlıurfa'da, Balıklıgöl'de gezen Ferhat Edene, Mehmet Sait Temel, SavaĢ Okutucu, Abdurrahman 
Güner, Kenan Gülalan, AyĢe Çaçan, Leyla AğladaĢ, Hebun Bağrıyanık ve Mehmet Kil gözaltına alındı.  
 
BDP Kadın Meclisi Üyesi Azize Yağız, 14 Ağustos günü BDP ġanlıurfa Ġl Örgütü'ne gitmek içen merkeze bağlı 
YeniĢehir Mahallesi'ndeki evinden çıkarken polis tarafından Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı 
doğrultusunda gözaltına alındı. Yağız, Diyarbakır'a götürüldü.  
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15 Ağustos günü ġanlıurfa‟da, PKK‟nın 1984‟te Eruh ve ġemdinli baskınlarıyla silahlı mücadeleye baĢlamasının 
yıldönümünü kutlayan gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 8 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan ġanlıurfa Çocuk Mahkemesi‟ne çıkarılan B.P., Ġ.Y., ve M.Y. adlı çocuklar “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” ve “görevli memurun görev yapmaması için direndikleri” iddialarıyla; Gülistan Polat, 
Cebrail Gündüzalp, Ali Çakmak ve Deniz KuĢ kiĢiler ise “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” ve “kamu malına zarar 
verdikleri” iddialarıyla ġanlıurfa 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 17 Ağustos günü tutuklandı. Mehmet Çiftçi ise, 
savcılıktaki ifadesinden sonra serbest bırakıldı. 
 
ġanlıurfa‟nın ViranĢehir Ġlçesi‟nde, “ViranĢehir Halk Ġnisiyatifi”nin PKK‟nın 1984‟te Eruh ve ġemdinli baskınlarıyla 
silahlı mücadeleye baĢlamasının yıldönümünü nedeniyle 14 Ağustos günü düzenlediği etkinlikte yaptığı konuĢma 
nedeniyle ifadesini alınması için 18 Ağustos günü savcılığa çağrılan BDP ViranĢehir Ġlçe Örgütü BaĢkanı Mehmet 
Ali Türk, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla tutuklandı.  
 
26 Ağustos günü Ceylanpınar ilçesinde, BDP'nin düzenlediği miting sonrasında "YasadıĢı slogan atmak" gerekçesi 
ile göz altına alınan 6 kiĢiden 3‟ü aynı akĢam serbest bırakıldı. Ġfadesi alınmak üzere savcılığa çıkarılan diğer 3 kiĢi 
ise 27 Ağustos günü ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
1 Eylül günü Siverek Ġlçesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, “cezaevinde bedenini ateĢe veren 
Erkan GümüĢtaĢ'ın cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle” H.Ö. (17), H.Y.(17), Halit Ergin, Vehiz Caka, Mehmet 
Emin Albak, Murat Kaya, Cihan Kaya ve Remzi Özbadem gözaltına alındı. Aynı gün Siverek Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı'nca ifadeleri alınan H.Ö ve H.Y serbest bırakılırken, 6 kiĢi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
Nöbetçi mahkemece ifadesi alınan 6 kiĢiden 5‟i serbest bırakılırken, Remzi Özbadem, "örgüt propagandası 
yapmak" iddiasıyla tutuklandı. 
 
5 Eylül günü ġanlıurfa‟da, Cumhuriyet Caddesi Özel Ġdare kavĢağında bir kamyonun çarpması sonucu olay yerinde 
yaĢamını yitiren Adil TaĢ (11) isimli çocuğun cesedinin Savcının beklenmesi nedeniyle yaklaĢık 1 saat bulunduğu 
yerden kaldırılmaması üzerine yakınları ile polis tartıĢmaya baĢladı. YaĢanan arbedede 1 polisin boynundan aldığı 
taĢ darbesi ile yaralanması üzerine 11 kiĢi dövülerek gözaltına alındı. 
 
12 Eylül günü ġanlıurfa‟da, ġehitlik Ġlköğretim Okulu'nda ĠHD gözlemcisi olarak referandumu takip etmek için 
bulunan ĠHD yöneticisi Zeliha Açıkyıldız, okul bahçesinde gözaltına alındı. 
 
12 Eylül günü ġanlıurfa‟da, BDP ġanlıurfa il binasına polis ekipleri tarafından baskın düzenledi. Bu sırada il 
binasında bulunan BDP Urfa Milletvekili Ġbrahim Binici ve BDP Ġl EĢbaĢkanı Ġbrahim Ayhan, arama izni istedi, ancak 
herhangi bir belge göstermeyen polisler parti binasında bulunan Bermal Birtek, ReĢat Öncel, Erdal Muslu, ġevlet 
Binici, Ali Çelik, Evren Demir, Kadir Çiçek, Halit Durdu, soyadları öğrenilemeyen Ġzzet ve Müslüm adlı kiĢileri 
gözaltına aldı. 
 
18 Eylül günü Suruç ilçesinde, 11 Nisan (Aligor) Beldesi'nde sabaha karĢı yapılan ev baskınlarında Medeni Kılıç ve 
ismi öğrenilemeyen 1 kiĢi gözaltına alındı. Araban (Karadut) ve Hesemi köylerinde de jandarma ve polisin yaptığı 
ev baskınlarında, Abdulvahit Günhan ve M.U. gözaltına alındı. 4 kiĢi 20 Eylül günü Suruç Adliyesi‟ne getirildi. E. E. 
adlı çocuk ile Osman Yazar ise yapılan çağrı üzerine adliyeye geldi. “31 Temmuz 2010 tarihinde BDP EĢgenel 
BaĢkanı Gültan KıĢanak'ın katılımı ile Suruç'ta düzenlenen 'boykot' mitinginde yasadıĢı pankart açtıkları” iddiası ile 
gözaltına alınan kiĢilerden 18 yaĢından küçük M.U. ve E.E. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Mahkemeye 
sevk edilen 4 kiĢi tutuklandı. 
 
19 Eylül günü ViranĢehir Ġlçesi'nde, ViranĢehir Belediye BaĢkanvekili Mehmet Burun'unun evinin yanı sıra çok 
sayıda eve baskın düzenleyen polisler, Burun'un kardeĢi Zeki Burun, BDP PM Üyesi Menduh AĢkan ile Nurettin 
Kaya, Turan Kalul, Ahmet Soysal, Cengiz AkbaĢ, Ahmet Gezgör, Hacı Ulumaskan, Serdar YeĢiltaĢ ve Eyyüp 
Lüzum adlı BDP üyelerini gözaltına aldı. Aynı gün, gözaltıları protesto etmek için Dumlupınar Ġlköğretim Okulu'nun 
önünde toplanan kitleye, polis gaz bombaları ile müdahale etti. Müdahalede Belediye BaĢkan Yardımcısı Kemal 
Kudin, BDP Ġlçe BaĢkanvekili Adem Kapat, Ġlçe Yöneticisi Mustafa Aslan ve isimleri öğrenilemeyen yaklaĢık 10 kiĢi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Menduh AĢkan, 20 Eylül günü Emniyet Müdürlüğü‟nden serbest 
bırakılırken, 10 kiĢi ViranĢehir Adliyesi‟ne getirildi. Burada Savcı tarafından ifadeleri alınan 9 kiĢiden 6'sı serbest 
bırakılırken, Serdar YeĢiltaĢ, Eyyüp Lüzum ve Zeki Burun 'görevli memura mukavemet' ve 'örgüt propagandası 
yapmak' iddiaları ile sevk edildikleri Mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
1 Ekim günü ġanlıurfa‟da BDP üyelerine yönelik düzenlenen ev, iĢyeri ve okul baskınları sonucunda 24 kiĢi 
gözaltına alındı. 4 Ekim günü ifadeleri alınan 24 kiĢiden Azadiya Welat temsilcisi Mehmet Veysel AteĢ, BDP Ġl 
EĢbaĢkan Yardımcısı Bekir Benek, Mahmut Kutevi, Kays IĢık, Mehmet Yılmaz serbest bırakılırken, BDP Urfa Ġl 
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EĢbaĢkanları Ġbrahim Ayhan ile Adile Fidan, BDP PM üyesi Mahmut Çelik, BDP Ġl EĢbaĢkan Yardımcısı Müslüm 
Kaplan, BDP Siyaset Akademisi Yöneticisi Kadir Çelik, Ġl Genel Meclis üyeleri Salih IĢık ve Ġbrahim Öztürk, BDP 
Kadın Meclis Üyeleri Naile Bali, Akide Ġdin ve Azize Yağız, DÖKH üyesi Sakine Kayran, SES üyesi ve tutuklu Suruç 
Belediye BaĢkanı Etem ġahin'in eĢi Aynur ġahin, Urfa Kültür Sanat Merkezi (UKSM) yöneticisi Mikail Gözek, 
ViranĢehir Belediye Meclis üyesi Fatma Silgir, BDP üyeleri ġahin Binici, Nevrez AlataĢ, Mensure Engin, Muhittin 
Yener ve Ġsmail Dölek ise "Örgüt propagandası yapmak", "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüte eleman kazandırmak" 
suçlamaları ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonucunda BDP Ġl EĢbaĢkanları Ġbrahim Ayhan ile Adile 
Fidan, Azize Yağız, Fatma Silgir, Nevrez AlataĢ, Mikail Gözek, Mensure Engin ve Aynur ġahin tutuklandı, diğerleri 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
4 Ekim günü Hilvan Ġlçesi‟nde düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan ReĢit Ülek ve Hasan Barlas, 
Hakkâri‟nin kırsal kesiminde çıkan çatıĢmada öldürülen bir militanın cenaze törenine katılarak, “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri” ve “suçu ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla aynı gün 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
5 Ekim günü Hilvan'da, ev baskınlarında polis tarafından gözaltına alınan Resul BarıĢ ve Ġbrahim Demir,  aynı gün 
sevk edildikleri Nöbetçi Mahkeme tarafından, katıldıkları cenaze töreninde "yasadıĢı slogan" attıkları iddiasıyla 
tutuklandı. 
 
5 Ekim günü Siverek Ġlçesi'nde, BDP üyesi Ġbrahim Topal adlı kiĢi evine yapılan baskın sonrası, “Urfa Cezaevi'ndeki 
koĢulları protesto etmek için bedenini ateĢe veren Erkan GümüĢtaĢ‟ın mezarı baĢında yapılan etkinliğe katılarak 
yasadıĢı slogan attığı” iddiası ile gözaltına alındı. Topal, 6 ekim günü sevk edildiği Nöbetçi Mahkeme tarafından 
“slogan atarak örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklandı. 
 
6 Ekim günü Antalya‟da, ġanlıurfa‟da BDP üyelerine yönelik 1 Ekim günü düzenlenen ev, iĢyeri ve okul baskınları 
kapsamında gözaltına alınan ve ġanlıurfa‟ya getirilen Mehmet Sıdık Gökhan “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
ve “izinsiz gösteri düzenlediği” gerekçesiyle aynı gün tutuklandı. 
 
2 Kasım günü ġanlıurfa‟da, ViranĢehir Ġlçesi'nde 6 Temmuz 2010 tarihinde HPG'li Yasin Özmen'in Hilvan Ġlçesi'ne 
bağlı Kavalık (Qewalıx) Köyü'ndeki cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle BDP'li belediye meclis üyeleri Servet 
Kılıç ve AyĢe Sürücü, "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alındı. 
 
7 Kasım günü Cizre‟de, polis tarafından Cudi Mahallesi'ndeki bir eve yapılan baskında, Osman Gökan isimli kiĢi 
gözaltına alındı. 
 
8 Kasım günü Ġdil ve Cizre ilçelerinde, polis tarafından yapılan ev baskınlarında Yakup Hezer, Hacı KarakaĢ, 
Muhyeddin Özdemir ve Cemal Özdemir gözaltına alındı. 12 Kasım günü  Cizre Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk 
edilen Yakup Hezer, Hacı KarakaĢ ve Muhyeddin Özdemir "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanırken, Cemal Özdemir 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
8 Kasım günü Ġdil Ġlçesi'nde, ifadesi olduğu gerekçesiyle Ġdil Polis Karakolu'na çağrılan Salih KaraviĢ (64), gözaltına 
alındı. 
 
Diyarbakır'da tedavi gören eski DEHAP ġırnak Ġl BĢkanı Saadet Özbey, 14 Kasım günü  bayram nedeniyle geldiği 
ġırnak'taki evine polis tarafından düzenlenen baskınla gözaltına alındı. 
 
14 Kasım günü Silopi‟de, Kafkas Üniversitesi'nde okuyan 14 Silopili öğrenci 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 
memleketlerine gelebilmek için bilet bulamayınca 72 M 9069 Plakalı Transit marka araçla Silopi'ye geldi. BOTAġ 
arama noktasında trafik polisleri tarafından durdurulan öğrencileri taĢıyan araca 2 bin TL para cezası kesilmesi 
üzerine öğrenciler ile polisler arasındaki tartıĢmanın ardından ġirin adlı araç sahibi gözaltına alındı. 
 
Azadiya Welat gazetesi Urfa çalıĢanı Abdulbesir Yapıcı, 23 Kasım gecesi evine giderken, Atatürk Bulvarı'nda 
yapılan kimlik kontrolünün ardından gözaltına alındı. 
 
Hakkâri‟den Ankara‟ya “25 Kasım Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla 
“Kimliğimin, bedenimin ve emeğimin sömürülmesine karĢı mücadele ediyor, barıĢ için yürüyorum” adıyla baĢlatılan 
yürüyüĢe 11 Kasım günü polis ekipleri ġanlıurfa‟da müdahale etti. Emniyet Genel Müdürlüğü‟nün “potansiyel 
tehlike” olarak değerlendirdiği yürüyüĢe yapılan müdahale sonrasında 11 kiĢi darp edilerek gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep eden grubu da müdahale eden polis ekipleri 25 kiĢiyi gözaltına 
aldı. 
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14 Aralık günü Suruç Ġlçesi'nde, yargılandığı bir davada "örgüt propagandası yapmak" iddiası ile hakkında 1 yıl 6 ay 
kesinleĢmiĢ hapis cezası bulunan Ahmet Kaplan (44), ilçe giriĢinde gözaltına alınarak Suruç Ġlçe Jandarma 
Komutanlığı'na götürüldü. Adliyeye sevk edilen Kaplan tutuklandı. 
 
15 Aralık günü Ceylanpınar ilçesinde, BDP Ceylanpınar Ġlçe BaĢkanı ġükrü Kahraman, ilçede 27 Kasım etkinlikleri 
nedeniyle savcılığın baĢlattığı soruĢturma kapsamında ifade vermesi için çağrıldığı Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 
Ceylanpınar Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alındı.  
 
17 Aralık günü Suruç Ġlçesi'nde, BDP Suruç Ġlçe BaĢkanı Abdulkadir Ercan'ın Kızılhöyük Köyün'deki evine 
jandarma tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında Ercan'ın evde bulunan kardeĢi Ali Ercan gözaltına alındı.  
 
Demokratik Özgür Kadın Hareketi‟nin (DÖKH) ġanlıurfa‟da 26 Aralık günü düzenlediği mitingde “yasadıĢı slogan 
attıkları” gerekçesiyle 21 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 21 kiĢiden 8‟i (Ġbrahim Çavlı, Hakan Aslan, Bedir 
Halet, Yusuf Demir, Müslüm Demir, Mehmet Gafur Kat, Orhan Demir ve Mehmet Ali Demir), 29 Aralık günü 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
31 Aralık günü ġanlıurfa‟da, Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki evine polisler tarafından yapılan baskında Ahmet AlataĢ 
adlı kiĢi gözaltına alındı.  
 

ġırnak 
ġırnak'ın Ġdil ilçesinde 3 Ocak günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kiĢi (Ġdil Belediye Meclis Üyesi 
Hüsnü Babat (32), Fırsat Hezer (22), Lezgin Uca (21), Cehver Malgaz (19), Halit Malgaz (19), Ġlyas Demir (19), 
Ġslam Atça (22), Mesut Atça (19), Ġdris ErĢek (24), Mehmet Ġmuk (24) ile Ç.D (16), M.K (16), Z.A (15), H.E (16), M.Ö 
(17), B.Ç (17), E.E (17), Y.T (16)) 4 Ocak günü Ġdil Adliyesi'ne getirildi. 10 kiĢi savcılıktaki ifadelerinin ardından 
serbest bırakılırken, 8 kiĢi ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, ilçede yapılan gösterilere 
katıldıkları iddiasıyla Ġslam Atça (22), Mesut Atça (19), M. Emin BegiĢ (18), Zeynel Abidin Yağan (19) ile H.M. (17), 
R.Ç. (17), H.E. (16), Y.T. (16) adlı çocukların tutuklanmasına karar verdi. Serbest bırakılan 10 kiĢiden 7‟si 
Savcılığın itirazı üzerine 12 Ocak günü yeniden gözaltına alındı. Serbest bırakılanlardan Ġdil Belediye Meclis Üyesi 
Hüsnü Babat (32), Ç.D. (16), Fırsat Hezer (22), Cehver Malgaz (19), M.K. (16), Ġlyas Demir (19) ve E.E. (17) 13 
Ocak günü tutuklandı.  
 
Aram Yayınları Ġmtiyaz Sahibi Bedri Adanır, 5 Ocak günü Kuzey Irak‟tan Türkiye'ye giriĢ yaparken gözaltına alındı.  
 
11 Ocak günü Cizre'de, “5 Aralık 2009 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik uygulamaları protesto 
amacıyla yapılan gösterilere katıldıkları” iddiasıyla yapılan ev baskınlarında 25 kiĢi gözaltına alındı. 25 kiĢi 
emniyetteki 4 günlük gözaltının ardından 15 Ocak gecesi Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki 
ifadelerinin ardından 2 kiĢi serbest bırakılırken, 23 kiĢi tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, 6'sı 
çocuk 23 kiĢinin "Örgüt üyesi olmak", "Örgüt propagandası yapmak", "Polise mukavemet etmek" ve "2911 sayılı 
Gösteri ve YürüyüĢ Kanunu'na muhalefet etmek" iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan 23 kiĢinin 
isimleri Ģöyle: "Mustafa Ġke, Sedat Sezgin, Ahmet Tümer, Salih Dayan, Asım Tunçer, Ġhsan GöktaĢ, Hasan PiĢkin, 
Bedri Ekren, Faruk Küçük, Hacı Aydın, Abdullah Budak, Ramazan Uzan, Yahya Göymen, Mehmet Bakaç, Mehmet 
ġükrü Binici, Adnan Tanrıverdi, Seyfi Didmin, F.A., E.U., F. A., S.A., S.N., G.Ü."  
 
12 Ocak günü Cizre'de, kar maskeli özel hareket timlerinin de katıldığı ev baskınlarında Seyfettin Didmin (32) ve 
Faruk Küçük (18) gözaltına alındı.  
 
Azadiya Welat Gazetesi eski YazıiĢleri Müdürü Mustafa Aggul ve gazetenin Cizre Temsilcisi Hüseyin AvĢar, 17 
Ocak günü Cizre'de polis tarafından gözaltına alındı. Aggul ve AvĢar 19 Ocak günü serbest bırakıldı.  
 
Cizre'de 5 Aralık 2009‟da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto amacıyla yapılan gösteriye 
katıldıkları iddiasıyla 22 Ocak günü gözaltına alınan Hanım Akman ve ġöhret Akman 23 Ocak günü sevk edildikleri 
Nöbetçi Mahkeme tarafından "Örgüt üyesi olmak", "2911 sayılı Toplu Gösteri ve YürüyüĢ Kanunu'na muhalefet 
etmek", "Polise mukavemet etmek" iddialarıyla tutuklandı.  
 
26 Ocak günü Silopi Ġlçesi'nde iĢe giderken Ofis Mahallesi'nde gözaltına alınan Ġsmail Ergün, “farklı zamanlarda 
katıldığı basın açıklamalarında Örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla sevk edildiği Nöbetçi Mahkeme tarafından 
tutuklandı. 
 
Silopi Ġlçesi'nde 27 ve 28 Ocak günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve 18 yaĢından küçük olan E.T., 
Ġ.E., M.S.K. ve Ö. T. 29 Ocak günü sevk edildikleri Silopi Asliye Hukuk Mahkemesi'nce "Farklı zamanlarda ilçede 
meydana gelen olaylara katılarak polise taĢ atmak" iddiasıyla tutuklandı.  
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29 Ocak günü Uludere‟ye bağlı Repin köyünde düzenlenen ev baskınlarında Hıdır Yaman, Gürgin Paksoy, Mehmet 
Yaman, Ferhat Yaman, ġivan Yaman, Agit Yaman ve Ġsmail Yaman isimli kiĢiler gözaltına alındı. 
 
4 ġubat günü Silopi Ġlçesi‟nde yapılan ev baskınında 'Polise taĢ attıkları' iddiasıyla gözaltına alınan Ö.A (17) ve O.C 
(17), 5 ġubat günü sevk edildikleri Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Ġdil Ġlçesi‟nde 5 ġubat günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan A.G. (17) adlı çocuk, “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettiği” iddiasıyla 6 ġubat günü tutuklandı.  
 
Ġdil Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından yapılan ev baskınında gözaltına alınan ġevket Çinko (21) 10 
ġubat günü sevk edildiği Mahkeme tarafından “Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri kanununa muhalefet etmek” 
iddiasıyla tutuklandı. 
 
Silopi Ġlçesi'nde 11 ġubat günü Cudi, Ofis, ġehit Harun mahallelerinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 
S.K (17), Ö.A (16), Ġsmail Ergin (25), Fadıl CayĢ (18) Ömer Tunç (25) 13 ġubat günü tutuklanma talebiyle Silopi 
Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sevk edildi. 5 kiĢi, 'Polise taĢ attıkları' iddiasıyla tutuklandı. 
 
12 ġubat günü Cizre Ġlçesi'nde, 5 Aralık 2009'da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek 
amacıyla yapılan gösteriyi organize ettikleri iddiasıyla Ġbrahim Erkul,Osman Gökhan,Meryem AĢkara, Mutalip Elçi, 
Ali Kumak ve Abdulkadir Damar gözaltına alındı. 
 
12 ġubat gecesi Silopi Ġlçesi Cudi Mahallesi'nde, Sore Pusant adlı vatandaĢın evine polis baskın düzenledi. Yapılan 
aramada evde bir Ģey bulamayan polis, engelli Sati Pusat'ı gözaltına aldı. 
 
Cizre Emniyet Müdürlüğü TEM ġube polisleri 14 ġubat günü ilçe merkezinde, 'PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 
Türkiye'ye getiriliĢini protesto etmek istedikleri' iddiasıyla 2 kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle Silopi Ġlçesi'nde yapılan gösterilere 
katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 çocuk emniyetteki sorgularının ardından 17 ġubat akĢamı Silopi Adliyesi'ne 
sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 9 çocuktan biri serbest bırakılırken, 8'i de tutuklanmaları talebiyle nöbetçi 
mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme 8 çocuğu 'Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek', 
'Örgüt propagandası yapmak', 'Ġzinsiz gösteriye katılmak' iddialarıyla tutukladı. Tutuklanan çocuklardan C.K.nin (15) 
2000 yılında bir trafik kazasından sonra beyin travması geçirdiği ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi. 
 
3 Mart günü ġırnak'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Belediye Meclis Üyesi Sabri Ürkmez, A.A., A.K, 
B.E, M.S.K, R.K, H.B., V.A. ve Z.A. 4 Mart günü çıkarıldıkları Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeleri alındıktan 
sonra serbest bırakıldı. 
 
Silopi Ġlçesi'nde 9 Mart günü yapılan ev baskınında gözaltına alınan DEHAP eski Ġlçe BaĢkanı Haci Üzen, “örgüte 
yardım etmek” iddiasıyla tutuklandı. 
 
14 Mart günü ġırnak ve ilçelerinde düzenlenen eĢ zamanlı ev baskınlarında, 'Newroz'da suç iĢleme ihtimali yüksek' 
olduğu iddiasıyla ġırnak'ta 1 kiĢi, Cizre'de Sinan Kadak, Cüneyt Ġnan, Celal Alar, Nihat Doğan, Abdurrahim DalmıĢ 
ve Ali ġahin, Silopi'de MEYA-DER Üyesi Ramazan Tuğurlu, Belediye Meclis Üyesi A. Abdullaziz Tanrıkulu ve ismi 
öğrenilemeyen 3 kiĢi, BeytüĢĢebap'ta Ziya Ataman, Casim Güven, Sabri Abi ve Nasfettin AĢan gözaltına alındı. 
 
ġırnak ve ilçelerinde 16 Mart günü düzenlenen eĢ zamanlı ev baskınlarında, “Newroz'da suç iĢleme ihtimali yüksek 
olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan 20 kiĢi, 18 Mart günü ġırnak Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemeye 
çıkarılan 20 kiĢiden, Renas Anlar, Ziya Atman, Celal AlaĢ, Meral Kızılkaya, Fırat Kızıl ile M. ġirin Kılıç serbest 
bırakılırken, Cemal Belge, Nasrettin AĢan, Casim Güven, Ramazan Tuğurlu, Basri Abi, Ali ġahin, Abdullah Koç, 
Abdurahman DalmıĢ ile Belediye Meclis Üyeleri ġahide Pusat, Yusuf Kalkan ve ismi öğrenilemeyen 4, “Örgüt üyesi 
olmak” iddiasıyla kiĢi ise tutuklandı.  
 
Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 17 Mart günü saat 03.00 sıralarında Nur Mahallesi'nde birçok eve baskın 
düzenledi. Evlerde yapılan aramalar sonucunda Burhan DanıĢ (18) isimli kiĢi gözaltına alındı. 
 
17 Mart günü Silopi'den BeytüĢĢebap Ġlçesi'ne aracıyla giderken aracında Newroz afiĢleri bulunduğu gerekçesiyle 
gözaltına alınan BeytüĢĢebap Belediye Meclis Üyesi Abbas Yiğit 19 Mart günü çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme 
tarafından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
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25 Mart günü ġırnak'ın Silopi Ġlçesi BaĢverimli (Tılqabin) Belde Belediyesi jandarma tarafından baskın düzenlendi. 
Baskı sonrası 4 belediye personeli gözaltına alınarak BaĢverimli Karakolu'na götürüldü. 
 
2009 yılında Siirt'in Eruh Ġlçesi'nde düzenlenen “1. Eruh Çırav Kültür Sanat ve Doğa Festivali”ne ġırnak'ın 
BeytüĢĢebap Ġlçesi'nden katılan Abdulkerim Ataman adlı vatandaĢ, festivale katıldığı gerekçesiyle 28 Mart günü 
gözaltına alındı. Ġfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Ataman, polisin kendisini tutuklamak ile tehdit ettiğini ileri 
sürdü. 
 
Ġdil Ġlçesi'ne bağlı Mağara (Kivaxe) Köyü'ne jandarma tarafından 30 Mart günü düzenlenen baskında gözaltına 
alınan Ramazan Nazlı (20) ve Ġsa Nazlı (18) adlı kardeĢler 31 Mart günü “Örgüte yardım etmek” iddiasıyla 
tutuklandı.  
 
Silopi Ġlçesi Ofis Mahallesi'nde bulunan evinden 5 Nisan günü çıkıp çarĢıya gitmek isteyen F.M. (17) isimli bir çocuk 
terörle mücadele polisleri tarafından sokak ortasında gözaltına alındı. Nöbetçi hâkimliğe sevk edilen F.M. “2008'de 
ilçede yapılan 'Ne AKP, ne de Ergenekon' mitinginde çıkan olaylarda polise taĢ attığı” iddiasıyla tutuklandı. 
 
14 Nisan günü Cizre Ġlçesi'nde, kapatılan DTP'ye yönelik yapılan operasyonun yıldönümü ve kapatılan DTP'nin 
siyasi yasaklı EĢbaĢkanı Ahmet Türk'e yapılan saldırı nedeniyle düzenlenen gösterilere polisin müdahalesiyle 
baĢlayan çatıĢmalar sırasında 2 çocuk gözaltına alındı. 
 
15 Nisan günü ġırnak-Balveren arasında bulunan Araköy yolu mevkiinde Milli Taburu Karakolu askerlerini taĢıyan 
Ford Transit marka aracın taranması ve biri yüzbaĢı ikisi asker olmak üzere 3 kiĢinin yaralanmasından sonra 
askerler Balveren, Araköy ve Dağkonak köylerine baskın düzenledi. Ev aramalarından sonra aralarında Balveren 
Belediye BaĢkanı Abdurrezak Yıldız, BDP Belde BaĢkanı Abdullah Tunç, Belediye Meclis Üyesi Fakirullah Ġnal'ın 
da bulunduğu çok sayıda vatandaĢ, ifade vermeleri için Milli Taburu Karakolu'na götürüldü. 
 
Silopi'de 15 Nisan günü yapılan ev baskınlarında aralarında BDP Silopi Ġlçe BaĢkanı Bahattin AlkıĢ'ın da bulunduğu 
7 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Bahattin AlkıĢ, “Örgüte yardım etmek” ve “dağ kadrosuna eleman 
temin etmek” iddiasıyla 16 Nisan günü tutuklandı. 
 
16 Nisan günü Cizre‟de, kapatılan DTP'nin siyasi yasaklı lideri Ahmet Türk'e yapılan saldırıyı protesto gösterisinde 
çıkan olaylarda gözaltına alınan R.K. (15) ve T.N.19 Nisan günü sevk edildikleri Cizre Sulh Ceza Mahkemesi'nce 
“örgüt üyeliği”, “polise mukavemet” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla tutuklandı. 
 
18 Nisan günü ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde gösteri yapan gruba müdahalede yaĢları 12 ile 14 arasında değiĢen ismi 
öğrenilemeyen iki çocuk gözaltına alındı. 
 
Genelkurmay BaĢkanlığı 28 Nisan günü internet sitesinden yaptığı duyuruda, ġırnak‟taki 8 bölgeyi “geçici güvenlik 
bölgesi” ilan ederek bu bölgelere sivillerin giriĢini 1 Mayıs 2010–15 Mayıs 2010 tarihleri arasında yasakladı. 
 
Kapatılan DTP'nin ġırnak Ġl BaĢkanı Sekvan Aytu, 28 Nisan akĢamı hakkında açılan bir soruĢturma nedeniyle ifade 
vermek üzere gittiği Ġl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Aytu, “Örgüt 
propagandası” iddiasıyla tutuklandı. 
 
ġırnak Belediye BaĢkan Yardımcısı Abdulaziz Bilgi, 30 Nisan günü Mardin E Tipi Cezaevi'nde bulunan kardeĢini 
ziyarete giderken cezaevi önünde “hakkında açılan bir dava kapsamında ifade vermediği” gerekçesiyle gözaltına 
alındı. Bilgi, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
 
Mayıs ayı baĢında ġırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, PKK'ye yönelik operasyonlar kapsamında sınır 
hattındaki 4 farklı alanın 1- 15 Mayıs tarihleri arasında sivillere kapatıldığı bildirildi. Açıklamada “172'nci Zırhlı 
Tugay Komutanlığı'nca geçici askeri güvenlik bölgesi olarak açıklanan bölgelere özellikle köylülerin, çobanların ve 
göçerlerin gece ve gündüz yaklaĢmaları veya girmelerinin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olacağı” ifade 
edildi. 
 
1 Mayıs günü Cizre‟de, kapatılan DTP Cizre eski Ġlçe BaĢkanı Yakup Budak'ın evine baskın düzenleyen polis 
ekipleri, aramayı haber aldıktan sonra eve giden Budak'ın ağabeyi Abdulhalim Budak‟ı gözaltına aldı. Ağabey 
Budak sabah saatlerinde serbest bırakıldı. 
 
Cizre Ġlçesi'nde 3 Mayıs günü bir uzman çavuĢa ait araca yapılan saldırının ardından, ev baskınlarında gözaltına 
alınan BDP Cizre eski Ġlçe BaĢkanı Mehmet Tunç, Özgür Halk dergisi çalıĢanı Fırat Kızıl ve Serdar Çakar 5 Mayıs 
günü Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. 
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4 Mayıs günü ġırnak‟ın AĢût (Çiğli) Köyü‟nden Çukurca Ġlçesi‟nin Elamin (AndaĢ) Köyü‟ne giden Fethi Ölmez ile 
Sefer Guyi‟nin kullandığı araca, Köprülü 4. Sınır Jandarma Tabur Komutanlığı‟na bağlı Serbest Jandarma 
Karakolu‟ndaki askerler tarafından ateĢ açıldı. Saldırıdan yara almadan Ölmez ve Guyi gözaltına alındı. 
 
11 Mayıs günü Güçlükonak'ta, Boyuncuk (Hetma) Köyü'ndeki evlere sabahın erken saatlerinde jandarma 
tarafından yapılan baskınlarda B.G., G.K., H.K., M.P. isimli çocuklar gözaltına alındı. 
 
14 Mayıs günü Ġdil Ġlçesi'nde “askeri lojmanlara” yönelik düzenlenen roketli saldırı sonrası ilçede yapılan ev 
baskınlarında, Belediye Meclis Üyesi M. Salih Geçgel, Salih KaraviĢ, Adnan Ersoy, Faysal KaraviĢ ve Yakup Hezer 
olmak üzere 5 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar aynı gün savcılığa çıkarılmadan serbest bırakıldı. 
 
Cizre ilçesinde 15 ġubat 2008 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢini protesto gösterisini 
katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan H.K. (16) isimli çocuk hakkında, “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına 
suç iĢlemek” suçlamasıyla Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi‟nde açılan dava 2010 Mayıs ayında sonuçlandı. 
Yargılandığı davada 4 yıl 9 ay hapis cezası alan H.K. isimli çocuk 14 Mayıs günü “hakkında tutuklama kararı 
olduğu” gerekçesiyle tutuklandı. 
 
Cizre Ġlçesi'nde 24 Mayıs gecesi yapılan ev baskınlarında Nayif ĠĢçi (18), Meryem AĢkara (22), R.E. (16), S.B (16), 
M.T. (15), S.B. (14), E.A. (15), V.Ç. (15) ile ismi öğrenilemeyen iki kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 27 
Mayıs günü "2911 Toplu Gösteri ve YürüyüĢleri Kanunu"na muhalefet ettikleri iddiasıyla Mahkemeye sevk edildi. 9 
kiĢiden 6'sı serbest bırakılırken, S.B. (14), E.A. (15) ve Nayif ĠĢçi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
Ġdil Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler 28 Mayıs gecesi Yeni Mahalle Semti'nde bulunan birçok eve baskın 
düzenledi. Aramalar sonucunda “21 Mart 2010 Nevroz Bayramı'na katılarak pankart açtığı ve slogan attığı” 
iddiasıyla Hüseyin Hazar (18) gözaltına alındı. 
 
ġırnak'ta 2 asker ve 1 korucusunun yaĢamını yitirdiği çatıĢma sonrası 30 Mayıs günü Gosî ve Mercimek Tepe 
bölgelerinde düzenlenen ev baskınlarında 20 Koçer (göçer) gözaltına alındı. 
 
Silopi Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 1 Haziran gecesi Nuh ve Cumhuriyet mahallelerinde yaptıkları ev 
baskınlarında BDP'li Ġl Genel Meclis BaĢkanı Eyüp TanıĢ ve Ġsmail Paksoy ile Necmettin Ormanlı isimli kiĢileri 
gözaltına aldı. 
 
BDP Cizre Ġlçe Örgütü tarafından, "SavaĢa Geçit Vermeyeceğiz" sloganıyla düzenlenen yürüyüĢe katıldıkları 
gerekçesiyle 5 Haziran günü Ġdil Caddesi'nde zihinsel engeli A.U. (12) ve O.F. (16) gözaltına alındı. Çocuklar 6 
Haziran günü savcılığa çıkarıldı. Savcılıktaki ifadeleri alındıktan sonra zihinsel engelli A.U. adlı çocuk serbest 
bırakılırken O.F. adlı çocuk ise "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" suçlamasıyla Cizre Sulh 
Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme O.F.'yi "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutukladı. 
 
ġırnak merkezde 3 Haziran günü Cumhuriyet Caddesi'nde "Akrep" olarak bilinen zırhlı polis aracının bir çocuğa 
çarpması sonrası çıkan olay nedeniyle 4 Haziran günü gözaltına alınan E.Ü. (16) ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk 5 
Haziran günü Mahkemeye sevk edildi. "Örgüt propagandası yapmak" ve "Devlet memurlarına mukavemet etmek" 
iddiasıyla mahkemeye gönderilen çocuklardan biri serbest bırakılırken, E.Ü. tutuklandı. 
 
11 Haziran günü ġırnak'ta, Terörle Mücadele Ekipleri tarafından yapılan baskınlarda 14 kiĢi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 13 kiĢiden bazılarının isimleri Ģöyle: Eyüp Direkçi, Murat Çevik, Tufan Umaç, Erdal Katar, 
Abdullah Katar, Ramazan Söğüçen, Turgut Kılınç, Serhat Batmaz. Gözaltına alınan 14 kiĢiden 2'si 14 Haziran günü 
serbest bırakılırken, 12 kiĢi adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 3 kiĢi serbest bırakılırken 
mahkemeye sevk edilen Botan Açar, Abdullah Katar, Ramazan Sövüçen, Tufan Umaç, Murat Özbey, Osman Ayan, 
Nurullah Özcan, BarıĢ Çevik, Mahmut Biter, polis aracının çarptığı Diren Basan için yapılan protesto gösterisine 
katıldıkları gerekçesiyle ve "Kamu malına zarar vermek" suçundan tutuklandı. 
 
15 Haziran günü Cizre Ġlçesi'nde pasaport baĢvurusu için karakola giden BarıĢ ve Demokratik Çözüm Grubu Üyesi 
Emine Sığat, ifadesi olduğu gerekçesiyle Cizre Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
 
1 Temmuz günü Cizre Ġlçesi'nde, HPG'li Abdullah Hezer'in Cizre Devlet Hastanesi'nde bulunan cenazesini almak 
için hastaneye giden kitleye katılmak isteyen Osman Çağlar, Metin Uçkan, Behice Tanrıverdi ve Ömer Çağlar sivil 
polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kiĢi Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade iĢlemlerini ardından 
savcılığa çıkarıldı. Buradan Mahkemeye sevk edilen Ömer Çağlar ve Metin Uçkan tutuksuz yargılanmak üzere 
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serbest bırakılırken, Behice Tanrıverdi ile Osman Çağlar "Örgüte yardım etmek" ve "Örgüt propagandası yapmak" 
suçlarından tutuklandı. 
 
4 Temmuz günü Cizre'den Diyarbakır'a istikametine giden yolcu otobüsünde bulunan yolculardan ismi 
öğrenilemeyen bir kiĢi, Katran mevkiinde yapılan kimlik kontrolünde askerler tarafından gözaltına alındı. 
 
7 Temmuz günü Cizre Ġlçesi'nde, Pervari'de çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG'lilerin cenazelerinin ailelerine 
verilemesine yönelik protesto gösterileri sırasında 1 kiĢi gözaltına alındı. 
 
Temmuz ayında ġırnak‟ta, Uzungeçit Jandarma Karakol Komutanı'nın imzası ile belediyeden yapılan anonsla, 
beldeye misafir olarak gelecek olan kiĢilerin gece kalmaları durumunda karakola giderek kimliklerini bırakmaları 
istendi. 
 
Genelkurmay BaĢkanlığı 21 Temmuz günü resmî internet sitesinden yaptığı duyuruda, ġırnak‟ın BeytüĢĢebap 
Ġlçesi‟ndeki Ġncebel Dağı bölgesini “geçici güvenlik bölgesi” ilan ederek bu bölgelere sivillerin giriĢini 25 Temmuz 
2010–25 Eylül 2010 tarihleri arasında yasakladı. 
 
28 Temmuz günü ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde, polis aracına taĢ attığı iddia edilen M.B. (11) adlı çocuk, polis ekibinin 
açtığı ateĢ sonucu bacağından vurularak yaralanmasından sonra yaralı halde gözaltına alındı. 
 
9 Ağustos günü Silopi Ġlçesi'nde, Demokratik Özerkliğe iliĢkin düzenlenen eylemlerde BaĢak Mahallesi'nde 
düzenlenen eylemin ardından V.K. (17), Seyhan Bilen ve Mehmet Tan gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kiĢiden 
Seyhan Bilen 12 Ağustos günü serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen Mehmet Tan "polise taĢ atmak" ve 
"yasa dıĢı gösteriye katılmak" iddiasıyla tutuklandı. V.K ise, Silopi'de çocuk mahkemesi olmadığı için Mardin Çocuk 
Mahkemesi'ne sevk edildi. 
 
14 Ağustos günü ġırnak‟ta, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden ReĢat Koluman evine polis tarafından yapılan 
baskın sonrası gözaltına alındı. 
 
Genelkurmay BaĢkanlığı 20 Ağustos günü yaptığı açıklamada ġırnak‟ta Ġkiyaka Dağları‟na 2 Eylül 2010–2 Aralık 
2010 tarihleri arasında sivillerin giriĢ ve çıkıĢlarının; Altın Dağlar‟a 31 Ağustos 2010–2 Aralık 2010 tarihleri arasında 
sivillerin giriĢ ve çıkıĢlarının yasaklandığını ilan etti. 
 
31 Ağustos günü Cizre ilçesinde, Nur Mahallesi'nde bulunan bir eve sivil polis tarafından düzenlenen baskında, 
evsahibi Abdurrahman DurmuĢ ve evde misafir olarak bulunan Pelin Orak gözaltına alındı. 
 
11 Eylül günü Silopi Ġlçesi'nde, YeniĢehir Mahallesi'nde protesto yürüyüĢü yapan gruba gaz bombaları ve 
panzerlerle müdahale eden polis, isimleri öğrenilmeyen 5 kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
12 Eylül günü Cizre Ġlçesi'nde, Konak Ġlköğretim Okulu'nda S.A. adlı çocuk ile Mehmet Akdeniz, “oy kullanmaya 
gelen giden kiĢilerin adını tespit ettiği” iddiasıyla gözaltına alındı. Cizre'ye bağlı Katran mevkiinde bulunan 
jandarma arama noktasında ise, BDP Ġl Genel Meclis Üyeleri Mahsum Bilgiç ve Cüneyt Son askerler tarafından 
gözaltına alındı. 
 
14 Eylül günü Silopi Ġlçesi'nde, Barbaro Mahallesi'nde bulunan bir eve sivil polisler tarafından yapılan baskın 
sonucu isimleri öğrenilemeyen 3 kiĢi gözaltına alındı. 
 
22 Eylül günü ġırnak‟ta, merkeze bağlı Bestesor bölgesinden traktörü ile eve giden Hasan Sunar jandarma 
tarafından gözaltına alındı. 
 
23 Eylül günü ġırnak merkezde, GazipaĢa, Vakıfkent ve Dicle mahallelerinde 4 ayrı eve jandarma ve Ġl Emniyet 
Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından yapılan baskınlarda ġırnak Belediye BaĢkanı Ramazan Uysal'ın koruması 
Süleyman Uysal‟ın aralarında bulunduğu 6 kiĢi gözaltına alındı. Jandarma 23. Sınır Tümen Komutanlığı'nda tutulan 
6 kiĢiden Abdulaziz Akpınar ifade iĢlemlerinin ardından 26 Eylül günü serbest bırakılırken, Eruh Belediye BaĢkan 
Vekili ve aynı zamanda Belediye Encümeni Zeki Azgan, Süleyman Uysal, Abdulmecit Ötün, Mahmut Sevik ve 
Hasan Sunar sevk edildikleri Mahkeme tarafından "örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı. 
 
25 Eylül günü ġırnak'ta, Nuh Mahallesi'nde iki ayrı eve yapılan sonucu Sedik Batmaz ile Musa Kütler gözaltına 
alındı. Jandarma 23. Sınır Tümen Komutanlığı'nda tutulan 2 kiĢi 28 Eylül günü Mahemeye sevk edildi. Batmaz ve 
Kütler, "PKK'ye yardım ettikleri" iddiasıyla tutuklandı. 
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ġırnak'ın Balveren Beldesi Belediye BaĢkanı Abdurezzak Yıldız Kasrik, 29 Eylül günü jandarma kontrol noktasında 
gözaltına alındı. 
 
30 Eylül günü ġırnak'ta, hakkında arama bulunan Belediye Meclis Üyesi Halit Çakan, ifade vermeye gittiği Savcılık 
tarafından sevk edildiği Mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
1 Ekim günü BeytüĢĢebap Ġlçesi'nde bulunan Kato Dağı'na yönelik baĢlatılan operasyon sırasında, Kato Dağı'ndaki 
Hisarkapı (Setkar) Köyü'nde yaĢayan Mehmet Temel köy dıĢına çıkarken askerler tarafından gözaltına alındı. 
 
5 Ekim günü Uludere Ġlçesi'ne bağlı ġenoba Beldesi'nde jandarma ve Terörle Mücadele ġubesi polisleri tarafından 
düzenlenen ev baskınlarında Nurettin Babat, Ġdban Babat, Kutas Babat, Ali Babat, Kukel Babat gözaltına alınarak 
ġırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na götürüldü. 
 
5 Ekim günü Silopi Ġlçesi'nde, BDP Ġlçe Örgütü üyesi Mehmet Ediz, hakkında tutuklama kararı bulunduğu gerekçesi 
ile evine yapılan baskınla gözaltına alınarak ġırnak'a götürüldü. 
 
5 Ekim günü BeytüĢĢebap Ġlçesi Berojan Mahallesi'nde jandarma, sivil polis ve özel harekat timleri bir eve baskın 
düzenledi. Baskında Dırbaz Arslan (35) adlı kiĢi gözaltına alındı. 
 
9 Ekim günü ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde gösteriye müdahale eden polis ekipleri 7 kiĢiyi gözaltına aldı. 7 kiĢiden 2'si 
aynı gün Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 5 kiĢi ise 10 Ekim günü çıkarıldıkları 
Cizre Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. 
 
10 Ekim günü ġırnak‟ta düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 10 kiĢiden 2'si çıkarıldıkları savcılık 
tarafından serbest bırakıldı. 8 kiĢiden 2'si sevk edildikleri mahkemece serbest bırakılırken, Dırbas Aslan, Kokel 
Babat, Mehmet Ediz, Mahmut Acer, Semiya Aydemir ve Davut Geyik tutuklandı. 
 
BDP Silopi Ġlçe BaĢkanı Bahattin AlkıĢ, 1 Aralık günü “ifadesi olduğu” gerekçesiyle sivil polisler tarafından gözaltına 
alındı. AlkıĢ, daha sonra serbest bırakıldı. 
 
7 Aralık günü Cizre Ġlçesi‟nde, DTK heyetinin ziyareti sırasında yolu trafiğe kapatan gençlere polis müdahalesi ile 
baĢlayan olaylarda 2 kiĢi gözaltına alındı. 
 
7 Aralık günü Ġdil Ġlçesinde, Turgut Özal Mahallesi'nde ikamet eden Adnan Ersoy (25), evine polis tarafından 
düzenlenen baskında gözaltına alındı. 
 
8 Aralık günü Balveren Beldesi'nde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerince 3 eve eĢ 
zamanlı baskın düzenlendi. Baskın sonrası BDP Belde Örgütü yöneticisi Mehmet Tahir Bayık, Mustafa Çiftçi ve 
Sekvan Uysal gözaltına alındı. Aynı gün ġırnak merkezde ikamet eden BDP'li Ġbrahim Uysal da polis tarafından 
gözaltına alındı. 
 

Tekirdağ 
11 Ocak günü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde, TBMM Tarım, Orman ve KöyiĢleri Komisyonu BaĢkanı AKP 
Adana Milletvekili Vahit KiriĢçi'nin katıldığı 'Tarım Konferansı'nda, AKP aleyhine sloganlar atan ve konferansı 
protesto eden 13 öğrenci polisler tarafından dövülerek gözaltına alındı. 
 
12 Eylül günü Çorlu Ġlçesi‟nde, “referandumu boykot etme” çalıĢması yürüten 6 kiĢi gözaltına alındı. 
 
15 Aralık günü Tekirdağ‟ın Çorlu Ġlçesi‟nde, Diyarbakır‟da 2009 yılında faili meçhul olarak öldürülen Dicle 
Üniversitesi öğrencisi Aydın Erdem‟i anmak amacıyla basın açıklaması yapan öğrencilere müdahale eden polis 28 
öğrenciyi gözaltına aldı. 
 

Tokat 
27 Nisan akĢamı Tokat çarĢı merkezinde çıkan kavga sonrası Kürt öğrencilerin evine baskın düzenleyen polis 7 
öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan, Matematik 4. sınıf öğrencisi Kasım Dağkıran, Fizik 4. sınıf 
öğrencisi Ayhan Benek, Matematik 3. sınıf öğrencisi Murat Yaman ile Sosyal Bilimler 3. sınıf öğrencisi ġiar Aytan, 
“Örgüte adam kazandırmak”, “Suç örgütü kurmak” ve “Örgüt adına suç iĢlemek” iddiaları ile 30 Nisan günü 
tutuklandı. 
 
10 Mayıs günü Tokat'ta “yasadıĢı örgüt üyesi” olmak iddiasıyla gözaltına alınan GaziosmanpaĢa Üniversitesi 
öğrencilerinden, Zelal Yılmaz, Keziban Alp, Mesut Sırma, Murat Çelik, Abdülmenaf Nas ve Kemal Demirsoy 12 
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Mayıs günü Tokat Cumhuriyet BaĢsavcılığına sevk edildi. Savcılık, Zelal Yılmaz, Keziban Alp, Mesut Sırma, Murat 
Çelik adlı 4 öğrenciyi serbest bırakırken Mahkemeye sevk edilen iki öğrenciden Abdülmenaf Nas tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 
 
14 Mayıs günü Tokat'ta, Kürt öğrenciler ile ülkücüler arasında 15 gün önce çıkan kavga sonucu gözaltına alınıp 
serbest bırakılan Kemal Demirsoy ve Hasan Aliger yeniden gözaltına alındı. Hasan Aliger serbest bırakılırken 
Kemal Demirsoy tutuklandı. 
 
15 Mayıs günü Tokat'ta, polis “PKK'ye yardım ettikleri” iddiasıyla üniversite öğrencisi 12 kiĢiyi gözaltına aldı. 
Gözaltına alınanlardan K.D, M.Y, A.B, ġ.A, M.Ö, A.N. ve K.D, çıkarıldıkları mahkemece “PKK adına faaliyette 
bulunmak” iddiasıyla tutuklandı. 5 öğrenci ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
21 Mayıs günü Tokat'ta, Gazi Osman PaĢa Üniversitesi'nde öğrenim gören Serdar Vural, Aziz Toprak ve Murat 
Çelik polis tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler daha sonra serbest bırakıldı. 
 

Tunceli 
Genelkurmay BaĢkanlığı 23 ġubat 2010‟da resmî internet sitesinden yaptığı duyuruda, Tunceli‟deki 5 bölgeyi 
“geçici güvenlik bölgesi” ilan ederek bu bölgelere sivillerin giriĢini 25 ġubat 2010–25 Mayıs 2010 tarihleri arasında 
yasakladı. 
 
4 Mart günü, BDP Pertek Ġlçe BaĢkanı Cafer KarakuĢ, 8 Mart Kadınlar Günü‟ne iliĢkin afiĢleri atıktan sonra 
gözaltına alındı. Polislerin afiĢleri asarken polisin kendilerini gördüğünü ve müdahale etmediğini belirten KarakuĢ, 
afiĢleri astıktan 5 saat sonra gözaltına alınarak karakola götürüldüğünü belirtti. 
 
ESP üyesi Hüsniye Mavi, Tunceli‟de 2006 yılında “izinsiz afiĢ astığı” gerekçesiyle hakkında açılan bir davada 
verilen 3.300 TL para cezasının karĢılığı olan 33 günlük hapis cezası nedeniyle 11 Mart günü tutuklanarak Tunceli 
Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi. 
 
17 Mart günü Tunceli'de, kargodan gönderilen Yurtsever Gençlik Dergisi'ne el koyan TEM ġube Ekipleri, dergileri 
almaya gelen Tülay Demir ile Cemile Sünger adlı lise öğrencilerini gözaltına aldı.  
 
Nazmiye Ġlçesi'nde kutlanacak Newroz dolayısıyla BDP Genel Merkezi tarafından bastırılan Newroz afiĢlerini 19 
Mart günü ilçe merkezinde asmak isteyen Metin Güngör ile Ali Düzgün Dilsiz, “Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından toplatılma kararı verilen afiĢleri astıkları” gerekçesiyle sivil polislerce gözaltına alındı. 
 
Tunceli‟de 21 Mart günü, Cumhuriyet ile Yeni Mahallesi'nde yapılan Newroz kutlamalarına polis müdahale ederek 3 
kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
23 Mart günü Perek Ġlçesinde el bildirisi dağıtan Halklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖÇ) üyesi Erman ve Mehmet 
adlı kiĢiler polis tarafından gözaltına alındı. 
 
Kapatılan DTP'nin Tunceli Ġl BaĢkan Yardımcısı Erdal Kutan, “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla verilen 10 ay 
hapis cezasının Yargıtay'da onaylanması sonrası 5 Mayıs günü evine yapılan baskın sonucu gözaltına alındı. 
Kutan, iĢlemlerinin yapılması ardından Malatya Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. 
 
Genelkurmay BaĢkanlığı 12 Mayıs 2010‟da resmî internet sitesinden yaptığı duyuruda, Hakkâri, ġırnak ve Siirt 
arasında kalan 11 bölgeyi “geçici güvenlik bölgesi” ilan ederek bu bölgelere sivillerin giriĢini 15 Mayıs 2010–1 Eylül 
2010 tarihleri arasında değiĢik dönemlerde yasakladı.  
 
24 Mayıs günü, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatıyla, Tunceli, Nazimiye ve birçok köye yapılan ev 
baskınları sonucunda BDPKadın Meclisi Genel Merkez çalıĢanı Sudan Güven, Azadiya Welat çalıĢanı Nuri YeĢil, 
Erdi Kalay, Ġlknur ÇalıĢkan, Tülay Demir, Ferhat Çongar, Rojda Çevik, SavaĢ KarakuĢ, Gökhan Gökmen ve ismi 
öğrenilemeyen 6 kiĢi gözaltına alındı. 
 
Tunceli Belediyesi'ne bağlı GökkuĢağı Kadın Fırını'nda çalıĢan Yusuf Güven, 2 Haziran günü polis tarafından 
iĢyerinden gözaltına alındı. 
 
Genelkurmay BaĢkanlığı, Tunceli'de 7 Haziran-7 Eylül tarihleri arasında 5 ayrı bölgeyi “geçici güvenlik bölgesi” ilan 
ederek, sivillerin giriĢinin yasaklandığını belirtti. Genelkurmay BaĢkanlığı'nın açıklamasına göre yasaklı ilan edilen 
bölgelerin, PKK'lilerin barınma, yaz aylarında Karadeniz, Sivas ve Erzincan'a geçiĢ bölgeleri olduğu öne sürüldü. 
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PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın çağırısı üzerine 1999 yılında Avrupa'dan gelen 2. BarıĢ Grubu Üyesi ve Türkiye 
BarıĢ Meclisi Sekreterya Üyesi Ġmam Canpolat, 7 Haziran günü Tunceli'den Ankara'ya gelirken Kayseri PınarbaĢı 
Ġlçesi'nde jandarma tarafından gözaltına alındı. Canpolat, 1999 yılında Avrupa'dan Türkiye'ye giriĢ yaptığı sırada 
kullandığı pasaport gerekçesiyle hakkında daha önce verilen hapis cezası kesinleĢtiği gerekçesiyle tutuklandı. 
 
15 Haziran günü Mazgirt Ġlçesi'nde düzenlenen ev baskınında, BDP üyesi Özgür AteĢ gözaltına alındı. 
 
Temmuz ayında Tunceli'nin Ovacık Ġlçesi'nde, YeĢilyazı, Burnak, Kızık köyleri ve bağlı mezralarda, YeĢilyazı 
Jandarma Karakolu'nun inĢaatı yapıldığı gerekçesiyle köylülerin akĢam saatlerinde dıĢarı çıkmasına yasak getirildi. 
Duruma tepki gösteren ve yardım talebinde bulunan köylüler, BDP Ovacık Ġlçe Örgütü'ne baĢvurdu. 
 
2 Eylül günü Tunceli‟de, 2010 Newroz kutlamalarında HPG'liler için yazılan Kürtçe Ģarkı eĢliğinde halay çektiği 
iddiasıyla "örgüt propagandası" suçundan hakkında soruĢturma açılan BDP üyesi Gülbahar Gök, gözaltına alındı. 
 
Genelkurmay BaĢkanlığı 15 Eylül günü resmî internet sitesinden yaptığı duyuruda, Tunceli‟deki 5 bölgeyi “geçici 
güvenlik bölgesi” ilan ederek bu bölgelere sivillerin giriĢini 17 Eylül 2010–17 Aralık 2010 tarihleri arasında 
yasakladı. Güvenlik bölgelerinin Dersim, Pülümür ve Ovacık üçgenindeki Kadısırtı Mevkii, Pülümür ile Nazimiye 
ilçesi arasındaki Dokuzkaya Vadisi ve çevresi, Ovacık, Hozat, ÇemiĢgezek ilçeleri arasındaki Aliboğazı Vadisi ve 
çevresi, Dersim merkeze bağlı Kutuderesi Vadisi ve çevresi, Dersim- Erzincan sınırını oluĢturan Mercan ve Munzur 
dağları olduğu belirtildi. 
 
15 Ekim günü Tunceli‟de, kapatılan DTP merkez ilçe yöneticisi Murat Demir, 2 üniversite öğrencisi ve 18 yaĢından 
küçük olan U.Y. çarĢı merkezinde gözaltına alındı.16 Eylül günü Savcılık ifadelerinin ardından 2 kiĢi serbest 
bırakılırken, Murat Demir ve U.Y. isimli sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesi tarafından "örgütü üye 
kazandırdıkları'' iddiasıyla tutuklandı. 
 

Van 
31 Aralık 2009‟da ErciĢ Ġlçesi‟nde polis tarafından gözaltına alınan Faruk Demir ile Kıyasettin Demir 1 Ocak günü 
Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkeme 2 kiĢinin "PKK'ye yardım ve yataklık etmek" 
iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi. 
 
1 Ocak günü Van'ın Akköprü Mahallesi'nde ateĢ yakan çocuklara müdahale eden polisler, 3 çocuğu gözaltına aldı. 
 
3 Ocak günü BaĢkale TMġ ekiplerince birçok eve yapılan baskınlar sonucu Erhan Maci, ġaban Bozkurt, Mehmet 
AĢan, Serkan YeĢilırmak, Gökhan Koç, Zeynel Aslan ve ismi öğrenilmeyen 1 kiĢi 'Polise taĢ attıkları' iddiasıyla 
gözaltına alındı. 
 
8 Ocak günü Van'dan Diyarbakır'a gitmek üzere Ģehirlerarası otobüsle yola çıkan BDP Kadın Meclisi üyesi ġeyma 
Kantarcıoğlu, Balaban Mevkiinde kimlik kontrolü yapan jandarmalar tarafından hakkında arama kararı bulunduğu 
gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
10 Ocak günü BaĢkale ilçesinde, Selahattin Koç ve Ġskender Dağdeviren polis tarafından gözaltına alındı. 14 Ocak 
günü "Güvenlik güçlerine mukavemet etmek" ve "Devlet malına zarar vermek" iddiasıyla BaĢkale Sulh Ceza 
Mahkemesi'ne sevk edilen Koç ve Dağdeviren tutuklandı. 
 
11 Ocak günü Ankara'ya gitmek üzere Van Ferit Melen Havaalanı'na gelen Maxmur BarıĢ Grubu Sözcüsü Nurettin 
Turgut, yapılan kimlik kontrolünde hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Turgut, Van 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi'nden Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Burada ifade veren Turgut, 
serbest bırakıldı. 
 
11 Ocak günü Van‟da, TMġ ekipleri YYÜ yerleĢkesinde bulunan MelikĢah Kız Yurdu ile öğrencilerin kaldığı 
yaklaĢık 10 eve eĢ zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınların yanı sıra Ģehir merkezi ve üniversite giriĢinde de 
aralarında YYÜ Öğrenci Derneği (YÖDER) yöneticilerinin de bulunduğu 21 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan 21 öğrenci 14 Ocak günü Savcılığa çıkarıldı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan öğrencilerden 2 kiĢi serbest 
bırakılırken, 19 öğrenci ise tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Hakimliğe çıkarıldı. 19 öğrenciden 8'i Mahkemede 
serbest bırakılırken 11'i "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 
 
Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nin (DÖKH) Diyarbakır'da düzenlenen konferansına katıldıktan sonra gözaltına 
alınan BDP Kadın Meclisi üyeleri Ebru Öndül ve Kamile Atabay, 14 Ocak günü sevk edildikleri Van 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nce "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 
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ErciĢ Ġlçesi'ne bağlı Çelebibağ Belde Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Abdurrahman ġengül, 16 Ocak 
günü ErciĢ Ġlçe merkezinde polis tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Ocak günü BaĢkale Ġlçesi‟ne bağlı Xencûlus Köyü'nde evlere baskın düzenleyen polis ve askerler, Ekin Deniz, 
Ġlhan Kızılaltun ve Aydın Kızılatun isimli kiĢileri gözaltına aldı. Aydın Kızılaltun aynı gün serbest bırakılırken, Ġlhan 
Kızılaltun ve Ekin Deniz, sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesi'nce "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 
tutuklandı. 
 
21 Ocak günü Van'da, Iğdır ve Batman Cumhuriyet savcılıkların talimatıyla polisler tarafından düzenlenen ev 
baskınlarında gözaltına alınan üniversite öğrencisi R.D. Iğdır'a, A.K. isimli kiĢinin ise Batman'a götürüldü. 
 
“YasadıĢı El-Kaide Örgütü‟nün üyesi” oldukları iddiasıyla polis ekiplerinin 22 Ocak günü 16 ilde düzenlediği 
eĢzamanlı operasyon kapsamında Van‟da, örgütün Van sorumlusu olduğu iddia edilen Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
(YYÜ) öğretim görevlisi M.E.Y. ile 4 kiĢi gözaltına alındı. 
 
BDP PM yedek üyesi Hamit Dilbahar, 12 ġubat günü BDP Van Ġl binasına giderken, polisler tarafından gözaltına 
alındı. 
 
Van‟ın ġabaniye ve Hacıbekir mahallelerinde polisle göstericiler arasında çıkan çatıĢmadan sonra 10 ġubat günü 
evlere yapılan baskınlarda gözaltına alınan Kadir CanıĢ, Hakan Zeydan ve Ramazan Çevrel 12 ġubat günü 
savcılığa çıkarıldı.  
 
13 ġubat gecesi Van'da yapılan ev baskınlarında 8 kiĢi “örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alındı.  
 
Van merkeze bağlı Bostaniçi Beldesi ile Hacıbekir, EminpaĢa, ġabaniye mahallerinde 14 ġubat günü evlere baskın 
düzenleyen polisler, 3'ü çocuk 13 kiĢi gözaltına aldı. 
 
15 ġubat günü BaĢkale Ġlçesi'nde, BDP Üyesi Murat Tunç ilçe merkezinde gözaltına alındı. 
 
BDP'nin kongre çalıĢmalarını kapsamında Van'a gelen BDP Genel Merkez çalıĢanları Hüseyin Arasan, Mehmet 
Can Adlığ ile Meral Güngür 15 ġubat günü yapılan ev baskınında gözaltına alındı. 
 
KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları suçlamasıyla 13 ġubat günü BDP üye ve yöneticilerine yönelik düzenlenen 
operasyon kapsamında Van‟da gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne 
gönderilen 12 kiĢiden 8'i 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla tutuklanırken, 4 kiĢi serbest bırakıldı. 
 
“15 ġubat 2010‟da düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları” gerekçesiyle Van'da ev baskınlarında gözaltına 
alınan 10 kiĢi, 3 gün gözaltında tutulduktan sonra 19 ġubat günü Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılık 
tarafından tutuklama talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne gönderilen 9 kiĢi, 'örgüt üyesi olmak' 
iddiasıyla tutuklanırken, bir kiĢi de serbest bırakıldı. 
 
“15 ġubat 2010‟da düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları” gerekçesiyle BaĢkale Ġlçesi'nde gözaltına alınan 6 
kiĢi 19 ġubat günü Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Burada ifadesi alının 3 kiĢi serbest bırakılırken, Yılmaz 
Bozkurt, Ġlhan Savcı ve Murat Tunç “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı. 
 
Hakkâri‟de 15 ġubat günü düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle 20 ġubat günü gözaltına alınan 
Uğur Kurt ile Hayri Ġnci, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 23 ġubat günü Van Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından tutuklandı. 
 
24 ġubat günü Van'da, KarĢıyaka Mahallesi'nden kent merkezine gelen Özgür Halk dergisi çalıĢanı Erhan Çelik 
gözaltına alındı. 
 
27 ġubat günü Özalp Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ġubesi polislerince Ġstasyon Mahallesi'nde 
yapılan ev baskınında gözaltına alınan Azadiya Welat gazetesi dağıtımcısı Zafer Demir ile Vedat Duru ve ġeref 
Ağduk, 3 Mart günü Van Ağır Ceza Mahkemesi Nöbeti Hakimliği tarafından “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 
tutuklandı. 
 
9 Mart günü, Özalp ilçe merkezinde Harun Hazal, ilçeye bağlı Yukarı Turgalı Köyü'nden Kaya Gören, AĢağı Turgalı 
Köyü'nden Mehmet Tezgül ve Saray Ġlçesi'ne bağlı Sırmalı Köyü'nden Fesih SevmiĢ'in evlerine sabaha karĢı 
polisler tarafından baskın düzenlendi. Baskınların ardından sözkonusu 4 kiĢi, 'örgüte yardım' ettikleri iddiasıyla 
gözaltına alındı. 
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Çaldıran Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, 9 Mart günü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlere baskın 
düzenlemesi sonucunda gözaltına alınan BDP Newroz Tertip Komitesi üyeleri Sinan Koç ile Ferit Hasçelik Van 
Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından 11 Mart günü çıkartıldıkları savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı. 
 
Özgür Halk dergisi çalıĢanı Mesut Erkek, 29 Mart günü Van'dan Diyarbakır'a giderken, Balaban jandarma kontrol 
noktasında gözaltına alındı. 
 
Çaldıran Ġlçesi'ne bağlı Hangedik (Xecîxatun) Köyü'nde 31 Mart günü Hangedik Jandarma Karakolu'na bağlı 
askerler mazot kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Mehmet Nuri Tamçoban (14) ve üç akrabasına ateĢ açtı. Açılan ateĢ 
sonucu Mehmet Nuri Tamçoban yaĢamını yitirdi. Olayın görgü tanıkları M. ġirin Tançoban, Metin Tamçoban, 
Ayhan Bozkaya, Erhan Tamçoban ise askerlerce gözaltına alındı. 
 
3 Nisan günü Çaldıran ilçesi'ne bağlı Beyazıt Mahallesi'nde sabaha karĢı yapılan ev baskınında Mehduh Değer 
isimli kiĢi gözaltına alındı. 
 
YGS sınavına girmek için Van‟a giden Ferdi Yurtseven ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenci, 9 Nisan günü BaĢkale 
Ġlçesi çıkıĢında bulunan BebleĢin Jandarma Arama Noktası'nda Kürtçe küfür ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. 
 
Çaldıran Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı ev baskınlarında 12 Nisan'da gözaltına alınan A.A., 
F.Y., F.H., Ġ.K., H.K., N.K.ve M.Y., 15 Nisan akĢamı adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 7 kiĢi, ilçede 
yapılan gösterileri katıldıkları gerekçesiyle tutuklandı. 
 
Van'da 15 Nisan günü gözaltına alınan Özgür Halk dergisi çalıĢanı Ġshak Erbay ile Naime Özer, Musa Arslan ve 
soyadı öğrenilemeyen SavaĢ adlı 4 kiĢi, 17 Nisan günü Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Tutuklanma talebiyle 3. 
Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 4 kiĢiden Özgür Halk dergisi çalıĢanı Ġshak Erbay ile Naime Özer, “örgüte 
yardım etmek” gerekçesiyle tutuklanırken, 2 kiĢi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
7 Mayıs günü Van'da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Tahsin SarıtaĢ, ReĢit SarıtaĢ ve Kadir SarıtaĢ 8 
Mayıs günü Van Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi.  3 kiĢi “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 
tutuklandı. 
 
21 Mayıs günü Van‟da, TEM ġube polisleri, adlarına gönderilen kargoyu almak isteyen 2'si çocuk 3 kiĢiyi “yasak 
yayın bulundurmak” iddiasıyla gözaltına aldı.  
 
26 Mayıs günü Özalp Ġlçesi'nde, Mustafa Muğlalı KıĢlası'nın yanı baĢında meydana gelen patlamada yaĢamını 
yitiren Oğuzcan Akyürek adlı çocuğun cenazesinin defnedilmesinden sonra Yukarı Koçkıran Köyü eski Muhtarı 
Medeni Demir (40) sivil polisler tarafından gözaltına alındı. 
 
BDP yöneticisi Naif Öztekin, 29 Mayıs günü Van‟da kaldığı otelde polisler tarafından gözaltına alındı. 
 
3 Haziran günü Van Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) tarafından organize edilen "Gençlik Konseri" kapsamında 
konser biletlerinin satılması için Sanat Sokağı'nda oluĢturulan standı basan polis Cabar ġahin ile Nurettin Soyat 
adlı kiĢileri gözaltına aldı. 
 
4 Haziran günü Van‟da, Terörle Mücadele ġube polisleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER) üyesi 
öğrencilerin kaldığı evlere baskın düzenledi. Baskınlarda 20'e yakın öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan 
öğrencilerden 7‟si 7 Haziran günü Van Özel Yetkili Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Burada ifadeleri 
alınan öğrencilerden Suat Aslan serbest bırakılırken, Uğur MenteĢ, Ferhat Bingöl, Deniz Bilbin, Azat Abi, Özcan 
ġimĢek ve Orhan Ġpek "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. 
 
Özgür Halk Dergisi Van Büro çalıĢanlarından Murat Abi 5 Haziran günü il merkezinde gözaltına alındı. 
 
23 Haziran günü Van‟da Cumhuriyet Caddesi'nde sivil polisler tarafından durdurulup gözaltına alınan Özgür Halk 
dergisi çalıĢanı Murat Abi, 25 Haziran günü Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği tarafından tutuklandı. 
 
Van Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda 23 Haziran günü Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle 
Mücadele Ekiplerinin 10 ayrı eve yaptığı eĢ zamanlı baskın sonucu gözaltına alınan 9 DYG üyesi, Van Adliyesi 'nde 
savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 9 kiĢiden Murat Akın serbest bırakılırken 8 kiĢi "Örgüt üyesi olmak" 
suçlamasıyla Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine sevk edildi. Ġfadeleri dinlenen kiĢilerden Kenan 
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Ġnci, Hakan Abi, Nazım Yakın, Ġmdat Özer, Sinan Dayan ve Emre Koç "Örgüt üyesi olmak" gerekçesiyle 
tutuklanırken, Sıddık Yıldırım ile Murat Ertunç tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
4 Temmuz günü Muradiye Ġlçesi'ne bağlı Akbulak Köyü'nde yapılan düğün, Kürtçe müzik çalındığı gerekçesiyle 
Akbulak Jandarma Karakolu'na bağlı askerler tarafından basıldı. Jandarma, Kürtçe müzik çaldığı gerekçesi ile 
müzisyen Muhsin Arslan, Bahattin Karagüle ve Metin Bulut'u gözaltına aldı. 3 kiĢi sabah saatlerinde "Örgüt 
propagandası" iddiasıyla sevk edildikleri Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
 
4 Temmuz günü Van‟da, “1. Van Gölü Kültür, Sanat ve Doğa Festivali”nin kapanıĢ konseri sonrasında, Pervari 
ilçesinde yaĢamını yitiren 10 HPG'liye yapılanları protesto etmek için yürüyüĢe geçen kitleye polisin müdahelesi 
sırasında Zafer Demir adlı kiĢi gözaltına alındı. Demir, "Polise taĢ atmak" gerekçesiyle sevk edildiği 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği tarafından 8 Temmuz günü tutuklandı. 
 
4 Temmuz günü Van‟da, “1. Van Gölü Kültür, Sanat ve Doğa Festivali”nin kapanıĢ konseri sonrasında çıkan 
olayların ardından 7 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kiĢiden 2‟si “kolluk kuvvetlerine mukavemet ettikleri 
iddiasıyla tutuklandı. 
 
7 Temmuz günü Van'da, KarĢıyaka Mahallesi'nde bir eve polis tarafından düzenlenen baskında, Özgür Halk dergisi 
çalıĢanı Suat IĢık gözaltına alındı. 
 
7 Temmuz günü Van'da, “operasyonları ve HPG‟lilerin cenazelerine yapılan uygulamaları protesto etmek” amacıyla 
yapılan yürüyüĢün ardından Cumhuriyet Caddesi ve ara sokaklarda polis tarafından protestoculara yapılan 
müdahale sonrası 5 kiĢi gözaltına alındı. 
 
17 Temmuz günü Van‟da gözaltına alınan Özgür Halk Dergisi çalıĢanı Mahmut Güleycan evinde bulunan Özgür 
Halk Dergisi gerekçe gösterilerek “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 19 Temmuz günü tutuklandı. 
 
1 Ağustos günü Van‟da, BDP'nin düzenlediği referandumu boykot mitinginden sonra çıkan olaylar nedeniyle 
Hacıbekir Mahallesi Sürmeli Sokak'ta evlere baskın düzenleyen polis, isimleri öğrenilemeyen 2 kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
2 Ağustos günü Van‟da, ġerefiye Mahallesi'nde bulunan Delila Gençlik ve Kültür Merkezi'ne polis tarafından 
düzenlenen baskın sonrası N.Ö. (15), R.Y, A.ġ. ve O.A. gözaltına alınarak Terörle Mücadele ġube Müdürlüğü'ne 
götürüldü. 4 kiĢi, 5 Ağustos günü tutuklama istemiyle Mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan sağır ve dilsiz olduğu 
belirtilen R.Y. ve A.ġ, ile N.Ö. adlı kız çocuğu tutuklanırken, O.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
2 Ağustos günü Van'da, BDP tarafından düzenlenen ve BDP EĢbaĢkanı Selahattin DemirtaĢ'ın katıldığı mitingin 
ardından yürüyüĢe geçen kitleye polisin müdahale etmesiyle baĢlayan olaylarda Beriman Ö. (15) isimli çocuk 
gözaltına alındı. Beriman Ö., 3 günlük gözaltı süresi ardından sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi tarafından "örgüt 
üyesi olmak" iddiasıyla tutukladı. 
 
5 Ağustos günü Çaldıran Ġlçesi'nde Hükümet Konağı'nın içerisinde bulunan Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen 
saldırının ardından ilçede birçok eve polisler tarafından yapılan baskınlarda BDP Ġlçe BaĢkanı Metin Adugit, BDP 
üyeleri Mehmet Nuri Koç ve Mehdi Koç gözaltına alındı. 
 
8 Ağustos günü Diyarbakır'dan Van'a dönen BDP Van Ġl BaĢkanı Avukat Cüneyt CaniĢ, EminpaĢa Mahallesi'ndeki 
evinin önünde gözaltına alındı. 
 
11 Ağustos günü ErciĢ Ġlçesi'nde, Azadiya Welat gazetesi dağıtımcısı Baran Karadağ, üzerinde Özgür Halk 
dergileri bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu sırada Karadağ'ın yanında bulunan DĠHA muhabiri 
ġahabettin Demir de gözaltına alındı. 
 
15 Ağustos günü Van merkez ile Edremit Ġlçesi'nde polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınlarında, BDP‟nin 
düzenlediği basın açıklamalarının ardından çıkan olaylarda yer aldıkları iddiasıyla 13 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan 13 kiĢiden 2 çocuk savcılık tarafından serbest bırakılırken, 11 kiĢi ise tutuklama talebiyle Van Ağır Ceza 
Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine sevk edildi. Burada da 1 kiĢi serbest bırakılırken, aralarında Özgür Halk çalıĢanları 
Hikmet Tunç, Emrullah Aslan'ın da bulunduğu 1'i çocuk 10 kiĢi, “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadıĢı örgüte 
yardım ve yataklık ettikleri” suçlamalarıyla 19 Ağustos günü tutuklandı.  
 
19 Ağustos günü ErciĢ Ġlçesi'ne bağlı ġehirpazarı (ġarbazar) Köyü çıkıĢında HPG'li oldukları belirtilen 2 kiĢinin 
öldürülmesinden sonra Fikret Otay isimli köylü evinden gözaltına alınarak ErciĢ Ġlçe Jandarma Alay Komutanlığı'na 
götürüldü. 
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20 Ağustos günü ErciĢ Ġlçesi'nde, Sedat Beyaz adlı HPG'li için ErciĢ'te kurulan taziye çadırını ziyaret etmek isteyen 
kitleye ġehirpazarı (ġarbazar) Köyü çıkıĢında polisin müdahalesiyle baĢlayan olaylardan sonra, BDP Ġlçe Yöneticisi 
Necmettin Açık gözaltına alındı. Aynı gün Çetin Hezer isimli kiĢi de gözaltına alındı. 
 
25 Ağustos günü Van‟da, Delila Gençlik Kültür Merkez'inden çıkarken polis tarafından gözaltına alınan DYG üyesi 
Esat Doğaner, sevk edildiği Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği tarafından "Örgüt üyesi olmak" 
iddiasıyla tutuklandı. 
 
Bahçesaray Ġlçesi‟nden gelerek Van Valiliği önünde 6 Eylül günü “köy tazmin paraları”nın ödenmediği gerekçesiyle 
toplanan ve Van Valisi Münir Karaloğlu ile AKP Van Milletvekili GülĢen Orhan‟la görüĢmek isteyen gruba polis 
ekiplerinin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 3 kiĢi grubun tepkisi üzerine serbest bırakıldı.  
 
8 Eylül günü Van‟da, BDP‟nin düzenlediği basın açıklamasının ardından baĢlayan protesto yürüyüĢüne polis 
ekiplerinin biber gazıyla müdahale etmesi sonrası 4'ü çocuk olmak üzere 19 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan 14‟ü 11 Eylül günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
11 Eylül günü savcılığa çıkarılan 19 kiĢiden 7‟si serbest bırakıldı. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hâkimliğine sevk  
edilen 1'i çocuk 11 kiĢi ise, "Örgüt propagandası yapmak", "Devlet malına zarar vermek", "örgüt adına eylem 
yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. 
 
11 Eylül günü Van‟da, Terörle Mücadele ġubesi‟ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınlarında, aralarında 
Belediye Meclis Üyesi Kemal Ünver, BDP il yöneticileri Ömer ErtaĢ, Salih Aral, Yakup Demir ile BDP üyeleri Hasan 
Çetin, Haydar AtaĢ, Azat Mete, Yusuf Onat, Halit Kaya, Mehmet Kurt, Ayhan Çevik, Kemal Ünver, Ahmet Aygün, 
Tevfik Balgın ve Kerem Duman'ında aralarında bulunduğu 24 kiĢi gözaltına alındı. 12 Eylül günü ise, Ġskele 
Mahallesi'nde bulunan Ġskele Yatılı Ġlköğeretim Okulu'nda 4 BDP'li müĢahitler Servet Arslan, ġerafettin Özalp, 
ġaban Afak ve Ramazan Orhan gözaltına alındı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından sandık görevlisi olarak 
görevlendirilen M. ġerif Gezici, Ġhsan Gezici, Tahsin Gezici, Bayram Akti ve Cevdet Akti de gece yarısı evlerine 
yapılan baskın sonucu gözaltına alındı. Hacıbekir Mahallesi'nde Kinyaz Kartal Ġlköğretim Okulu önünde arabasıyla 
geçen Vahdettin ErtaĢ adındaki vatandaĢ da arabasında yüksek sesle Kürtçe müzik çaldığı gerekçesiyle gözaltına 
alındı. Aynı gün Suna Atabay, Bekir Emek, Özgür Aydın, ReĢit Gider, Jiyan Abi, Hazım Ġnan, Resul Kutluk, 
ġahabettin Apak, Mecit Çetin, Bilal Aytekin, A. Kerim Batuk, Seyhan Gencer, Hecer Abi, Halil IĢık, Yunus ErtaĢ ve 
Mahmut Kurt da gözaltına alındı. 11 Eylül günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında belediye 
meclis üyeleri ile BDP yöneticilerinin de bulunduğu 24 kiĢi ile referandum günü sandık baĢlarında ve mahallerde 
gözaltına alınan 53 kiĢi olmak üzere toplam 77 kiĢi dosyalarına iliĢkin gizlilik kararı konuldu. Gözaltına alınanlardan 
18'i, 14 Eylül günü Van Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği  tarafından tutuklandı. Tutuklanan 18 kiĢinin 
isimleri ise Ģöyle: Belediye Meclis Üyesi Kemal Ünver, Gıyasettin Gültepe, BDP il yöneticileri Ömer ErtaĢ, Salih 
Aral, BDP Yerel Yönetimler Komisyonu Üyesi Nejdet Ayna, BDP Kadın Meclisi üyesi ġeyma Kantarcıoğlu, Van 
Belediyesi Garaj Amiri Haydar Acar, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özgür Halk Evi Derneği BaĢkanı Ayhan Çevik ile 
BDP üyeleri Hasan Çetin, Haydar Ataç, Azat Mete, Yusuf Onat, Halit Kaya, Memet Kurt, Ahmet Aygün, Tevfik 
Dalgın, Kerem Duman, Orhan Kandemir. 22 kiĢi ise 16 Eylül günü savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan 22 
kiĢiden 18‟i serbest bırakılırken, Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine sevk edilen 4 kiĢi, “örgüt adına eylem 
yapmak” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklandı.  
 
12 Eylül günü Bahçesaray ilçesinde, referandum sırasında “halkı tehdit ettikleri” gerekçesiyle 7 kiĢi gözaltına alındı.  
 
Van‟da Delila Gençlik Kültür Merkezi‟ne (DGKM) 26 Eylül günü düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınan DGKM 
BaĢkanı Servet Kurt, 27 Eylül günü “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuklandı. 
 
9 Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Hasip Tamir, kızı Songül Tamir‟in Van 100. Yıl Üniversitesi 
Elektrik Mühendisliği öğrencisi olduğunu, 9 Ekim günü telefonla kızının gözaltında alındığını belirtti. Songül Tamir, 
aynı gün serbest bırakıldı. 
 
18 Ekim günü Van'da, Belediye Eğitim Destek Evi‟nde kursa giden Enis Demirağaç gözaltına alındı. 19 Ekim günü 
tutuklama talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne gönderilen Demirağaç, "Toplantı ve Gösteri 
YürüyüĢleri Kanunu"na muhalefet ettiği gerekçesiyle tutuklandı. 
 
25 Ekim günü Çaldıran‟da, Nesim Korkmaz (20) isimli kiĢi ilçe merkezinde polis tarafından gözaltına alındı. 
 
27 Ekim günü Van‟da 4 kiĢi, “PKK adına faaliyet yürüttükleri” iddiasıyla gözaltına alındı. 
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30 Ekim günü Çaldıran Ġlçesi'nde, TEM ekipleri “PKK'ye lojistik yardım götürüleceği” iddiasıyla F.K. ve M.Ç. isimli 
Ģahısları gözaltına aldı. Aynı gün Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen F.K. ve M.Ç. tutuklandı. 
 
27 Kasım günü Van'da, BDP Ġl Örgütü tarafından düzenlenen "BarıĢ ve demokrasi Ģöleni"nin ardından yürüyüĢe 
geçen kitleye polis müdahale etti. Müdahale sırasında ismi öğrenilemeyen bir kiĢi gözaltına alındı. 
 
30 Kasım günü Van‟da, ġabaniye Mahallesi'nde bir eve düzenlenen baskında ġekir KadaĢ adlı kiĢi gözaltına alındı. 
 
15 Aralık günü Çaldıran Ġlçesi'nde, DYG üyesi Yusuf Koç, iĢyerinde bulunduğu sırada polis tarafından gözaltına 
alındı. 
 
21 Aralık günü Van'da, “Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde 10 Aralık'ta kafasından vurularak ağır yaralanan Sedat 
Karadağ'a iliĢkin yürüyüĢ” sonrası gözaltına alınan S.A., sevk edildiği Nöbetçi Hakimlik tarafından "örgüt üyesi 
olmak, mala zarar vermek ve propaganda yapmak" iddiasıyla tutuklandı. 
 
30 Aralık günü Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'de, Mardin'in Dargeçit Ġlçesi Batur Köyü kırsalında çıkan 
çatıĢmada 2 HPG'linin yaĢamını yitirdiği açıklamalarını protesto eden gruba polis müdahale etti. Müdahale 
sırasında polis, 2'si çocuk 4 kiĢiyi gözaltına aldı. 

II. CEZAEVLERİ 
 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 2010 Nisan ayı verilerine göre cezaevlerinde bulunan 
tutuklu, hükmen tutuklu veya hükümlü sayısı toplam 119 bin 82'ye yükseldi. Bu rakam bir önceki ayda 118 bin 
929'du. Cezaevlerinde bulunan 119 bin 82 kiĢiden 114 bin 928'i erkek, 4 bin 154'ü ise kadın. 119 bin 82 kiĢiden 
hükümlü olanların sayısı 59 bin 280, bunlardan 256 tanesi ise çocuk. Hükmen tutuklu olanların sayısı ise 20 bin 
770, bu kategorideki çocuk sayısı ise 373. Cezaevlerinde tutuklu olarak da 39 bin 32 kiĢi bulunuyor, bunlardan 2 
bini çocuk. Cezaevlerinde toplamda ise tutuklu, hükümlü ve hükmen tutuklu olarak 2 bin 629 çocuk bulunuyor. 
Bunlardan 2 bin 567'si erkek, 62'si ise kadın. Ġstatistiklere göre cezaevlerinde 18-20 yaĢ arasında ise toplam 8 bin 
554 kiĢi bulunuyor. Cezaevlerinde 80 yaĢ üzerinde bulunanların sayısı ise 64. Tutuklu, hükmen tutuklu ve 
hükümlülerin eğitim istatistiğine bakıldığında ise cezaevlerinde okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 3 bin 389 iken, 
yüksekokul veya fakülte mezunu olanların sayısı ise 2 bin 290. Lise ve dengi meslek okulu mezunu sayısı 11 bin 
492 olurken, öğrenim durumu bilinmeyenlerin sayısı ise 36 bin 230. (DĠHA-17.04.10) 

 

Cezaevlerinde Sağlık Hakkı Ġhlali 
 
11 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Mehmet Tekel, oğlu S.T.‟nin (17) 28.11.2009 tarihinde Diyarbakır 
da yapılan gösterilerde sol bacağından ateĢli silahla yaralanmasına rağmen tutuklandığını ve Diyarbakır E Tipi 
Kapalı Cezaevi'ne konulduğunu, oğlunun aldığı yara ile ilgili olarak gerekli tedavi tam olarak yapılmadığını belirtti. 
S.T‟nin avukatı Keziban Yılmaz Ağustos ayında yaptığı açıklamada, S.T‟nin tedavisi yapılmadığı için büyük oranda 
sakat kalacağını belirtti. S.T‟nin tedavisinin gerçekleĢmesi için tutuklu bulunduğu cezaevi idaresine avukatının 
yaptığı baĢvuruya “tedaviye gerek yoktur” yanıtı verildi. Avukatların cezaevi idaresine yaptıkları itirazlar da sonuç 
vermedi.  
 
PKK davasından müebbet hapis cezası alan ve 12 yıldır bulunduğu cezaevinde mesane kanserine yakalanan 
Taylan Çintay, bulunduğu Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevi'nden Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk 
edildi. Burada ameliyat edilen Çintay, cezaevine gönderildikten 4 ay sonra, Ocak ayında, kontrol için yeniden 
Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Çıntay'ın burada 5 gün aç bırakıldığı, daha sonra da Kürkçüler F Tipi Cezaevi'ne 
gönderilerek hücreye atıldığı ileri sürüldü. Çıntay'ın ailesi, ĠHD Adana ġubesi'ne baĢvururken Balcalı Hastanesi 
yetkilileri ise, hastayla ilgili bilgi veremeyeceklerini, Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na baĢvurup izin alınması takdirde bilgi 
verebileceklerini belirtti. BDP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, Taylan Çintay'ın durumuna iliĢkin Mart ayı baĢında 
Adalet Bakanlığı'na baĢvurdu. BDP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e gönderdiği 
baĢvuru dilekçesinde, Çintay'ın kendisine ve ailesine gönderdiği mektuplara, cezaevi yönetimi tarafından 'bizi 
Ģikayet ediyorsun' gerekçesiyle el konulduğunu ve Çintay'a hücre cezası verildiğini belirtti. Çintay, 23 Haziran günü 
ĠHD Diyarbakır Ģubesine mektupla yaptığı baĢvuruda ise, hastaneden cezaevine gönderildikten sonra bir heyet 
raporu düzenlendiğini öğrendiğini, ancak söz konusu raporun eline geçmediğini, sağlık sorunları sebebi ile tahliyesi 
için hukuki yardım talep etti.  
 

Yaralı Halde Tutuklanan Çocuk Ġçin Soru Önergesi 
BDP Diyarbakır Milletvekili Gültan KıĢanak, Ocak ayında Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevaplaması için Meclis'e 
bir soru önergesi verdi. KıĢanak soru önergesinde, “Diyarbakır'da 28 Kasım 2009 tarihinde meydana gelen 
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toplumsal gösteriler sırasında yaralanan Süleyman Tekel (16) olay ardından gözaltına alınmıĢ, yaralı olması 
'olaylara karıĢtığı' Ģeklinde yorumlanarak tutuklanmıĢtır. Süleyman TEKEL 43 gündür Diyarbakır D Tipi Kapalı 
Cezaevinde tutulmaktadır. Sağ bacağından ateĢli silahla yaralanmıĢ olmasına rağmen Ailesi ve Avukatları, 
bacağında güç kaybı ve zayıflama yaĢayan TEKEL'in tedavisinin gerekli biçimde yapılmadığı konusunda 
endiĢelerini ifade etmektedirler” dedi. 
Önergede Ģu sorular yöneltildi: 
'1. 43 gündür tutuklu bulunan Süleyman TEKEL tedavisi için tam donanımlı bir hastaneye sevk edilmiĢ midir? 
2. Bu çocuğun tedavisi için ne gibi tıbbi müdahaleler yapılmıĢtır? 
3. Süleyman TEKEL'in sağlık durumu nedir? 
4. 43 gündür sağıltımı için tedavi uygulanmayan Süleyman TEKEL'in, bu yarasından dolayı kalıcı bir sağlık sorunu 
yaĢama tehlikesi var mıdır; varsa bunun sorumlusu kimdir; sorumlular hakkında ne gibi iĢlemler yapılmıĢtır? 
5. Tedavinin ihmali konusunda idari soruĢturma açılmıĢ mıdır; açılmıĢsa nasıl sonuçlanmıĢtır? 
6. Cezaevinde son üç yılda ve aylarla göre kaç çocuk, hangi suçlarla, hangi illerde tutuklu olarak bulunmaktadır; bu 
çocukların herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmiĢ midir, tespit edilmiĢ ise nelerdir ve hangi tedaviler 
uygulanmıĢtır?' 

 
21 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden mektupla baĢvuran Ahmet KardaĢ, 
2006 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu omuriliğinden yaralandığını ve bundan dolayı felç olduğunu, cezaevinde 
tedavisi için gerekenin yapıldığını ancak buna rağmen bakıma muhtaç olarak yaĢamını idame ettirdiğini, hastalığım 
nedeni ile yaĢamını cezaevinde ikamet etmesinin mümkün olmadığını belirterek tahliyesi için hukuki yardım talep 
etti. 
 
23 Ocak günü günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Hasan Turan, oğlu Ġzzet Turan‟ın yaklaĢık 13-14 yıldır 
cezaevinde bulunduğunu, Ģu anda Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟nde bulunan oğlunun kemik erimesi, bel fıtığı, 
kronik bronĢit, sinüzit, böbrek yetmezliği, mide ülseri gibi hastalıkları bulunduğunu, cezaevinde tedavisinin iyi 
yapılmadığını, beslenmesine dikkat edemediğini ve tedavi için gerekli olan ilaçlar da pahalı olduğu için yerine daha 
ucuz ve etkisiz ilaçlar verildiğini, doktorlar ile yaptığı görüĢmelerde kendisine oğlunun ölmesine kesin gözüyle 
baktıklarını belirterek oğlunun tahliyesi için hukuki yardım talep etti. 
 
Van'da 2006 yılında "PKK' ye yardım yataklık yapmak" iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan ve ceza alan 
Necmettin Korkaç‟ın (56), gözlerinde ve ayaklarında da sağlık sorunları bulunduğu cezaevi idaresine üç defa 
baĢvuru yapmasına rağmen hastaneye götürülmediği belirtildi.  
 
MuĢ E Tipi Cezarvi‟nden Ocak ayında ĠHD MuĢ ġubesi‟ne baĢvuruda bulunan Allattın Çağatay hastalığı nedeniyle 
sürekli ilaç kullanması gerektiğini, ancak ilaçlarının zamanında verilmediğini belirtti. 
 
Van'da 27 Aralık 2009'da tutuklanan Ferzende Abi‟nin kaldığı Van F Tipi Cezaevi'nde iki defa mide kanaması 
geçirmesine rağmen tedavi edilmediği iddia edildi. Abi'nin eĢi ġirin Abi, eĢinin Van Devlet Hastanesi'ne 
götürüldükten yarım saat sonra tekrar cezaevine götürüldüğünü, sağlık durumunun kötüleĢmemesi ve hayatı 
tehlikenin olmaması için acil olarak bir hastaneye yatırılması gerektiğini iddia etti.  
 
28 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Ferat Ekinci, babası ġakir Ekinci‟nin almıĢ olduğu 18 aylık 
cezanın infazı için 2009 yılında cezaevine girdiğini, 5 ay 25 gün cezası kalmıĢ ilen Ģeker, kalp, tansiyon ve böbrek 
yetmezliği rahatsızlığından dolayı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma Hastanesi‟ne kaldırıldığını, durumunun 
ölümcül olduğunu ancak bu durumda bile yoğun bakımda veya normal odada ayağının zincirlendiğini, iki damarı 
tıkalı olmasına rağmen hastalığından dolayı müdahale edilemediğini belirterek babasının cezasının ertelenmesi için 
hukuki yardım talep etti. 
 
29 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Rıza Güler, Adıyaman Açık Ceza Ġnfaz Kurumu‟nda hükümlü 
olduğunu, 05.04.2007 tarihinde cezaevinde iç hizmet bünyesinde atölyede çalıĢırken kaza geçirdiğini, gözünden 
yaralandığını ancak ihmalkârlık ve zamanında müdahale edilmemesi nedeniyle gözünün görme yetisini büyük 
oranda kaybettiğini, kazadan 55 gün sonra tedavi edildiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
31 Ocak günü Mersin Silifke M Tipi Kapalı Cezaevi‟nden mektupla ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran baĢvuran 
Arslan Karslı, daha önce 4 raporla hakkında verilen kararlar sonucu tahliye olduğunu ancak son baĢvurusunda 
“hastalığının sürdüğü” yönünde muayene sonuçlarına rağmen tahliye edilmediğini ve Adli Tıp Kurumu‟nun “Ģifası 
tebeyyün edinceye kadar Yüksek Güvenlikli bir hastanede tedavi ve koruma altına alınması” kararıyla Bakırköy 
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi‟nde 3 ay boyunca tutulduğunu, daha sonra cezaevine sevk edildiğini belirtti. 
 
ġubat ayında MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD MuĢ Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Yamaç 19 Aralık 
2000 tarihinde Hayata DönüĢ adı verilen operasyonda ciddi derecede yaralandığını, yaralı olduğu halde tedavi 
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kabul etmediğini ve daha sonra arkadaĢları ile birlikte aldıkları karar gereğince tedaviyi kabul etiklerini hastaneye 
yapılan sevklerde kaburgalarının kırık olduğu göğüsün üst kafesinde kaynaĢtıklarını sürekli rahatsız etiğini, 
ameliyat olması gerektiğini fakat doktorların kendisini ameliyat etmediğini hayatın boyunca bu ağrıları çekmek 
zorunda olduğunu beyanda bulunduklarını belirterek ameliyat edilmesi için hukuki yardım talebinde bulundu. 
 
18 yıl önce tutuklanarak müebbet hapis cezasına çarptırılan ve halen Mardin M Tipi Cezaevi'nde tutulan Nesimi 
Kalkan, 5 yıl önce teĢhisi konulan "Çölyak hastalığı" nedeniyle Ocak ayı sonunda Mardin Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yeterli gıda almamasından ötürü bağırsaklarındaki acının giderek arttığı belirtilen Kalkan'ın karın 
bölgesinin giderek ĢiĢtiği öğrenildi. Kalkan'ın ağabeyi Yusuf Kalkan doktorların böylesi bir hastalığın tedavisinin 
cezaevi koĢullarında imkansız olduğunu ve hastanın ömür boyunca sadece glutensiz gıdalar yiyebileceğini 
söylediğini aktardı. Kalkan‟ın eĢi Taybet Kalkan ile kızı Beritan Kalkan 22 Eylül 2010‟da ĠHD Diyarbakır ġubesi‟nde 
basın toplantısı düzenledi. Kalkan ailesi, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü bulunan çölyak hastası 
Nesimi Kalkan‟ın hastalığının her geçen gün ağırlaĢtığını vurgulayarak bir an önce serbest bırakılmasını istedi. 
Nesimi Kalkan ile yine sağlık sorunları bulunan tutuklular Mehmet Emin Özkan ve Süleyman Uçar'ın tahliye 
edilmesi için Mardin Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olan Tuncay Gündoğan tarafından Ġl Ġnsan Hakları Kurulu'na 18 
Eylül 2009 tarihinde gönderilen Ģikâyet dilekçesine 2010 ġubat ayında Mardin Vali Yardımcısı ve aynı zamanda Ġl 
Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanı olan Yavuz Selim Süzer, halen cezaevinde yatmakta olan Kalkan'ın tahliye edildiği 
yanıtını verdi. Mardin Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanı Süzeri'in imzası ile dilekçeye verilen yanıt Ģöyle: "Valiliğimiz Ġl 
Ġnsan Hakları Kurulu'na 18.09.2009 tarihinde Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatmakta olan Nesimi Kalkan, 
Mehmet Emin Özkan ve Süleyman Uçar'ın hayati risk taĢıyan sağlık sorunlarından dolayı cezaevi koĢullarından 
kalmaları uygun olmadığı, bu nedenle sağlık sorunlarının takip edilip gerekli iĢlemlerin yapılmasının sağlanması 
gerektiği' iddialı baĢvuru ile ilgili kurulumuz AraĢtırma Ġnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun 11.12.2009 
tarihinde Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi Ġnfaz Kurumu'na yaptığı ziyarette, Nesimi Kalkan'ın tahliye olduğu, M. Emin 
Özkan'ın da Diyarbakır Cezaevi'ne naklinin yapıldığı, Süleyman Uçar'ın ise tedavisine devam edildiği tespit 
edilmiĢtir." 27 Temmuz günü Diyarbakır D Tipi Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Nesimi Kalkan, 
“sürekli ve kalıcı” hastalığı olmasına rağmen, beslenme, bakım ve tedavisinin çok zor ve uğraĢlı olmasından dolayı 
cezaevi idarelerinin kendisini baĢından savdığını, bir yıl içinde 4 cezaevi değiĢtirdiğini belirtti. 22 Eylül günü tekrar 
ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Bedriye Kalkan, oğlunun serbest bırakılmazsa, en azından Cizre‟deki 
cezaevine sevkinin yapılmasını isteyerek, bu durumda oğluna özel gıdalar yapıp gönderebileceğini belirtti.  
 
Faysal Encü (35) isimli mahpus 2005 yılından beri kaldığı Mardin M Tipi Cezaevi'nden sağlık durumunun 
ağırlaĢması üzerine 2010 yılının Ocak ayında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma Hastanesi'nde tedavi 
edilmesi için Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne nakledildi. Bir hafta kaldığı araĢtırma hastanesinde yapılan tetkiklerde 
Encü'nün, Çölyak hastası olduğu tespit edildi. Hastanede 3 gün arayla 2 ameliyat geçiren Encü'nün ameliyattan 
hemen sonra koğuĢuna gönderildiğini belirten kardeĢi Salim Encü, "Ağabeyim 17 Mart'ta da 3. ameliyata alınacak. 
Doktorlar hastalığın masraflı ve tedavisinin zor olduğunu söyledi. Doktorlar kardeĢimden tedavisi için 8 bin TL 
istemiĢ. Sürekli sıvı gıdalarla beslenmesi gerekiyor. Cezaevi koĢullarında bunun yapılmasının imkansız" dedi. 12 
Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Salim Encü, kardeĢinin rahatsızlığının devam ettiğini, 2 kez 
ameliyat olduğunu belirterek tahliyesi için hukuki yardım talep etti. 
 
Bakırköy (Ġstanbul) Kadın Cezaevi‟nde bulunan ve 5 Ocak günü Umut Yayıncılık‟a gönderdiği mektupta geçirdiği bir 
ameliyata bağlı olarak kemik erimesi ve ülser sorunu bulunmasına rağmen tedavisinin geciktirildiğini belirten 
gazeteci Suzan Zengin, yaĢadığı sağlık sorunları nedeniyle götürüldüğü hastanede kelepçeli olarak jandarma 
erlerinin yanında tedavi olmayı reddedince tedavi yapılmadan cezaevine getirildiğini belirtti. Zengin‟in erler ile 
doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.  
 
“Adana'da 10 Ocak günü gerçekleĢtirilen eyleme katıldığı” iddiasıyla 11 Ocak günü gözaltına alınan ve çıkarıldığı 
Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan sara hastası Ozan Edeman'ın gözaltında gördüğü iĢkence 
nedeniyle rahatsızlandığı Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne 
kaldırıldığı, Edeman'ın 12 gün elleri kelepçeli bir Ģekilde tedavi edildiği, tedavisinin ardından tekrar Adana Kürkçüler 
F Tipi Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi. 
 
28 Ocak günü Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır Ģubesine mektupla baĢvuran Nurettin Soysal, 
“YasadıĢı örgüte yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla aldığı müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıldır cezaevinde 
bulunduğunu, yaklaĢık 11 yıldır MuĢ Cezaevi‟nde kaldığını, 2008 yılının sonlarına doğru boğazının sağ tarafında bir 
ĢiĢkinlik olması üzerine revire giderek MuĢ Devlet Hastanesi‟ne sevk edildiğini, hastane doktorunun bademcik tahlili 
yaparak bir paket iltihap kurutucu ve ağrı kesici vererek “bunları kullanırsan geçer” diyerek kendisini cezaevine 
gönderdiğini, düzenli olarak 2009 Ocak ayına kadar bu ilaçları kullandığını ancak boğazında 3 ur daha oluĢtuğunu, 
15 Ocak 2009 tarihinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi‟ne sevk edildiğini ama MuĢ Cezaevi idaresinden kaynaklı 
evrak eksikliğinden dolayı 1 ay bekledikten sonra muayene olmadan MuĢ Cezaevine geri gönderildiğini, 7 Mayıs 
2009 tarihinde tekrar Dicle Ünv. Tıp Fakültesine geldiğini, tahliler sonrası Lenf kanseri teĢhisi konulduğunu, bir ay 
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sonra hastanede tedavi görmeye baĢladığını, Dicle Üniv. Tıp Fakültesi doktor ve heyetin hazırlamıĢ olduğu raporda 
“Nurattin Soysal‟ın cezaevinde tedavisinin mümkün olmadığı ve bir yıl yaĢam süresinin ancak olabileceğinin 
yazıldığını” belirtti.  Soysal, daha sonra Ġstanbul‟da Adli Tıp‟a sevk ediliğini ancak burada muayene edilmeden 
birkaç soru sorularak kaldığı Diyarbakır D Tipi Cezaevi‟ne gönderildiğini, daha sonra Adli Tıp‟ın “kemoterapi 
bittikten sonra karar vereceğiz” dediğini, toplam 6 defa kemoterapiye girdikten sonra aynı Ģekilde heyet tarafından 
hazırlanan rapor ile beraber tekrardan Adli Tıp‟a gittiğini ancak bu baĢvurusuna halen yanıt gelmediğini belirtti. 
Nurettin Soysal, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟nden çıkarılarak 18 Ağustos 2010‟da 
Diyarbakır D Tipi Cezaevi‟ne gönderildi. Soysal, Ekim ayında kan değerlerinin düĢmesi nedeniyle kaldırıldığı Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟nde, kelepçeyle yatağına bağlanarak tedavi edildi. 
 
Adıyaman E Tipi Cezaevi'nde bulunan Çölyak hastası hükümlü Ġsmet Ayaz, ġubat ayında DĠHA'ya gönderdiği 
mektupta, sağlık sorunlarının giderek ağırlaĢtığını, 4 Eylül 2009 tarihinde Adli Tıp 3. Ġhtisas BaĢkanlığı tarafından 
çağrıldığını, ancak ring yolculuğu yapamadığı için görüĢmeyi hala gerçekleĢtiremediğini belirtti. 7 Nisan günü ĠHD 
Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Ayaz‟ın kardeĢi ġehmus Ayaz, kardeĢinin Adıyaman Devlet Hastanesi‟nden Adana 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi‟ne sevk edildiğini, ring aracı ile Adana‟ya götürülüp getirildiğini, hastalığı 
nedeni ile ring aracı ile gitmesinin sağlık yönünden sakıncalı olduğunu, ambulans ile götürülmesi için hukuki yardım 
talep etti. 22 Nisan günü mektupla ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Ġsmet Ayaz ise 01.04.2010 tarihli Adıyaman 
Devlet Hastanesince yapılan tetkik ve tahlil neticesinde ileri tetkik ve tedavi için Adana Çukurova AraĢtırma Tıp 
Fakültesine sevki için rapor verildiğini, ambulans ile sevkin bürokratik iĢlemler nedeniyle çok gecikmeye neden 
olacağı için zorunlu olarak ring aracıyla gideceğini belirtti. 
 
PKK davasından müebbet ceza alan ve 18 yıldır cezaevinde tutuklu olan Halil GüneĢ‟in avukatı Selim AvĢar 18 
ġubat günü yaptığı açıklamada, müvekkilinin kemik kanserine yakalandığını, tedavisinin yapılmadığını, tüm yetkili 
kurum ve kuruluĢlara resmi kanallarda haberdar ettiğini ancak her an gibi sonuç alamadığını belirtti. GüneĢ‟in 
tedavi için götürüldüğü hastanede biyopsi örneğinin alınmadığını söyleyen AvĢar, hastalık öncesinde eski biyopsi 
örneğinden yeni durumuna iliĢkin değerlendirme yapıldığını söyledi. Müvekkiline yönelik yapılan uygulamanın 
Anayasa ve AHHM yasalarına aykırı bir durum olduğunu belirten av. AvĢar, “Daha önce biyopsi alınmıĢ ancak 
tekrardan fakülteye sevki sırasından vücudunda herhangibi yeni bir biyopsi örneği alınmamıĢ eski biyopsi 
örneğinden yeni durumuna iliĢkin değerlendirme yapmaktadırlar. Halil‟den biyopsi alınmıĢ hastalığından 5 yıl önce 
alınmıĢ cezaevindeki revir fakülteye yapılan tetkikler sağlık koĢulları açısından herhangi bir sonuç vermemektedir. 
Adli tıp kurumu herhangibi inceleme bulunmamaktadır bu durum ceza infaz kanunun sağlığa iliĢkin tamamen 
aykırıdır. Ana yasa ilkesi ve AHM Yasaları tamamen ihlal edilmektedir” dedi. 
 
24 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Mehmet Emin Türkan (1993), Diyarbakır E Tipi Kapalı 
Cezaevi‟nde bulunduğunu, göğsündeki ağrı nedeniyle revirdeki doktor kendisini hastaneye sevk etmesine rağmen 
cezaevi idaresinin kendisini hastaneye götürmediğini, revirdeki doktorun verdiğ bu ilaçların bir etkisinin olmadığını 
iddia etti. 
 
9 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Azadiya Welat Gazetesi`nin eski Yazı ĠĢleri Müdürü ve 
Ġmtiyaz Sahibi Vedat KurĢun 4.5 ay Metris Cezaevi‟nde kaldıktan sonra Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı 
Cezaevi‟ne getirildiğini, Metris Cezaevi‟nde bulunduğu süre zarfında tek kiĢilik hücrede tutulduğunu, 13 aylık 
tutukluluk süresince Hepatit B hastası olmasına rağmen sadece 1 kez devlet hastanesine götürüldüğünü ve bunun 
dıĢında hastalığıyla ilgili herhangi bir tedavi görmediğini belirtti. 
 
Halkın Hukuk Bürosu, Bolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Ümit Ġlter‟in ağırlaĢan sağlık durumuna iliĢkin Ġstanbul 
Barosu‟nda 15 Mart günü toplantı düzenledi. Toplantıda, Ümit Ġlter‟in 2008 yılının Kasım ayından bu yana gittikçe 
artan bir Ģekilde akciğerlerinde ağrı hissettiğini ve solunum güçlüğü yaĢadığı ifade edilerek; bu süre boyunca boyun 
bölgesinde bazı sertlikler oluĢtuğu ve bezeler ortaya çıktığı belirtildi. Açıklamada Ümit Ġlter‟in hastalığının tedavi ve 
teĢhisi için Bolu Ġzzet Baysal Hastanesi‟ne ve sonrasında Ankara Numune Hastanesi‟ne sevk edildiğini ancak 
tedavisine yönelik bir iĢlem yapılmaksızın cezaevine gönderildiği belirtildi. 16 ġubat 2010‟da Atatürk Göğüs 
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim AraĢtırma Hastanesi‟ne getirilen Ümit Ġlter‟in tüberküloz hastası olmadığı 
gerekçesiyle ring aracından indirilmeden geri gönderildiği bilgisi de yapılan açıklamada yer aldı.  
 
Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan ve tedavisi için tahliye edilmesi gereken mesane kanseri 
hastası Erol Zavar 19. ameliyatını olmak için 23 Mart günü hastaneye kaldırıldı. 
 
Mersin‟de 24 Nisan 2009‟da operasyonlarda tutuklanan altı kiĢiden Avni Vural, altı kurĢunla yaralı olarak yakalanan 
ve müebbet hapis cezasıyla yargılanan Cebrail Ancar ile ayrı bir suçlamayla tutuklanan Murat Kahraman‟ın 
yakınları, tutukluların Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi‟nde hak ihlaline maruz kaldığını belirterek 23 Mart günü 
ĠHD Mersin ġubesi‟ne baĢvurdu. ĠHD Mersin ġubesi‟ne açıklama yapan Cebrail Ancar‟ın annesi Sultan Ancar, 
oğlunun sağlık durumunun oldukça kötü olduğunu belirterek, “bacağında kalan kurĢun onu rahatsız ediyor. Tedavi 
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olmak için cezaevi idaresine baĢvuruyor, talepte bulunuyor ama hiçbir talebine cevap verilmiyor” dedi. Avni Vural‟ın 
eĢi Ġkram Vural ise, Avni Vural‟ın tutuklandıktan sonra teĢhisi konulamayan bir rahatsızlığının ortaya çıktığını 
belirterek, “eĢim doktora gidip sorunu öğrenmek için dilekçe yazıyor, fakat idare eĢimin talebine herhangi bir cevap 
vermiyor. Birkaç ayaküstü tedavi ile geçiĢtiriliyor” dedi. 
 
2008 senesinde bir tür beyin kanseri olan Oligodendroglioma teĢhisi konulan ve ağır bir ameliyat geçiren Hayati 
Kaytan, rutin sağlık kontrolleri nedeniyle 2009 Ocak ayında Ankara 2 nolu F Tipi Cezaevine sevk edildi. 21 Mart'ı 
22 Mart'a bağlayan gece Kaytan, Ankara 2 nolu F Tipi Cezaevinden, baĢka bir cezaevine sevkinin mümkün olup 
olmadığının tespiti için kliniğe götürüldü. Kaytan'ın elinde tedavisinin Ankara'da yapılması gerektiğine iliĢkin rapor 
olmasına rağmen Ankara Numune Hastanesine gönderildi. 22 Mart günü hastaneye götürülen Kaytan için doktorlar 
beyin cerrahinin karar vermesi gerektiğini söyleyerek Kaytan'ı cezaevine geri gönderdi. 
 
Ordu E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Turgut Koyuncu Mart ayı sonunda DĠHA'ya gönderdiği mektupta, 
kendisinin hem sorguda hem de cezaevinde iki defa burnunun kırıldığını, tedavisi yapılmadığı için nefes almakta 
zorluk çektiğini ve “Plastik cerrah bölümüne giriyor” diye ameliyat yapılmadığını, 15 yıldır cezaevinde bulunan ve 
müebbet hapse mahkum edilen Cemil Ġvrendi adlı mahkumun ağır kalp hastası, Mahsum Oruç'un da Hepatit-B 
hastası olduğunu ve tedavilerinin yapılmadığını belirtti.  
 
Siirt E Tipi Cezaevi'nde bulunan A. Selam Güler tarafından Mart ayı sonunda DĠHA'ya gönderilen mektupta, iki defa 
bel fıtığından ameliyat olmuĢ, sol tarafı belden aĢağı uyuĢuk olan Mahmut Bilgiç adlı mahkumun yanı sıra, Hepatit-
B hastası olan Mehmet Ezer, kalp ameliyatı geçiren, astım, kronik bronĢit, nefes darlığı çeken Enver Uçar, iki defa 
bel fıtığı ameliyatı geçirmesine rağmen hala rahatsızlığı devam eden Ġskan Çelik, bir sefer kalp krizi geçirmiĢ ve 
kalp rahatsızlığı devam eden LütfiĢah Kelekçier, karaciğer iltihaplanması bulunan ve zaman zaman kan kusan 
Yusuf Tango, mide ülseri, gastrit, hemoroit, böbrekte kütle, farenjit ve sinüzit rahatsızlıkları bulunan Mehmet Ay, 
Hepatit-B hastası, siroz hastalığına yakalanması an meselesi olan Lezgin DaĢçı, tedavisi yapılmadığı için sol 
gözünü kaybetmiĢ ve sağ gözünü de kaybetme ile yüz yüze olan Kenan Bakay, Ankilozon Spandolit, kas erimesi, 
hipertansiyon, sinüzit ve migren hastalıkları olan Abdullah Altun, kalp rahatsızlığı olan Mustafa Ertaç ve 
tutuklanmadan önce kalp kapakçıklarından ameliyat olmuĢ ve sürekli doktor kontrolünde olması gerekirken tedavisi 
yapılmayan M. Sıddık Cengiz'in hastalığının giderek kötü hal aldığını belirtildi. Güler ayrıca, 4 ay önce tutuklanan 
Abdullah Uçun adlı tutuklunun da psikolojik sorunları olduğuna dair raporu bulunmasına rağmen cezaevinde 
tutulduğunu ve sorununun giderek derinleĢtiğini belirtti.  
 
Kandıra F Tipi Cezaevi'nden Nisan ayı baĢında DĠHA‟ya mektup gönderen Musa Çakı adlı hükümlü, gözlerinin 
sürekli yandığını ve yaĢ geldiğini, rahatsızlığından dolayı cezaevi revirine çıktığını, revirdeki doktora var olan göz 
rahatsızlığını dile getirdiğini ancak doktordan “Fazla okuma, 5 dakika oku yeter” Ģeklinde bir cevap aldığını belirtti.  
 
2 Nisan günü Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi‟nden avukatı aracılığıyla ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Pınar IĢık, 
kendisiyle aynı koğuĢta bulanan 70 yaĢlarındaki Hazni Aykır‟ın ciddi sağlık sorunlarının bulunduğunu, geceleri sık 
sık hastalandığını belirterek tahliyesi için hukuki yardım talep etti. 
 
6 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Besra Orak, kızı Dicle Orak‟ın 25.12.2009 tarihinde tutuklandığını, 
Ģu anda Adana KarataĢ Cezaevi‟nde bulunduğunu, görüĢüne gittiğinde sağlık sorunlarının var olduğunu 
gördüğünü, tutuklanmadan önce bağırsaklarından rahatsız olduğunu ve ilaç tedavisi gördüğünü, cezaevinde 
rahatsızlığının arttığını, tedavisinin yapılması ve yargılanmasının tutuksuz devam etmesi için hukuki yardım talep 
etti. 
 
7 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine Almanya‟dan telefonla baĢvuran ġükrü Atça, babası Mehmet Atça‟nın (73)  
kardeĢleri Mesut ve Ġslam Atça ile beraber 31 Aralık 2010 tarihinde Ġdil‟de gözaltına alınarak tutuklandığını, 1993 
yılında da tutuklandığını ve o tarihte gördüğü iĢkenceden dolayı iki gözünü kaybettiğini, Ģu an da görme engelli 
olduğunu, cezaevi Ģartlarında yaĢamını devam etmesinin mümkün olmadığını belirterek hukuki yardım talebinde 
bulundu. 23 Eylül günü Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır Ģubesine mektupla baĢvuran 
Mehmet Atça ise, “22 Ocak 1993 yılında “örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla yaklaĢık bir ay gözaltında kaldığını ve 
gözaltında yapılan iĢkenceler sonrası her iki gözünü kaybettiğini”, 22 Mart 1995 tarihinde aldığı 12 yıl 6 ay hapis 
cezasının onaylandığını, dava sırasında yurtdıĢına çıktığını, 26 Haziran 2001 tarihinde Türkiye‟ye geldiğini ve 
havaalanında yakalanarak önce BayrampaĢa Cezaevi‟ne götürüldüğünü, buradan Amasya Cezaevi‟ne sevk 
edildiğini, Amasya‟dan gönderildiği Adli Tıp Kurumu‟nun “her iki gözünün sakat olduğuna ve cezaevinde 
kalamayacağına dair” rapor verdiğini, ancak 26 Ocak 2005 tarihinde tahliye olduğunu, davasının 2aynı yıl 
sonuçlandığını ve 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını, 31 Aralık 2009‟da tekrar tutuklanarak önce Midyat Cezaevi‟ne, 4 
ay sonrada Erzurum Cezaevi‟ne sevk edildiğini, Cezaevi Müdürü‟nün burada “raporların ve hastalığın olmasına 
rağmen seni bırakacak gücüm yok ve aynı Ģekilde sana burada bakamayız” dediğini ve Ģu an kaldığı Diyarbakır D 
Tipi Kapalı Cezaevi‟ne sevk edildiği belirtti. Atça, Ģeker hastalığı, nefes darlığı, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve 
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bunlara bağlı birçok hastalığı olduğunu, cezaevinde sağlık koĢulları nedeniyle kalacak durumu olmadığını, 
ihtiyaçlarını tek baĢıma gideremediğini belirterek tahliyesi için hukuki yardım talep etti. 
 
BDP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, 23 ġubat günü cezaevinde hastalanan 1 yaĢındaki kızı ile birlikte hastaneye 
götürülmeyen Gazal Dülek‟e iliĢkin soru önergesi verdi. Birdal, Türkiye'nin taraf olduğu BirleĢmiĢ Milletler 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar SözleĢmesinin 12/d maddesine göre hastalık halinde her türlü sağlık 
hizmetinin ve bakımının sağlanması için gerekli Ģartların yaratılması gerektiğini hatırlatarak, “23 ġubat günü 
hastalanan Ekin Dülek bütün baĢvurulara karĢın doktora götürülmez. Gece iyice ağırlaĢan hasta bebek bu kez 
yanına annesinin gelmesine izin verilmeden hastaneye götürülmüĢtür. Sabaha karĢı da geri getirilmiĢtir. Çocuğun 
Ģikayetleri ve hastalık belirtileri ise ertesi gün anne Gazal Dülek'ten sorulmuĢtur” dedi ve Ģu soruları yöneltti; “Böyle 
bir olay gerçekleĢmiĢ midir?, Cezaevinde kalan anneye muhtaç çocukların hastalanması durumunda annenin 
çocukla beraber doktora ya da hastaneye gitmesi mevzuata aykırı mıdır? Bu konudaki uygulamalar hangi yasa ya 
da genelgeye dayanmaktadır?” 
 
Adem Tiryaki adlı hükümlünün Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nden Nisan ayında DĠHA'ya gönderdiği mektupta, 
birçok hastalığı bulunan Yılmaz Ayyıldız, iki gözünden kör olan Gülnaz Akkurt ve kimi sağlık sorunları olan yeni 
tutuklu Yusuf Dağ'ın aynı hücrede tutulduğu ve üçünün de ihtiyaçlarını yalnız baĢlarına giderme konusunda 
sıkıntılar yaĢadığı ileri sürüldü. Mektupta, Ayyıldız'ın anjiyo için gittiği Edirne AraĢtırma Hastanesi'nde baĢtan 
savma bir uygulama ile karĢılaĢtığı bildirilerek, Ģunlar kaydedildi: “Hastane yetkilileri arkadaĢa 'sende kansızlık var, 
kolesterol var' deyip anjiyo yapmadan arkadaĢımızı geri gönderdi. Ayyıldız'ın birçok rahatsızlığı var. Gizli kan 
Ģekeri, kronik kalp rahatsızlığı, prostat, akciğer rahatsızlığı (KOAH), böbrekte taĢ ve daha önce ameliyat olmasına 
rağmen bel fıtığı sorunu devam ediyor. Bu hastalıkların tedavi edilmesi için belki inanması zor ama günde 55 
(yanlıĢ yazmıyorum) adet hap kullanıyor. Bugüne kadar bunların olumlu bir etkisinin olmadığı gibi günden güne 
durumu kötüye gidiyor.”  
 
Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi'ndenDĠHA'ya mektup gönderen Sedat Kartal adlı hükümlü, 4 ay boyunca 
BayrampaĢa Devlet Hastanesi ve Haseki Hastanesi'nde yaptığı tetkiklerinin kaybedildiğini belirtti. BayrampaĢa 
Cezaevi'nde dıĢarıda iken varolan sağ kalçasındaki rahatsızlığının yeniden nüksettiğini ve ve söz konusu 
hastanelerde 4 ay boyunca, çeĢitli tetkiklerinin yapıldığını ve dosyasında toplandığını kaydeden Kartal, 'Daha sonra 
Kandıra 2 Nolu F Tipi'ne sürgün gönderildim. Sağlık dosyalarımı isteyince 'sen git biz göndeririz' dediler. Aradan iki 
ay geçtikten sonra ısrarlarım sonucunda, cezaevi yönetimi askerin dosyama el koyduğunu ve yeniden 
BayrampaĢa'ya gönderdiğini söyledi. Israrlı itirazlarım sonucunda bu sefer de 'senin sağlık dosyaların kaybolmuĢ' 
dediler' diye kaydetti. Dosyasının kaybedilmesine iliĢkin yaptığı suç duyurusunun da, 'Kusur yok' denilerek 
sonuçsuz kaldığını yazan Kartal, bunun üzerine yeniden tetkiklerine baĢladığını ama her hastaneye gittiğinde, 
'senin bir Ģeyin yok' denilerek geçiĢtirildiğini ifade etti. 
 
Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi'nden DĠHA‟ya mektup gönderen Abdullah AltıntaĢ isimli hükümlü, Mart ayının 
sonunda diĢ muayenesi için gittiği Ġzmit Devlet Hastanesi'nde kelepçelerinin açılmasını istediği için doktorun 
hakaretlerine maruz kaldığını öne sürdü. AltıntaĢ, muayene olmadan cezaevine geri döndüğünü belirti. 
 
BDP) ile ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne yönelik 24 Aralık 2009‟da düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan 
Diyarbakır‟ın Sur Ġlçesi‟nin Belediye BaĢkanı Abdullah DemirbaĢ, bir süredir tedavi gördüğü Derin Ven Trombozu 
(DVT) hastalığının kritik bir hal alması nedeniyle 24 Mart günü hastaneye kaldırıldı. DemirbaĢ‟ın, hastalığına bağlı 
olarak yaĢamsal tehlikesinin yüksek olduğu Dicle Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nin hazırladığı sağlık 
raporuyla kesinleĢti. Abdullah DemirbaĢ‟ın avukatlarının hazırlanan sağlık raporuyla Abdullah DemirbaĢ‟ın tahliye 
edilmesi için Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne yaptığı baĢvuru aynı gün mahkeme tarafından reddedildi. 
DemirbaĢ, 26 Nisan 2010‟da aynı hastanede anjiyo oldu. DemirbaĢ‟ın avukatı Sertaç Eke, müvekkilinin 
bacaklarındaki toplardamarlardaki pıhtı sorunu nedeniyle yaĢamsal riskinin olduğunu fakat Abdullah DemirbaĢ‟ın 
hala tahliye edilmediğini belirtti. DemirbaĢ‟ın avukatlarının yaptığı son baĢvuruyu 14 Mayıs 2010‟da değerlendiren 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, DemirbaĢ‟ın tahliye edilmesine karar verdi.  
 
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde kalan Mehdi Ürper Mayıs ayında Dicle Haber Ajansı‟na gönderdiği mektupta, 
kronik bronĢit ve astım hastası olduğu için, doktorun tozlu, nemli ve sigara içilen ortamlardan uzak durması 
gerektiğini belirtmesine rağmen toprak sahanın yanı baĢında bulunan odadan baĢka bir odaya alınmadığı belirtti.  
 
19 Nisan günü mektupla ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Mehmet Karahan, Ģu beyanlarda bulundu: 1997 yılında 
Yalova Ceylankent‟te polis tarafından gözaltına alındığını, gözaltında uzun süre iĢkence gördüğünü, çıkarıldığı 
Savcılıkta hastaneye sevk edilmesini istemesine rağmen Savcının “cezaevinde seni hastaneye de götürürler, sana 
iyi de bakarlar” dediğini, 13 yılda 23 cezaevine sevk edildiğini, bu kadar cezaevi dolaĢtırılmasının sebebinin rapor 
alması engellemek olduğunu, son olarak Trabzon Cezaevi‟nden Diyarbakır D Tipi Cezaevi‟ne getirildiğini, tüm bu 
süreç nedeniyle AHĠM‟e baĢvuruda bulunduğunu, AHĠM‟in rapor talebi üzerine tekrar Diyarbakır Cezaevi 
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Savcılığına baĢvurduğunu, Savcılık 2010/6595 sayılı dosya açtığını söylediğini ancak halen Adli Tıp‟a 
gönderilmediğini belirtti. 
 
20 Nisan günü mektupla ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Hanım Kuzu, 4 yıl önce kemik erimesi teĢhisiyle 10 
tane diĢinin çekildiğini, sonrasında kemik erimesi probleminin olmadığının anlaĢıldığını, yanlıĢ teĢhis mağduru 
olduğu halde tedavi masraflarının karĢılanmayacağının belirtildiğini, bunun üzerine ilgili doktor hakkında suç 
duyurusunda bulunduğunu, bir yıl sonra dilekçesinin ilgililere ulaĢmasının cezaevi idaresince engellendiğini 
öğrendiğini, 2008 yılı baĢında hem cezaevi yönetimi hem de doktor hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, 
bunun üzerine Cumhuriyet Savcısının ifadesini alarak kendisini Adli Tıp Kurumu‟na gönderdiğini, 2 yıldır davanın 
akıbetini bilmediğini, söz konusu süre zarfında yemek çiğneyemediğimden dolayı ciddi mide ve bağırsak 
problemleri yaĢadığını, K.Ü.T.F.A.K DiĢ Hekimliğine tedaviye gittiğini, fakat orada görevli Yrd Doç. Ülkem 
Cirasun‟un “hem devlete karĢı çıkın, hem de devlet diĢinizi yapsın” diyerek kendisine rapor vermeyeceğini belirtti. 
Kuzu, bağımsız bir heyet tarafından muayenesinin yapılması, ilgililer hakkında soruĢturma açılması ve tedavisi için 
13.04.2010 tarihinden itibaren süresiz açlık grevine girdiğini belirtti. 
 
21 Nisan günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde tutuklu Abdurrahim Aslan‟ın 
ailesi, 2007 yılında tutuklanan Abdurrahim Aslan‟ın gözaltında gördüğü iĢkenceden dolayı sağlık problemleri 
yaĢadığını, kendisine iĢkence eden polisler hakkında davacı olduğu için Savcılık ve cezaevi idaresince ifadesini 
geri çekmemesi durumunda tedavi edilmeyeceğini ifade edildiğini iddia etti. 
 
Van'ın BaĢkale Ġlçesi'nde "KCK operasyonu" çerçevesinde tutuklanan ve kalp yetmezliği hastalığı bulunan Emrah 
Abi isimli tutuklu Nisan ayında cezaevinde fenalaĢtı. Abi‟nin düzenli kullanması gereken ilaçları verilmediği için 
fenalaĢtığı iddia edildi.  
 
28 Nisan günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde tutuklu Ġbrahim Sevilgen‟in 
ailesi, çocuklarının bilgileri ve haberleri dıĢında Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi‟ne sevkinin yapıldığını ve 
çocuklarının sağlığından endiĢe duyduklarını belirttiler. 
 
Siirt'e 2007 yıllında "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Siirt E Tipi Cezaevi'ne konulan Abdurahim Aslan 
isimli tutuklu, 3 yıldır tedavi edilmediğini belirtti. Aslan'ın üvey kardeĢi Mehmet AĢkara, ağabeyine gözaltındayken 
iĢkence yapıldığını, tutuklandıktan sonra polisler hakkında Siirt Cumhuriyet BaĢsavcılığına dilekçe ile suç 
duyurusunda bulunduğunu ve kendisine iĢkence yapan 8 polisi teĢhis ettiğini, verilen rapor nedeniyle polisler 
hakkında açılan davadan sonra Siirt Cumhuriyet Savcılığı'nın ağabeyine ifadesini geri çekmek ve davadan 
vazgeçmek için baskı yaptığını belirterek, "Dava kapsamında, Siirt Devlet Hastanesi doktorları tarafından, polisler 
tarafından darp edilen yumurtalıklarından ameliyat olması gerektiği raporu alındı. Ama savcı doktorla görüĢtü ve 
ondan bir hafta sonra ağabeyine 'ameliyat olmana gerek yok, senin bir Ģeyin kalmamıĢ' cevap verildi" dedi. 
Savcılığın, ağabeyinden sürekli ifadesini geri çekmesini istediği, bunu yapmaması durumunda tedavi olamayacağı 
yönünde Ģantaj yapıldığını iddia eden AĢkara, "Bu baskılar cezaevi idaresi tarafından da yapılmaya baĢlandı. Son 
dönemlerde yapılan koğuĢ aramalarında, özellikle ağabeyimin eĢyalarını daha titizlikle aramaya baĢladılar ve 
'devlete karĢı mı çıkıyorsun, sen görürsün' Ģeklinde tehditler savurmaya baĢladılar. Savcılık ve cezaevi idaresinin 
yanı sıra, Siirt'teki doktorlar da davayı geri çekmesi için ağabeyime 'davayı geri çekene kadar seni tedavi 
etmeyeceğiz' diyerek tehdit etmeye baĢladılar. Doktorların raporuna göre ameliyat edilmesi gerekirken, hem 
savcılık, hem doktor ve hem de cezaevi idaresi tarafından tehditler savrularak, baskı uygulanıyor" dedi.  
 
Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟nde tutuklu bulunan S. adlı çocuğun 25 Nisan günü banyoda çamaĢır ipiyle intihar 
giriĢiminde bulunması sonrası hastaneye götürülüp aynı gün yine cezaevine getirilmesi üzerine S.'nin oda 
arkadaĢları, tedavisi yapılıncaya kadar süresiz açlık grevine girdi. Açlık grevinin 4'üncü gününde S.'nin tekrar 
hastaneye götürülmesi üzerine ise grevin sonlandırıldı. YaĢanan olaya iliĢkin tutuklu çocuklar ĠHD Diyarbakır 
ġubesi'ne baĢvurarak, olayın araĢtırılmasını istedi. ĠHD'li avukatlar cezaevine giderek, çocuklarla görüĢtü. Avukat 
Kezban Yılmaz, aynı cezaevinde ve koğuĢta hasta çocukların bulunduğunu ve tedavilerinin yapılmadığını 
öğrendiklerini belirterek, "Tutuklu çocuklardan üçünün migren, bir çocuğun da kalp hastası olduğunu öğrendik. 
Migren hastası olan çocuğun sürekli Ģiddetli ağrılarının tuttuğunu, ağrının geçmesi için 7-8 ağrı kesici aldığını, buna 
rağmen ağrının geçmediğini, kalp hastası çocuğun iki günde bir muhakkak düĢerek bayıldığını, sürekli revire 
gitmek zorunda kaldığını ve revire gittiklerinde de muayene yapılmadan ilaç yazıldığını ve ilaçların çok geç geldiğini 
belirttiler" dedi.  
 
4 Mayıs günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Ġbrahim DaĢçı, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde tutuklu bulunan 
çocuğu Lazgin DaĢçı‟nın cezaevinde Hepatit B aktif hastalığına yakalandığını ve tedavisinin gereğince 
yapılmadığını belirterek hukuki yardım talep etti. 
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5 Mayıs günü Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi‟nden mektupla ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Latif Badur (1961) 
müebbet hapis cezası aldığını ve 16 yıldır cezaevinde olduğunu, bir süre önce Siroz hastası olduğu yönünde teĢhis 
konulduğunu, ölümcül bir hastalık olduğunu, tedavisinin yapılması için yardım talep etti. 
 
17 Aralık 2008 tarihinde Batman'da "örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklanarak 6 yıl 3 hapis cezasına çarptırılan 
ve 2 yıldır Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan verem hastası Seyfettin Kurt, Haziran ayında Van TUHAY-DER 
temsilciliğine yazdığı mektubunda tedavi olmak için hukuki yardım talebinde bulundu. Kurt, TUHAY-DER'e yazdığı 
mektupta, cezaevine girmeden önce tedavi için gittiği doktorun mutlaka 3 ayda bir kontrolden geçmesi gerektiğini 
söylediğini, ancak Van F Tipi Cezaevi'nde iki yıldan beri sadece iki defa doktora gidebildiğini, o doktorların da “bir 
Ģeyin yok” diyerek cezaevine geri gönderdiklerini, cezaevi idaresine dilekçe ile baĢvurarak tedavi talebinde 
bulunduğunu ancak “kullandığı imzadaki yıldızın PKK bayrağı olduğu ve örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 
tedavi talebinin reddedildiğini belirtti. 
 
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde kalan 8 tutuklu ve hükümlünün, 4 Haziran günü cezaevi yemekhanesinden çıkan 
yemekten zehirlendiği ve kiĢinin hastaneye götürülmediği öğrenildi. 
 
17 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran G.V., Batman M Tipi Cezaevi‟nde bulunan ağabeyi Mehmet 
Demir‟in bel fıtığından rahatsız olduğunu belirerek ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nde ameliyat olabilmesi için 
hukuki yardım talep etti. 
 
Oltu T Tipi Cezaevi'nde bulunan hükümlü Mutlak Tozun, Haziran ayında TUYAD-DER Doğubayazıt ġubesi'ne 
gönderdiği mektubunda, 1993 yılından bu yana cezaevinde bulunduğunu, gözaltında aldığı darbeler ve gördüğü 
ağır iĢkenceler sonucunda Epileptik hastalığına yakalandığını, ağırlaĢan sağlık sorunlarına rağmen tedavi 
edilmediğini ve her defasında götürüldüğü hastanede bir kaç ilaç verilerek gönderildiğini belirtti. Eylül ayında Mutlak 
Tozun'un ziyaretine giden annesi Hanım Tozun ise, cezaevi öncesi rahatsızlıklarının dıĢında oğlunda yeni 
hastalıkların da baĢladığını belirtti. Oğlunun cezaevine girmeden önce sara hastası olduğunu dile getiren Anne 
Tozun, "Oğlum beĢ yıldır diĢ ağrısı çekiyor. Bunu cezaevi idaresine bildirdiği halde tedavi edilmiyor. DiĢetlerinde 
oluĢan iltihap vücudunun birçok yerine sıçramıĢ durumda" dedi.  
 
Sincan 2 No‟lu Cezaevi‟nde kalan ve astım, fıtık, görme bozukluğu gibi rahatsızlıkları bulunan Yılmaz Süncak 
tedavi olmak için yaptığı baĢvuruya olumlu yanıt verilmedi ve 29 Haziran 2010‟da “hastaneye gidiyorsun” denilerek 
Bolu F Tipi Cezaevi‟ne götürüldü. 
 
Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Cihan Asi‟nin ailesi aracılığı ile ĠHD Bitlis Temsilciliği‟ne yaptığı 
baĢvuru üzerine, 23 Temmuz günü ĠHD Bitlis Temsilciliği Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde Cihan Asi ile bir görüĢme 
gerçekleĢtirdi. Asi, diĢ ağrısı nedeniyle hastaneye gitmeyi beklediğini ancak aradan uzun zaman geçmesine 
rağmen hastaneye götürülmediğini belirtti. 
 
26 Temmuz günü Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Ġsmail Ölmez, 6 
Temmuz 2010 tarihinde kulaklarındaki rahatsızlıktan dolayı Adıyaman Devlet Hastanesi‟ne götürüldüğünü, 
poliklinik bölümünde bileklerine takılı olan kelepçenin sökülmesi için görevli askerin anahtarını cebinden çıkarırken 
M.K. adlı doktorun, “Benim iĢim kulaklarıyla! Elleriyle iĢim yok! Kelepçeleri çözmeyin!...” dediğini, kendisine 
“Ģikâyetini söyle!” demesi üzerine, “kelepçeli muayene Tıp etiğine uygun mu?” dediğini, “uygundur, uygundur! 
ġikâyetini söyle!” Ģeklinde cevap verdiğini, “bu koĢullarda muayene olmak uygun değildir” demesi üzerine “Çık 
dıĢarı! Gözüm görmesin!” diyerek kendisini odadan kovduğunu belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
27 Temmuz günü Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuran Ahmet Aydın isimli tutuklu, KBB 
polikliniğine sevkinde kelepçesini çözülmeden muayene edilmek istendiğini, muayenesinin bu Ģekilde yapılmasını 
kabul etmemesi üzerine muayene olmadan cezaevine geri döndüğünü belirtti. 
 
Kırıkkale F Tipi Cezaevi‟nden iki arkadaĢıyla birlikte Erzurum F Tipi Cezaevi‟ne zorla sevk edilen Habip Çiftçi‟nin 
kardeĢi Emine Çiftçi, kardeĢinin çene altında beze bulunduğunu ve tedavi edilmemesi halinde kansere dönüĢme 
riski olduğunu belirtti. 
 
31 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Ferhan Öner, PKK Militanı olan kardeĢi Cihan Öner‟in 8 
Temmuz 2010 tarihinde çıkan bir çatıĢma sonucunda yaralı olarak yakalandığını ve tutuklanarak Bitlis E Tipi 
Cezaevi‟ne konulduğunu, kardeĢinin 28 Temmuz 2010 tarihinde yapılan görüĢmede, bir Ģarapnel parçasının halen 
vücudunda bulunduğunu ve çıkarılmadığı aktardığını, 29 Temmuz günü cezaevinde müdür ile yaptığım 
görüĢmede, müdürün kendisine, kardeĢinin ameliyata alındığını ve parçanın çıkarıldığını söylediğini, buna iliĢkin 
belge istemesi üzerine yanında cezaevi revirini aradığını, gelen cevapta parçanın çıkarılmadığı, sadece 
enfeksiyonun alındığının belirtildiğini, Bitlis Devlet Hastanesi‟nde ĠHD Bitlis Temsilcisi ile yaptığı araĢtırmada 
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kardeĢinin 23 Temmuz 2010 tarihinde hastaneye getirildiğini ancak herhangi bir müdahale yapılmadan cezaevine 
geri götürüldüğünü öğrendiklerini belirterek, Ģarapnel parçasından dolayı kardeĢinin bacağının kangren olma risk i 
olduğunu ifade etti ve hukuki yardım talep etti. 
 
4 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Mehmet Sıdık UlaĢ, GümüĢhane E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde 
tutuklu bulunan kardeĢi Muzaffer UlaĢ‟ın kalp tıkanıklığı ve rahatsızlığı olduğunu, damarlarına stent takıldığını ve 
beyin ameliyatı geçirdiğini, telefonda kendisine, tedavisinin tam olarak yapılmadığını, kendi ilaçlarının yerine farklı 
ilaçların verildiğini ve bu ilaçlarında düzenli verilmediğini aktardığını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan siyasi kadın tutuklu ve hükümlüler 6 Ağustos günü avukatları aracılığıyla 
yaptıkları açıklamada, cezaevinde doktor bulunmadığını, revir ya da hastane baĢvurularının 10 gün sonraya 
bırakıldığını, her revire giden arkadaĢlarına anti depresyon ilaçlarının verildiğini belirtiler. 
 
9 ay önce tutuklanan ve önce Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟ne ardından MuĢ Kapalı Cezaevi‟ne ve Temmuz ayında 
Bitlis Cezaevi‟ne gönderilen Umut K. (16) adlı çocuğun ailesi Ağustos ayında yaptığı açıklamada, Umut K‟nin astım 
ve bronĢit hastası olduğunu, telefonda ailesine Bitlis Kapalı Cezaevi‟nde kalorifer kazanının üstünde bir odaya 
konulduğunu ancak odanın her yerinin toz toprak içerisinde olduğunu, ktardığını belirtti. 
 
16 Ağustos günü Kocaeli 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Hanefi Alıcı, diĢ 
rahatsızlığı olduğunu, tedavisinin yapılması için hiçbir Ģekilde giriĢim yapılmadığını, 25 gün süresiz açlık grevinden 
sonra cezaevi savcısı ile cezaevi birinci müdürünün aralarında bulunduğu bir heyet ziyaretine gelerek diĢlerinin 
yapılacağı sözü verdiğini ancak somut hiçbir giriĢimde bulunulmadığını belirtti. 
 
16 Ağustos günü Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran A. Hamit Babat, kan 
kanseri hastalığına yakalanan arkadaĢları Abdulsamet Çelik‟in ilik nakli için, Sincan 2 nolu F Tipi cezaevinde 
bulunan 84 hükümlü ve tutuklu olarak ilgili yerlere baĢvurduklarını, gelen tebligatta ilik için baĢvuranlardan 50 kiĢiyi 
seçeceklerinin söylendiğini, uzun bir süre geçmesine rağmen herhangi olumlu bir geliĢme medna gelmediğini 
belirterek Çelik‟in infazının durdurulması ve tam teĢekküllü bir hastanede tedavisi yapılması için hukuki yardım 
talep etti. Kasım ayında, Ġstanbul Adli Tıp Kurumu, Abdulsamet Çelik‟in tedavisinin yapılabilmesi amacıyla Ankara 
Numune Hastanesi‟nin cezasının altı ay süreyle ertelenmesi yönünde hazırladığı raporu reddederek, Abdulsamet 
Çelik‟in infazının durdurulacak kadar hasta olmadığına karar verdi. 
 
Osmaniye M Tipi Kapalı Cezaevi‟nde kalan Alpan Yanku‟nun kardeĢi Cemal Yanku, Ağustos ayında yaptığı 
açıklamada, kardeĢinin kulaklarından sağlık sorunları yaĢadığı fakat tedavisinin yapılmadığını iddia etti. 
 
ĠHD Genel Merkezi‟ne 30 Ağustos günü kaldığı MuĢ E Tipi Cezaevi‟nden mektup gönderen Görgin Oktar, akciğerin 
sönmesi olarak bilinen Pnömotoraks hastalığına yakalandığını ve tedavisi için gerekli olan tahliye talebine yanıt 
verilmediği belirtti. Oktar, 27 Haziran 2008 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle MuĢ Devlet Hastanesine gittiğini, 
akciğerlerinde sönme olduğu teĢhisiyle Elazığ Fırat Üniversitesine sevk edildiğini, üniversitede mahkumların 
kalacağı oda/koğuĢ yok, diye Elazığ Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine gönderildiğini ve burada aynı 30 Haziran 
2008 tarihinde ameliyata alınarak akciğerine tüp takıldığını, bir ay sonra, 11 Temmuz 2008'de, tüpün sonuç 
vermediği gerekçesiyle akciğerine yeni bir tüp takıldığını, 7 Temmuz 2009'da ani rahatsızlığı nedeniyle tekrar MuĢ 
Devlet Hastanesi‟ne gittiğini, bu defa sol tarafındaki akciğerine tüp takıldığını, 14 Temmuz 2009'da Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi‟ne sevk edildiğini, oradan koğuĢ olmadığı gerekçesiyle Van Devlet Hastanesi‟ne götürüldüğünü, 
aynı gün ameliyata alındığını, doktorun yoğun bakımda kalması gerektiğini söylemesine rağmen penceresiz ve 
havasız mahkum koğuĢuna alındığını belirtti. 
 
30 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Zabide Doğan, MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü 
olarak bulunan abisi Hulki GüneĢ‟in Ahkilozen Spondilit hastası olduğunu, Adli Tıp‟a sevk edilmesi gereken abisinin 
cezaevinin ring arabasıyla gönderilmek istendiğini, ancak abisinin sağlık koĢullarının ring arabasıyla yolculuk 
yapmaya müsait olmadığını ancak cezaevi doktorunun “ring arabasıyla yolculuk yapmaya müsaittir” diye rapor 
verdiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 25 Ekim günü tekrar ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Zabide Narin, 
abisini Adalet Bakanlığı‟nın Adli Tıp‟a göndermek için çağrıda bulunduğunu, abisinin ring aracı ile yolculuk 
yapamayacağını söylemesi üzerine cezaevi müdürünün “güvenlik” nedeni ile sadece ringle götürebileceklerini 
söylediklerini, ancak ring yolculuğunun 1 hafta sürdürdüğünü belirterek, abisinin MuĢ Cezaevi‟nden Ġstanbul‟a 
otobüs veya uçakla gitmesi için hukuki yardım talep etti. 
 
Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi Kadınlar KoğuĢu‟nda kalan Eylem Açıkalın isimli mahpusun ayak liflerinin koptuğu ve 
yanlıĢ tedavi sonucu ayak kemiklerinin yanlıĢ kaynadığı iddia edildi. 
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Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Bitlis Temsilciliği‟ne baĢvuran Ġbrahim Özgen, yüksek tansiyon, kronik böbrek 
yetmezliği ve kalp damar hastalıkları olduğunu, ancak düzenli olarak tedavi edilmediğini, 2009 yılında Ankara 
Hacettepe Tıp Fakültesi‟ne giriĢinin yapıldığını ancak tedavi edilmeden aynı gün Ankara 2 Nolu F Tipi Kapalı 
Cezaevi‟ne konulduğunu, burada 6 ay bekletilerek hastane çıkıĢı yapıldıktan sonra 6 ay tedavi görmüĢ gösterilerek 
tekrar Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderildiğini, 10 yıllık cezasının kalan 2.5 yılını Ahlat Yarı Açık Cezaevi‟nde 
geçirme talebinin de keyfi olarak engellendiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 22 Kasım günü ĠHD Diyarbakır 
ġubesi‟ne baĢvuran Mustafa Özgen, abisinin durumu ağırlaĢınca yapılan giriĢimler sonucu Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi AraĢtırma Hastanesi‟ne sevk edildiğini, ancak hastaneye yatırılmayıp Van Cezaevi‟nden hastaneye 
götürülüp getirildiğini belirtti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi AraĢtırma Hastanesi tarafından verilen raporda 
“hastanın tedavisinin yapılabilmesi için tam teĢekküllü bir tıp fakültesinin bulunduğu vilayete nakledilmesi 
gerektiğinin uygun olacağı” ifadesinin yer aldığını belirten Mustafa Özgen, abisinin Mersin Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde tedavisinin yapılabilmesi için Mersin Merkez, Tarsus ve Erdemli ilçelerinde bulunan herhangi bir 
cezaevine naklinin yapılması hususunda hukuki yardım talep etti. 
 
Aldığı hapis cezası nedeniyle 25 Eylül 2008‟den beri Maltepe L Tipi Cezaevi‟nde kalan ve cezaevinde kanser 
hastalığına yakalanan Osman Kezlere (50), tedavisinin zamanında yapmaması nedeniyle ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nin 
de giriĢimleriyle Ağustos ayında Süreyya PaĢa Göğüs Hastalıkları Hastanesi‟ne kaldırıldı. 
 
Edirne F Tipi Cezaevi‟nde üç yıldır tutuklu bulunan ġahabettin Demir‟in yeğeni Kenan Demir 13 Eylül günü yaptığı 
açıklamada, amcasının ameliyat olmaması halinde sol gözünün görme yetisini yitirme tehlikesiyle karĢı karĢıya 
olduğunu belirterek buna rağmen daha önceki dönemlerde tedavisinin engellenmesi nedeniyle amcasının güven 
duygusunu yitirdiğini ve ameliyat olmaktan çekindiğini söyledi. Kenan Demir, ayda bir açık görüĢ haklarının 15 
dakika kısaltıldığını, cezaevinde çıkan yemeklerin çok kötü olduğunu da açıklamasında belirtti. 
 
Hakkari'de 12 Aralık 2009 tarihinde yaĢanan olaylardan sonra tutuklanan Kinyas Atiman‟ın (20) ağabeyi Vahap 
Atiman Ekim ayı baĢında yaptığı açıklamada, kardeĢinin cezaevine girdikten sonra baĢ ağrısı Ģikayetiyle tedavi 
olmak için 4 defa baĢvuruda bulunmasına rağmen hastaneye götürülmediğini belirtti. 
 
Temino BaysalĠHD Ġstanbul ġubesi tarafından 19 Ekim günü yapılan açıklamada, Siirt E Tipi Cezaevi‟nde bulunan 
Temino Baysal‟ın % 80 fiziksel engelli olduğunu ve her gün cezaevine giren oğlunun Temino Baysal‟a yardımcı 
olması nedeniyle oğlunun da cezaevi koĢullarında yaĢadığını belirterek Temino Baysal‟ın tedavisinin sağlanması 
amacıyla tahliye edilmesi gerektiği belirtildi. 
 
ĠHD Ġstanbul ġubesi yetkilileri 26 Ekim günü yaptıkları açıklamada, Elazığ E Tipi Cezaevi‟nde bulunan Yusuf 
Kaplan‟ın (85) % 80 felçli olduğunu, Yusuf Kaplan‟ın tedavisinin sağlanması amacıyla tahliye edilmesi gerektiğini 
belirtti. 
 
Ekim ayında Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde, cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerin hastaneye sevkleri 
sırasında, “görevli erlerin koluna zorla kelepçelendikleri” bunu kabul etmeyen tutuklu ve hükümlülerin ise hastaneye 
götürülmediği belirtildi. 
 
26 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Behice Özkan, oğlu Turgut Özkan‟ın 10 Mart 2010 tarihinde 
tutuklanıp Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi‟ne konulduğunu, bir süre sonra cezaevinde çocukların çıkardıkları 
isyanlar nedeni ile Adıyaman Kapalı Cezaevi‟ne gönderildiğini, Ģu anda söz konusu cezaevinde büyükler ile birlikte 
kaldığını, oğlunun “reyno” denen bir hastalığı olduğunu, sürekli olarak tedavi görmesi gerektiği halde cezaevi 
Ģartlarında bu tedavinin yapılmadığını, 25 Ekim günü oğlunun kendisine telefon açarak rahatsızlandığını, doktora 
gittiğini ancak doktorların hastalığına her hangi bir teĢhis koyamadıklarını aktardığını belirterek, oğlunun tedavisinin 
Ankara Hacettepe Hastanesi‟nde yapılması için hukuki yardım talep etti. 
 
Kandıra F Tipi Cezaevi‟nde kalan BarıĢ Ġnan Kasıma ayında yazdığı mektupta, mahkûmların sevk edildikleri 
hastanede tedavileri sırasında kelepçelerinin açılmadığını, bu nedenle 12 Ekim günü ameliyat olması gereken 
Sadık Kan‟ın, uygulamayı reddetmesi nedeniyle ameliyatının gerçekleĢmediğini belirtti. 
 
23 Kasım günü Diyarbakır D Tipi Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Mehmet Emin Özkan (71), 
1996 yılında tutuklandığını ve 14 yıldır cezaevinde olduğunu, gözaltına alındığı sıradaki iĢkenceden dolayı 
boğazında ağrılar olduğunu, yaĢından dolayı yüksek tansiyon ve karaciğer hastalığı bulunduğunu, 2005 ve 2007 
yıllarında Adli Tıp Kurumu‟na sevk edildiğini ancak herhangi bir rapor verilmediğini belirterek, tahliyesi için hukuki 
yardım talep etti. 
 
23 Kasım günü Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Bahattin Salhan, 
1997‟de tutuklandığını, 1998 yılında Epilepsi teĢhisi konduğunu, Adli Tıp Kurumu‟ndan sürekli tedavi görmesi 
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gerektiği Ģeklinde rapor verildiğini, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma Hastanesi, Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma Hastanesi, Malatya Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma Hastanesi ve 
Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi‟ne gönderilmesine rağmen hiçbir iyileĢme sağlanamadığını ve sadece 
ilaç tedavisi uygulandığını belirterek, sürekli tedavisi için hukuki yardım talep etti. 
 
Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde 1994 yılında beri PKK davasından hükümlü olarak tutuklu bulunan Ekrem 
Hamudi, Eylül ayı sonunda DĠHA'ya gönderdiği mektupta, cezaevinde bulunan siyasi tutuklulardan Mehmet Aras'ın 
(60) yaklaĢık 6 yıldır gırtlak kanseri hastası olduğunun ve son bir ayda durumun giderek ağırlaĢtığını belirtti. Aras'ın 
Ģu anda Erzurum Bölge Eğitim AraĢtırma Hastanesi'nde tutulduğunu belirten Hamudi, Aras'ın durumunun gün 
geçtikçe daha ağırlaĢtığına belirtti. Cezaevinde bulunan PKK'li tutuklular da, Kasıma ayında aileleri aracılığıyla 
gönderdikleri mektuplarda, Aras‟ın gırtlak kanserine yakalanmasına rağmen tedavi edilmediğini yinelediler. Ekrem 
Hamudi, Aralık ayında gönderdiği mektupta ise, kendisi dahil cezaevinde bulunan Kemal Özçelik, Filit Tilday (65), 
Murat Aslan ile Fikret Güzel Aydın'ın baĢta olmak üzere bir çok mahkumun ciddi sağlık sorunlarıyla yaĢamaya 
çalıĢtığını belirterek, "Kemal Özçelik kalp, Ģeker, yüksek tansiyon hastasıdır. Filit Tilday (65) kalp, yüksek tansiyon, 
vücutta yüksek asit nedeniyle yürüyemiyor. Murat Aslan, karaciğer büyümesi, bağırsaklarında sürekli sorun var. 
Fikret Güzel Aydın, yüksek tansiyon, kalp, bacak ĢiĢmesi nedeniyle yürümekte zorluk çekiyor. Ġlaçlarla ayakta 
kalabiliyor. Benim ise bağırsakta intihap, safra kesesinde taĢ ve et olduğu söyleniyor. Ayaklarımda dört yerde varis 
çıktı ameliyat oldum fakat tam anlamda iyileĢmiĢ değilim. Hastalar kalp krizi geçiriyor, kanser oluyor fakat bunlar bir 
iki ilaçla geçiĢtiriliyor" dedi. 
 
Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Cesim Keserci ve Senar Aslan Kasım ayı sonunda DĠHA'ya gönderdiği 
mektupta, cezaevlerinde bulunan hasta mahpusların durumuna dikkat çekti. Sinir sisteminin iĢlevini kaybettiği 
Motor Nöron ALS hastası olan Lokman Akbaba'nın 12 yıldır yaĢam mücadelesi verdiğinin kaydedildiği mektupta, 
"Kalem tutmakta bile zorlanan Akbaba'nın bacaklarında 4 cm kısalma meydana gelirken, uyumakta ve soluk 
almakta güçlük çekiyor. Akbaba için çeĢitli hastanelerden hastalığın süreklilik arz edeceğine dair raporlar 
verilmesine rağmen Adli Tıp Kurumu'ndan cezaevinde kalabileceğine dair rapor verildi. Akbaba'nın en azından 
Erzurum soğuğundan kurtarılması gerekiyor" denildi. 9 yıldır gözlerinden sorun yaĢayan ve sağ gözünü yitiren 
Murat Bulut'un sol gözünü de yitirme riskinin bulunduğunun belirtildiği mektupta, "Cezaevi doktorlarının 
'yapabileceğimiz bir Ģey kalmadı' diyerek geri çevirdiği Bulut'un sol gözünü kaybetmeden donanımlı bir hastanede 
tedaviye baĢlaması gerekiyor" denildi.  Mektupta Kemal Özçelik isimli mahpusun ameliyat masraflarını 
ödeyemediği için sağlık sorunlarının devam ettiği belirtilirken,  Filit Tiltay (63) isimli mahpusun kalp ve tansiyon 
hastası olduğu, 11 yıldır tutuklu olduğu halde hala mahkemesi devam eden ve aldığı darbeler nedeniyle kısmi felç 
geçiren Emin Arığ'ın tedavisinin Erzurum hastanelerinde yapılamadığı ve Ankara'ya sevk edilmesi gerektiği, Fikret 
Güzelaydın isimli mahpusun “sinüzit, migren, ülser, damar ezikliği ve ilik zedelenmesi” gibi sağlık sorunları olduğu, 
Bekir Yulu, Haydar Tikiz ve Hamza Bulut‟un da benzeri hastalıklarını bulunduğu belirtildi. 
 
Batman M Tipi Cezaevi'nden Midyat Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilen siyasi hükümlü Aydın Çubukçu'nun (50) 
kardeĢi SavaĢ Çubukçu Aralık ayı baĢında yaptığı açıklamada, 1993 yıllında tutuklanan ve müebbet hapis 
cezasına çarptırılan ağır karaciğer hastası abisinin Midyat Cezaevi‟ne sürgün edilmesiyle beraber her ay yapılması 
gereken tedavisinin 3 aydır yapılmadığını belirtti. 
 
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde kalan Cahit Kırmızızambak‟ın Aralık ayında sindirim yollarında yaĢadığı 
sorunlar nedeniyle cezaevi revirine gittiğinde, sorunun psikolojik olduğu söylenerek tedavisinin yapılmadığı iddia 
edildi. 
 
10 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi‟nden baĢvuran Mehmet Atça (73), “22 
Ocak 1993 yılında “örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla yaklaĢık bir ay gözaltında kaldığını ve gözaltında yapılan 
iĢkenceler sonrası her iki gözünü kaybettiğini”, 31 Aralık 2009‟da tutuklanarak Midyat Cezaevi‟ne konulduğunu, 
Ģeker hastalığı, nefes darlığı, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve bunlara bağlı birçok hastalığı olduğunu, Midyat 
Cezaevi‟ne getirilirken doktor raporunu idareye gösterdiğini, revire çıktığını, doktorun rapordaki ilaçları almak 
zorunda olduğunu söylediğini fakat raporda yer alan ilaçlardan iki tanesini yanlıĢ yazdığını, yanlıĢ ilaç nedeniyle 
rahatsızlanması üzerine tekrar revire çıktığını, raporunun kendisine verilmesini istediğini, ancak raporunu 
alamadığını , 4 ay sonra Erzurum Cezaevi‟ne sevk edildiğini, Erzurum‟a ulaĢtıktan sonra revire çıktığını ve doktora 
Midyat‟ta verilen ilaçları gösterdiğini, tahliller yapıldığını, doktor tahlilleri inceledikten sonra Midyat‟ta verilen ilaçların 
yanlıĢ ilaç olduğunu ve kesinlikle kullanmaması gerektiğini söylediğini belirterek, bu yanlıĢlıktan dolayı Midyat 
Cumhuriyet BaĢsavcılığına dilekçe yazdığını ancak Savcılığın takipsizlik kararı verdiğini belirtti. 
 
20 Aralık günü Adıyaman E Tipi Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Fatma Aytemur, 3 yıl 5 aydır 
cezaevinde bulunduğunu, 6 ay önce bu cezaevine sevk edildiğini, bayramın 1. Günü olan 16 Kasım tarihinde baĢ 
dönmesi ve mide rahatsızlığından dolayı Adıyaman Devlet Hastanesi‟ne sevk edildiğini, hastanenin acilinde serum 
verdikten sonra cezaevine gönderildiğini, bir gün sonra tekrar aynı Ģikâyetle hastaneye götürüldüğünü, kolunun 
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baĢka yerinden bir daha serum takıldığını, 3 gün sonra serum takılan yerlerin ĢiĢmeye baĢladığını, cezaevi 
idaresine ve kurum doktoruna durumu iletmesine rağmen ĢiĢkinliğinin üzerinden tam 2 hafta geçtikten sonra 
hastaneye götürüldüğünü, tahlilleri yapan doktorun kurum personeline “neden daha önce getirmediniz, ilk ĢiĢtiğinde 
getirseydiniz, enjektörle çekerdik koldaki iltihabı, ancak Ģimdi ameliyat olacak” dediğini, doktordan buna iliĢkin rapor 
istediğini ancak vermediğini, cezaevi idaresinin de “ring yoktu, o açıdan götüremedik seni” dediğini belirterek hukuki 
yardım talep etti. 
 
21 Aralık günü Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Cevdet Derse, 1996‟dan 
beri cezaevinde olduğunu ve sağlık sorunu yaĢadığını, göğsünde ve sırtında metal parçaları olduğunu, 3 tanesinin 
ciğerlerinin sağ üst köĢesine, birinin omuriliğe yerleĢmiĢ durumda olduğunu, ekteki sağlık raporunda hayati riskinin 
olduğunun belirtildiğini, bu nedenle tedavisinin uygun bir Ģekilde yapılması için hukuki yardım talep etti. 
 
Kapatılan DTP'nin Hakkari Ġl BaĢkanı olan ve 9 Haziran 2010 tarihinde tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi‟ne konulan 
Hivzullah Kansu'nun ailesi Aralık ayında yaptığı açıklamada, Kansu‟nun kronik mide rahatsızlığının tedavisi için 
cezaevi yönetimine defalarca baĢvurmasına rağmen, talebine cevap verilmediğini ileri sürdü. 
 
24 Aralık günü Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran ġemsettin Kargılı, 1993 
yılında gözaltına alındıktan sonra emniyette ve konulduğu cezaevlerinde değiĢik tarihlerde iĢkence ve kötü 
muameleye maruz kaldığını, son olarak 2007 yılında Siirt‟e sevk edilirken kaba kuvvet ve iĢkenceye maruz 
kaldığını ve felç geçirdiğini, Siirt Devlet Hastanesi‟nde birkaç defa beyin cerrahına gittiğini, periyodik olarak ilaç 
tedavisi uygulandığını ancak tedaviden sonra durumu daha kötüye gidince doktorun kendi branĢı olmadığını 
söylediğini, kalp damar cerrahının kendisini Diyarbakır Devlet Hastanesi‟ne sevk ettiğini, 2008 den beri Diyarbakır 
D Tipi Kapalı Cezaevi‟nde kaldığını, iĢkenceden kaynaklı geçirdiği felç nedeniyle kollarının uyuĢtuğunu, sağ kolunu 
kullanamadığını, hafıza kaybı yaĢadığını, kalp krizi geçirdiğini ve anjiyo olduğunu, bel fıtığı rahatsızlığının ortaya 
çıktığını, kronik farenjit teĢhisi konulduğunu ve beyin cerrahının damarlarından dört ya da beĢinin tıkalı olduğunu, 
hastaneye gidiĢ geliĢlerinde ring aracının kendisini çok hırpaladığın ve halsiz bıraktığını belirterek kendisi gibi ağır 
hastaların ring arabasıyla değil ambulansla götürülmesi için hukuki yardım talep etti. 
 
25 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Rıza Kırtay, “19 Aralık 2010 Silvan YürüyüĢü”nde bir patlama 
sonucu kızı Ayten Kırtay‟ın parmaklarının koptuğunu, olay sonrası hava ambulansı ile Ankara‟ya sevk edilen ve 
DıĢkapı Hastanesi‟ne götürülen kızının tedavisi için doktorlar “tam teĢekküllü hastanede tedavi edilmemesi halinde 
risk taĢıdığını” söylemesine rağmen, kızının 2 gün sonra hastaneden alınıp önce Sincan Cezaevi‟ne, 24 Aralık 
günü ise Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi kadın koğuĢuna götürüldüğünü belirterek, kızının tedavisinin sağlıklı 
yapılması için hukuki yardım talep etti. 
 
27 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Remzi Aksu, 12 Mayıs 2010 tarihinde tutuklanan babası Ali 
Aksu‟nun cezaevine girmeden önce anjiyo olduğunu, Ģu anda çok hasta olduğunu, cezaevi yönetiminin baĢvurusu 
üzerine babasını hastaneye götürdüğünü, ancak kardiyoloji yerine dâhiliyeye götürdüklerini belirterek tedavisi için 
hukuki yardım talep etti. 
 
MuĢ E Tipi Cezaevi'nde bulunan Hüseyin Sürgeç, Aralık ayında DĠHA‟ya yazdığı bir mektupla, 12 yıldır cezaevinde 
olduğunu ve müebbet hapis cezası aldığını belirterek, yakalanmadan önce bacağından ağır yara aldığını ve ciddi 
iki ameliyat geçirdiğini, bacağındaki, damar, lif ve kaslardaki problemlerin cezaevinde gittikçe arttığını, 25 gündür 
sadece koltuk değnekleri ile yürüyebildiğini, Ortopedi bölümü olmadığı gerekçesiyle hastaneye götürülmediğini ve 
tedavisinin yapılmadığını ifade etti. 
 
Van F Tipi Cezaevi'nde tutulan Mehmet Emin Akdağ'ın cezaevinde tekerlekli sandalyeyle görüĢlere gelebildiğini ve 
ihtiyaçlarını ancak arkadaĢlarının yardımıyla giderebildiğini aktaran ailesi, Adli Tıp raporuyla tutulduğu cezaevinden 
tahliye edilen, ancak daha sonra yeniden tutuklanan Akdağ‟ın, 14 aydır yapılan bütün baĢvurulara rağmen tahliye 
edilmediğini belirtti. Aralık ayında kardeĢinin görüĢüne giden Ramazan Akdağ, kardeĢinin ne tedavisinin yapıldığını, 
ne ilaçlarının verildiğini, raporlara rağmen tahliye edilmediğini belirtti. Akdağ‟ın 1997 yılında cezaevinde gördüğü 
iĢkence sonucu sağ tarafı yüzde 80 felç oldu. Ankara Numune Hastanesi'nden "cezaevinde yatamaz" raporu alan 
Akdağ, 2003 yılında Ġstanbul Adli Tıp Kurumu 3. Ġhtisas Kurulu'nun verdiği raporla, CMK'nın 399. maddesi 
uygulanarak serbest bırakıldı. Bir süre dıĢarıda kalan Akdağ, 26 Eylül 2009 tarihinde "örgüte yardım" ettiği 
iddiasıyla tekrar gözaltına alınarak tutuklandı. 3 Aralık tarihinde Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 
karar duruĢmasında Akdağ'a "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezası 
verildi. 
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Cezaevlerinde HaberleĢme Hakkının Ġhlali 
 
Sincan 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Günlük gazetesi okur köĢesine mektup gönderen hükümlü Özkan Kart'ın 
mektubuna cezaevi yönetimi tarafından el konulduğu 1 Ocak günü öğrenildi. Kart, mektubunda bir ay önce mektup 
gönderdiğini, aradan zaman geçtikten sonra kendisine mektubun sakıncalı olduğu gerekçesiyle el konulduğunun 
söylendiğini bildirildi. 
 
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde kalan Yılmaz Aslan‟ın ĠHD Genel Merkezi‟ne gönderdiği, iletiĢim haklarının 
engellendiği, mektuplarına el konduğunu anlattığı mektubuna, cezaevi yönetimi “kurumumuz hakkında yanlıĢ 
kamuoyu oluĢturuluyor” gerekçesiyle Ocak ayında el koydu. 
 
Kocaeli F Tipi Cezaevi Yönetimi‟nin, R. P. Giuseppe Campanile‟nin Kürdistan Tarihi adlı kitabı hakkında 1977‟de 
alınan toplatma kararına dayanarak; 2001‟de toplatılan ancak 2003‟te Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın izniyle 
yeniden basılan Abdurrahman Qasımlo‟nun Kürtler ve Kürdistan adlı kitabıyla M. S. Lazarev‟in Kürdistan Tarihi adlı 
kitabını “sakıncalı” bularak Ocak ayında cezaevine almadı. 
 
Ocak ayında Sincan F Tipi Cezaevi'nde, yakınlarının kendi adlarına yaptıkları sözleĢme ile haftada bir gün 10 
dakikayı geçmemek koĢuluyla aileleriyle telefon görüĢmesi yapabilen tutuklulara, telefon görüĢmesine baĢlarken 
adını soyadını söylemesi, aynı Ģeyi karĢı tarafın da tekrarlaması ve ardından telefon numarasını söylemesi 
koĢuluyla telefon görüĢmesi yapabilecekleri belirtildi. Bu dayatmayı kabul etmeyen bazı tutukluların ellerinden 
kartları alınmaya çalıĢıldı, telefon görüĢmeleri kesildi. 
 
Kırıklar (Ġzmir) 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan 24 tutuklu ve hükümlünün, cezaevinde yaĢanan hak ihlallerine 
iliĢkin Avukat Nezahat PaĢa Bayraktar‟a yolladıkları mektuplara, “yanlıĢ beyanlarla idareyi töhmet altında 
bıraktıkları ve kamuoyunu yanıltıcı bilgi yayarak kurumu zor durumda soktukları” gerekçesiyle 2009 yılının Kasım 
ayında el konulduğu 7 Ocak 2010‟da öğrenildi. Karara karĢı Ġnfaz Hâkimliği‟ne itirazda bulunan Avukat Nezahat 
PaĢa Bayraktar‟ın talebinin reddedilmesi üzerine Nezahat PaĢa Bayraktar yeni bir dilekçeyle Ġzmir 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟ne itiraz etti. 
 
Ocak ayında Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde bulunan kardeĢi Muharrem Süren‟i ziyarete giden Mehmet ġerif 
Süren‟in kardeĢine getirdiği Günlük Gazetesi ile Azadiya Welat Gazetesi “muhalif yayın olduğu ve Kürtçe 
yayımlandığı” gerekçesiyle cezaevine alınmadı. 
 
Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde kalan tutuklu ver hükümlülerin hazırladığı ve çoğaltılarak cezaevine 
dağıtılması için cezaevi dıĢına gönderdiği 2010 yılı takvimine cezaevi yönetiminin takvim çoğaltılmıĢ halde 
cezaevine geldiğinde 14 Aralık 2009‟da takvimlerde “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle el 
koyduğu Ocak 2010‟da öğrenildi. 
 
Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nin bastırdığı 2010 yılı takvimi, üzerinde Ermeni sanatçı Aram Tigran'ın fotoğrafı 
bulunduğu için Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne alınmadı. Diyar TUHAD-DER Yöneticisi Mehmet Temizyüz, 
askerlerin “cenazesi Türkiye'ye girmediği için, biz de bu takvimi içeri almıyoruz” dediğini, cezaevi yetkilerinin ise, 
“Cezaevi Yönetmeliği'nde takvim içeri alınamaz” maddesini gerekçe gösterdiğini belirtti. 
 
21 Ocak günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Medeni Turan, 21 Ocak günü Batman M tipi Cezaevi‟nde 
bulunan kardeĢi Habip Turan‟ı (1986) ziyaret için cezaevine gittiklerini, ancak kardeĢiyle görüĢme 
gerçekleĢmediğini, gardiyanların “uykudadır”, “tıraĢ oluyor” ve “Mahkemesi vardı. Belki Diyarbakır‟a gitmiĢtir” 
Ģeklinde tutarsız cevaplar verdiğini belirterek hukuki yardım talep etti. ĠHD Batma ġubesi yöneticilerinin aynı gün 
yaptığı giriĢimler sonucu Habip Turan ile ailesinin görüĢmesi gerçekleĢtirildi. 
 
Ocak ayında Hakkari E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan kardeĢi vicdani retçi Ġslam Baykal'ın görüĢüne giden EĢref 
Baykal, görüĢün bilinçli olarak 10 dakikaya indirildiğini söyledi. Baykal, görüĢ süresinin kısıtlanmasının yanı sıra 
Günlük, Evrensel ve Azadiya Welat gazetelerinin de içeriye alınmadığını ifade etti. 
 
Mardin Cezaevi‟nde bulunan lise öğrencisi Mahsum Çelik, 27 Ocak günü ailesiyle yaptığı telefon görüĢmesinde, 
kendisine gönderilen 3 mektubun Kürtçe yazıldığı gerekçesiyle verilmediğini bildirdi. 
 
Müvekkilleri Abdullah Öcalan ile haftalık olağan görüĢmelerini geçekleĢtirmek için 3 ġubat günü Ġmralı Adası'na 
gitmek üzere sabah saatlerinde Bursa'nın Gemlik Ġlçesi'ne gelen Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Ömer GüneĢ 
ve Yalçın SarıtaĢ,  Gemlik Jandarma Komutanlığı'ndan 'hava muhalefeti' gerekçesiyle geri çevrildi. 
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8 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Tacettin Turan, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü 
olarak kalmakta iken Erzurum Kapalı Cezaevi‟ne sevk edildiğini, yakınları tarafından kendisine okumak amacı ile 
getirilen Kürtçe kültür sanat dergisi olan ve Diyarbakır‟da yasal olarak yayınlanmakta olan Kovara W dergisinin 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Tüzük‟ün 87. maddesini 3. fıkrası uyarınca; içeriğinin Kürtçe 
yazılmıĢ olması nedeni ile anlaĢılamıyor olması, bu durumun kontrolsüz haberleĢmeye neden oluyor olması ve 
derginin kendilerine verilmesi durumunda kurum güvenliği açısından sakıncalı olacağı gerekçesiyle verilmediğini, 
çeviri masraflarının baĢvurucular tarafından karĢılanması halinde kontrol edilebileceği, kontrol sonrası içeriğinin 
sakınca oluĢturmadığının anlaĢılması halinde ilgililerine verileceğinin belirtildiğini, tüm giriĢimlerine rağmen kararın 
düzeltilmediğini ifade etti. 
 
ÇHD Ġstanbul ġubesi tarafından Edirne, Bolu Kocaeli ve Tekirdağ 1 nolu ve 2 nolu F tipi cezaevlerinde kalan tutuklu 
ve hükümlülerle yaptıkları görüĢmeler ardından hazırlanan ve ġubat ayında açıklanan raporda, „sohbet hakkı 
genelgesinin‟ uygulanmadığı, tutuklu ve hükümlülerin „doktora gitme haklarını‟ kullanamadıkları vurgulandı. 
Raporda, tutuklu ve hükümlülere verilen disiplin cezaları için, infaz koruma memurlarının tuttukları tutanakların 
yeterli görüldüğüne dikkat çekildi. Raporda Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde kalan N.Ö (49) isimli bir mahkûma 
bir Elazığ türküsü olan “Hüseynik‟ten çıktım seher yoluna”, B.Ö isimli mahkûma da “Mahpushane çeĢmesi” isimli 
türküyü „gereksiz yere‟ söylediği için iletiĢimden men cezası verildiği belirtildi. Raporda, F.Ö ve H.Ö ve D.ġ isimli 
mahkûmların da aynı gerekçeyle cezalandırıldığı ifade edildi. 
 
ġubat ayında Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Burhan Gök isimli tutukluya BDP Nusaybin Ġlçe BaĢkanı 
Süleyman Çiftçi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı bandrollü "Liseliler için Türkçe Okuma Sözlüğü", "Kürtçe 
Sözlük" ve BDP Nusaybin Ġlçe Örgütü tarafından hazırlanan 2010 yılına ait takvim gönderildi ancak cezaevi 
yönetimi "giriĢi yasak yayın" olduğunu iddiasıyla yayınları tekrar adresine iade etti. Süleyman Çiftçi, gönderdiği 
hiçbir yayının yasak olmadığını belirterek, Liseliler için Türkçe Okuma Sözlüğü"nün üzerinde Kültür ve Turizm 
Bakanlığının bandrolünün olduğunu belirtti ve cezaevi yönetiminin keyfi uygulamalarla tutukluların haklarını ihlal 
ettiğini kaydetti.  
 
ġubat ayında, Bolu F Tipi Cezaevi‟nde kalan hükümlü Mehmet Nuri Özen‟in, Günlük Gazetesi‟nin forum sayfasında 
yayınlanması için Günlük Gazetesi Okur Temsilcisi Hüseyin Aykol‟a gönderdiği mektuba, Adalet Bakanlığı‟nın 11 
Ocak 2010‟da “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Kanun ve ilgili tüzük uyarınca, hükümlülerin 
gazetelere yayımlanmak üzere yazı göndermeleri ve gazete yazarlığı yapmalarına imkân bulunmamaktadır” 
Ģeklindeki yazısı nedeniyle el konuldu.  
 
Van F Tipi Cezaevi‟nde kalan Sinan Serhat ve Musa Ġtah, 26 ġubat günü Türkiye Ġnsan Hakları Vakfı‟na 
gönderdikleri iki ayrı mektupta, 5257 sayılı Ceza Ġnfaz Kanunu‟nda yer alan tutukluların ve hükümlülerin aileleriyle 
haftalık on dakikalık telefonla görüĢme haklarının, cezaevi yönetimi tarafından tekmil vermeye zorlanarak son üç 
haftadır engellendiğini belirtti. 
 
Mart ayında, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde kalan tutuklu ve hükümlülerin milletvekillerine gönderdiği 
mektupların da cezaevi mektup okuma komisyonuna getirildiği ve kimi mektupların milletvekillerine gönderilmediği 
iddia edildi. Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Ġnfazı Hakkında Kanunu‟na göre, tutuklu ve hükümlülerin resmî makamlara 
veya savunması için avukatına gönderdiği mektup veya evrak denetime tâbi tutulamıyor. 
 
Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde kalan Özkan Yılmaz Mart ayında Birgün Gazetesi‟ne gönderdiği 
mektupta, gazetecilere gönderilen mektuplara cezaevi yönetiminin el koyduğunu veya mektupları geç gönderdiğini 
belirtti. Mektupta ayrıca gazete, dergi ve televizyon kanallarına yönelik engellemelerin de olduğu ifade edildi. 
 
13 Mart günü Ġmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan ve diğer mahkumlara gönderilen Azadiya Welat 
gazetesi, cezaevi idaresi tarafından içeri alınmayarak iade edildi. Azadiya Welat Gazetesi Ġmtiyaz Sahibi Eser 
Uyansız, hükümlülerin isteği üzerine 3 haftadır Ġmralı'ya gazete gönderdiklerini, ancak gazetelerin cezaevi idaresi 
tarafından engellendiğini belirtti.  
 
Kırıkkale F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Ali Gülmez, 21 Mart günü ANF‟ye gönderdiği faksta 18 Mart 2010‟da teyzesi 
ve ĠHD Ankara ġubesi yöneticisi Sevim Kalman ile yaptığı kapalı görüĢ sırasında, gardiyanların iki kez kabine 
girerek “hızlı konuĢmayın, anlaĢılmıyor” dediğini belirtti.  
 
Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan siyasi tutuklu ve hükümlülerin Newroz bayramı nedeniyle aile ve arkadaĢlarına 
gönderdikleri kutlama kartları, Cezaevi Mektup Okuma Komisyonu'ndan geçmesine rağmen, PTT BaĢ Müdürlüğü 
tarafından “Newroz'un resmi bayram olmadığı” gerekçesiyle tutuklulara iade edildi. 
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BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Erzurum H Tipi Cezaevi Kütüphanesi'nde iki siyasi tutuklunun Kürtçe 
konuĢtukları için hücre cezası almasıyla ilgili Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevaplaması istemiyle Nisan ayında 
yazılı soru önergesi verdi. Buldan verdiği önergede, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan iki kiĢinin 
bir süre önce cezaevi kütüphanesinde Kürtçe konuĢtukları için hücre cezasına çaptırıldıklarını ve kütüphanenin 
kapatıldığını kaydetti. Daha sonrasın da ise koğuĢlarda arama yapılarak yasak olduğu gerekçesiyle birçok kitabın 
toplatıldığına dikkat çeken Buldan, yapılan aramalarda aynı kitabın Türkçesine dokunulmazken Kürtçe olanlarının 
ise toplatıldığını belirtti. Buldan, söz konusu cezaevi yönetimi tarafından, cezaevine dergi ve gazete giriĢine izin 
verilmediğini kaydetti. Buldan konuya iliĢkin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e Ģu soruları yöneltti: “Bakanlığınız 
Erzurum H Tipi Cezaevi'ndeki bu uygulamalardan haberdar mıdır? Bahse konu olan iddialar bakanlığınızın bilgisi 
dahilinde mi uygulanmaktadır? Erzurum H Tipi Cezaevi'ndeki kütüphane hangi gerekçe ile kapatılmıĢtır? Kitaplar 
hangi gerekçeyle toplatılmaktadır? Tutukluların kitap okumalarının engellenmesi hangi gerekçelere 
dayanmaktadır? Son bir yıl içerisinde kaç kitap toplatılmıĢtır? Cezaevinde dergi ve gazete giriĢlerine izin 
verilmemesinin nedenleri nelerdir?' 

 
Erzurum H Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan kardeĢi Davut Zeydanoğlu'nu 3 Mayıs günü ziyarete giden Özgür 
Zeydanoğlu, sabah saat 08.00'da kimliklerini verdiklerini ancak 8-9 saat sonra içeri alındıklarını, bu süre içerisinde 
gün boyu yağmur altında bekletildiklerini, arama sırasında görüĢe gelen bir kadının da diĢinde bulunan metal 
dolgunun cihazda alarm vermesinden dolayı içeri alınmadığını belirtti. 
 
Gaziantep H Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan mahkûmlar, ayda bir gerçekleĢen açık görüĢlerde anne, baba, eĢ ve 
çocuklar dıĢında baĢka kimse alınmaması, dolayısıyla da evebeyni olmayan ya da evli olmayan mahkûmların açık 
görüĢ hakkından yararlanamaması nedeniyle DanıĢtay'a Ģikâyette bulundu. Nisan ayında Ģikayeti değerlendiren 
DanıĢtay, anne, baba ve çocukları olmadığı için açık görüĢ yapamayan tutukluların Ģikâyetini haklı buldu ve "Kapalı 
görüĢe gelen herkes, açık görüĢe de gelebilir" Ģeklinde karar aldı. DanıĢtay'ın bu yönde kararı Adalet Bakanlığı 
tarafından hazırlanan genelge ile daha sonra cezaevlerine iletildi. Ancak hazırladığı genelgeyi cezaevlerine ileten 
Bakanlık, bu hakkın sağlanmasını cezaevi yönetimlerinin keyfi tutumuna bırakabilecek "imkânlarınıza göre" 
ibaresini koydu. 
 
Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde kalan Deniz Doğruer‟in 29 Nisan 2010‟da arkadaĢlarına gönderdiği faksta yer 
alan ifadelerin hepsi “sakıncalı olduğu” gerekçesiyle karalandı. Doğruer‟in faksının “merhaba”, “hoĢçakal” bölümleri 
dahi karalanırken, faksta sadece cezaevi idaresinin “görülmüĢtür” mührü okunabildi. 
 
Erzurum H Tipi Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlülerin yakınları, cezaevi yönetiminin sabah saatlerinde görüĢe 
gelenleri saatlerce beklettikten sonra görüĢe aldığını iddia etti. GörüĢ saatinin bitimine yarım saat kala tutuklu 
yakınlarını görüĢe alan cezaevi yönetiminin, yapılan kimlik ve üst aramasından sonra görüĢ için gelen tutuklu 
yakınlarına 5 dakika süre tanıdığı belirtildi. Cezaevindeki mahpuslardan Newzat Tedik'in kardeĢi Cevdet Tedik, saat 
07.00'da görüĢ için gerekli iĢlemleri yaptırdığını, ancak saat 16.30'da görüĢ için içeri alındığını, yapılan arama ve 
kimlik kontrolüyle beraber ağabeyi ile görüĢün bitimine son 5 dakika kala görüĢtürüldüğünü belirtti. Tutuklu 
ailelerinin itirazlarından dolayı cezaevi yönetiminin tutukluları cezalandırdığını kaydeden Tedik, ailelerin 
tutumundan dolay cezaevi yönetiminin tutuklulara "disiplin" adı altında çeĢitli cezalar verdiğini iddia etti. 
 
Milliyet Gazetesi Yazarı Hasan Cemal‟in yazdığı “Türkiye‟nin asker sorunu” adlı kitabı Mayıs ayında Diyarbakır D 
Tipi Kapalı Cezaevi‟nde tutulan Diyarbakır‟ın Kayapınar Ġlçesi‟nin Belediye BaĢkanı Zülküf Karatekin‟e vermek 
isteyen Zülküf Karatekin‟in akrabalarına kitabın “sakıncalı olduğu” gerekçesiyle cezaevi görevlileri izin vermedi. 
 
Mayıs ayında, Sincan 2 Nolu F tipi Cezaevi‟nde kalan Özkan Kart‟a gönderilen ve Karl Marks ile Friedrich Engels‟in 
birlikte yazdıkları “Nüfus sorunu ve Malthus” ve “Kapitalizm Öncesi Ekonomi Biçimleri” adlı kitapların içeriğinin 
Abdullah Öcalan‟ın yazdığı “Demokratik Toplum Manifestosu Kapitalist Uygarlık Maskesiz Tanrılar ve Çıplak Krallar 
Çağı” adlı kitabın içeriğiyle benzemesi nedeniyle her iki kitap da cezaevi yönetimi tarafından sakıncalı bulunarak 
Özkan Kart‟a verilmedi. 
 
Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunan Suriye uyruklu Lamia Aso, Gulistan Abdo ve Fatma Sido 
isimli mahpuslar “cezaevi idaresince görüĢme haklarının engellendiği” iddiasıyla 22 Haziran günü ĠHD Siirt 
Ģubesine baĢvurdular. 
 
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Kayapınar Belediye BaĢkanı Zülküf Karatekin'e 21 Mayıs günü 
ziyaretçileri tarafından götürülmek istenen Hasan Cemal'in "Türkiye'nin Asker Sorunu" adlı kitabı, cezaevinde 
görevli askerler tarafından "Siyasi içerikli ve sakıncalıdır" denilerek alınmadı. 
 
MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'nden kalan hükümlü Ġnan Turay'ın Haziran ayında PKK Lideri Abdullah Öcalan'a 
gönderdiği mektup, Cezaevi Ġnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından "sakıncalı" bulunarak gönderilmedi. Cezaevi Ġnfaz 
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Kurumu Müdürlüğü'nün mektubu engellenme gerekçesi ise Ģöyle; "Kurumun asayiĢ ve güvenliğini tehlikeye 
düĢüren, görevlileri hedef gösteren terör ve çıkar amaçlı suç örgütü ve diğer suç örgütleri mensuplarının örgütsel 
amaçlı olarak haberleĢmelerine neden olan kiĢi veya kuruluĢları paniğe yöneltecek, yalan ve yanlıĢ bilgileri tehdit 
ve hakareti içerikli olması." 
 
6 Temmuz günü Edirne F Tipi Cezaevi‟nde görüĢe giden tutuklu ve hükümlü yakınlarına, cezaevi yönetimi, 
görüĢmelere tek tip elbiselerle girmeleri yönünde baskı yaptı ve uygulamayı kabul etmeyen aileleri görüĢe almadı.  
 
7 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran M. Sait Bozkurt, kardeĢi Halil Bozkurt‟un Diyarbakır D Tipi 
Cezaevi‟nde tutuklu olduğunu, ailesi ile birlikte 7 Temmuz 2010 tarihinde açık görüĢe gittiklerini, giriĢte kendisinin 
ve annesinin içeri alınmadığını, görevlinin kendisine “sizler görüĢme kabinesinde yazı yazmıĢsınız, o yüzden sizleri 
bırakmıyoruz” dediğini, annesinin okuma yazması olmadığını, kendisinin de bu iddiayı kabul etmediğini, konuyla 
ilgili görüĢtüğü cezaevi savcısının kendisini Ġnfaz Hâkimliğine yönlendirdiğini, ancak hakimin bir aylığına izne 
ayrıldığı için hiçbir resmi iĢlem yapmadan geri döndüğünü belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
TUYAD-DER Van ġube BaĢkanı Ġbrahim Ete 21 Temmuz günü Van F Tipi Cezaevi idaresi hakkında Van 
Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Van F Tipi Cezaevi‟ne tutuklu ziyaretine giden Ete, ziyaret 
saatinin 09.30 olmasına rağmen memurların keyfi uygulamalarından dolayı ancak bir saat sonra sıranın kendisine 
geldiğini ve 15 dakikalık görüĢebileceğinin kendisine belirtildiğini, bunun üzerine durumu protesto ederek görüĢ 
yapmadan döndüğünü belirtti. Ete Ağustos ayında yaptığı açıklamada ise, çocukları ile görüĢe giden ailelerin 4 ayrı 
yerde aramadan, iki yerde el okumasından ve çeĢitli noktalarda da X-Ray cihazlarından geçirildiğini, bunun da ciddi 
yığılmalara ve gerginliklere neden olduğunu, açık görüĢler konusunda yapılan son düzenlemeyle, personel ve yer 
sıkıntısı giderilmediği için sıkıntılar yaĢandığını ifade etti. 
 
23 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Feride ve Gülistan AkbaĢ, Diyarbakır D Tipi Kapalı 
Cezaevi‟nde bulunan abisi Veysi AkbaĢ ile kardeĢi Mehmet AkbaĢ‟ı ziyaret etmek için 21 Temmuz 2010 tarihinde 
cezaevine gittiklerini, görevlilerin kendilerine bir kâğıt göstererek, cezaevi duvarlarına yazı yazdıkları gerekçesi ile 
“2 ay görüĢe gelmeyin” dediklerini, bu konuda herhangi bir karar tebliğ edilmediğini belirterek hukuki yardım talep 
etti. 
 
Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi‟nde kalan tutuklu ve hükümlülerin Ġnfaz Hâkimliği‟ne yazdıkları 54 Kürtçe dilekçeye 
Ağustos ayında cezaevi idaresi tarafından Anayasa‟nın 3. maddesi uyarınca el konuldu. 
 
Ağustos ayında Kürkçüler F Tipi Cezaevi‟nde, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin yazdıkları Kürtçe 
mektupların adreslerine ulaĢtırılması için mahkûmlardan “tercüman parası” istendi. Mahkûmlara gelen mektuplar 
ise gerekçesiz bir Ģekilde mahkûmlara ulaĢtırılmadı. 
 
Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi'nden 2010 Hazirana ayında sürgün olarak Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gelen 
ve tek hücrede kalan Abdullah Günay, 2 Ağustos günü ailesine gönderdiği faksta, 11 Ağustos gününde görüĢme 
yapabileceğini belirtti. Bunun üzerine Günay'ın babası Mehmet (54) ve annesi Besna Günay (52), 10 Ağustos günü 
Mardin'den Erzurum'a gitti. Ancak aile 11 Ağustos sabahı cezaevi kapısında beklerken, cezaevi memurları 
görüĢmenin gerçekleĢemeyeceğini belirttiler. Anne Günay, "yetkililer bize bir hafta sonra gelmemizi istediler. Bizde 
kendilerine „biz oruçluyuz. Bir hafta nerede kalacağız. Buralarda tanıdığımız kimse yok, gideceğimiz hiçbir yer yok‟ 
dedik. „Hiç fazla uzatmayın görüĢtürmeyeceğiz sizleri. Ġsterse dağa gidin, isterse otele gidin‟ diye cevap verdiler 
dedi. 
 
Eylül ayında Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nden mektup gönderen Serxabun Gedik, cezaevi yönetiminin hak 
ihlallerinin kamuoyuna yansımaması için bazı mektup ve dilekçelere el koyduğunu. 
 
Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde 1994 yılında beri PKK davasından hükümlü olarak tutuklu bulunan Ekrem 
Hamudi, Eylül ayı sonunda DĠHA'ya gönderdiği mektupta, Kürtçe mektup gönderildiğinde mektubun 2 ay 
cezaevinde bekletildiğini, bu yüzden Türkçe yazmak zorunda kaldığını, fakat Suriye Kürtlerinden olduğunu ve 
Türkçeyi iyi bilemediğinden çok zorlandığını belirtti. Hamudi, yaklaĢık 4 yıldır Günlük ve Azadiya Welat gazetesi ile 
Özgür Halk dergisinin cezaevine alınmadığını, 17 yıldır cezaevinde olduğunu, ancak ailesi Suriye'de yaĢadığı için 
sürekli ziyaretine gelemediğini belirtti. 
 
Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Sebahattin Sümeli‟nin, Eylül ayında Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde 
bulunan arkadaĢı Sevcan Atak'a gönderdiği ve Kürt Enstitüsü tarafından çıkarılan 4 kitap ve 2 dergi cezaevi 
yönetimince keyfi bir Ģekilde cezaevine alınmadı. Kitapların verilmemesinin nedenini cezaevi yetkililerine 
sorduğuna aktaran Atak, "Cezaevi yönetimi bana, 'Burası Diyarbakır E Tipi Cezaevi, baĢka cezaevine benzemez' 
cevabını verdi" dedi. 
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Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlülerin aileleri Eylül ayında yaptıkları açıklamada, 
özellikle kadın gardiyanların suçlu muamelesi yapıp, üzerlerindeki tüm elbiselerin çıkarılmasını dayattıklarını ve 
bunu kabul etmedikleri taktirde ziyaretten men edildiklerini belirttiler. 
 
ĠHD Bingöl ġubesi tarafından Lice'de yaĢamını yitiren Ceylan Önkol anısına düzenlenen resim, öykü ve Ģiir 
yarıĢmasına katılmak için eser göndermek isteyen Gaziantep H Tipi Kapalı cezaevinde bulunan siyasi 
mahkûmların iletiĢim cezalarının olduğu ortaya çıktı. Mahkûmlar bunun üzerine, eserlerini iletiĢim cezası olmayan 
tutuklu arkadaĢları Yücel Kızmaz üzerinden Kasım ayında gönderdi. Cezaevi yönetimi ise iletiĢim cezası olduğu 
gerekçesiyle arkadaĢlarının ismiyle eserlerinin yarıĢmaya göndermek isteyen mahkûmların isimlerinin bulunduğu 
bölümleri daksille sildikten sonra eserlerini Bingöl ĠHD ġubesi'ne gönderdi. 
 

Cezaevlerinde Disiplin Cezaları 
 
Van'da 28 Aralık 2009'da yapılan eĢzamanlı operasyonda tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi'ne gönderilen 
MEYADER Van ġube BaĢkanı Ferzende Abi, Hacibekir Mahallesi Özgür YurttaĢ Derneği BaĢkanı Tefik Say, 
kapatılan DTP'nin Van Ġl Saymanı Sıddık Gül ile Kerem Çağlı, Ramazan Özlü, Selim Çay, Cafer Koçak, Zihni 
Karakaya, Mustafa Ayaz ve Kamuran Parlak'ın aileleri 7 Ocak günü yaptıkları açıklamada, tutuklanan 10 kiĢinin 10 
gündür hücrelerde tutulduğunu, hücrelerde tutulmalarına ve baskılara tepki gösterdikleri gerekçesiyle disipline 
verildiğini belirttiler. 
 
Avukat Mehmet Sani Kızılıkaya Ocak ayında yaptığı açıklamada, Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde okuma yazma 
kursuna giden 10 tutuklu ve hükümlüye her sabah Ġstiklal MarĢı okutulmak istendiğini ve tutuklu ve hükümlülerin 
okumak istememesi üzerine kursun iptal edildiğini söyledi. Kızılkaya, müvekkilleri Orhan Ekinci, Ġhsan Tamkara ve 
Mahmut Bali'nin odalarında yaklaĢık bir buçuk yıldır asılı bulunan çamaĢır ipinin gerekçe gösterilerek 11 gün hücre 
cezası aldıklarını söyledi. 
  
Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek amacıyla Trabzon Cezaevi'nde süresiz açlık grevine giren 
PKK tutuklusu Ebedin Abi hakkında Ocak ayında Cezaevi Savcısı tarafından soruĢturma baĢlatılmasının yanısıra 
11 günlük hücre cezası ile 3 ay boyunca bütün etkinliklerden men cezası verildi. 
 
Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü A. Latif Sönmez, ġubat ayında ĠHD MYK Üyesi ve Ege Bölge 
Temsilcisi Necla ġengül'e gönderdiği mektupta, ġükrü AkbaĢ, Cemal Çalur, Ġbrahim AteĢ, Ġbrahim Aksoy, Ġsmail 
Biçen, M. ġirin Evendi, Cengiz Ayaz, Abdullah Çelik, Hüseyin Bilecan ve A. Ejder Elyakut adlı tutuklulara da 5'er 
günlük dönüĢümlü açlık grevi eyleminden ötürü iç etkinliklerden 3 ay men cezası verildiğini ifade etti. 10 kiĢinin 
karara itiraz ettiğini, ancak cezaların onandığını belirtti. 
 
Halkın Hukuk Bürosu‟nun 15 ġubat günü yaptığı basın toplantısında, Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi‟nde kalan ve 
11 ġubat günü cezaevinde yapılan genel arama sonrasında gardiyanlarla tartıĢan Sadık Kan ile Özcan Bayram‟ın 
“süngerli oda” cezası verildiğini belirttiler. 
 
Mart ayında, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde kalan Ġdris Erdal adlı tutukluya, tedavi olmak için götürüldüğü 
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde kelepçeli Ģekilde tedavi olmayı reddettiği gerekçesiyle bir ay görüĢ 
yasağı cezası verildi. 
 
Mart ayında Van F Tipi Cezaevi'nde, revire giden bütün tutuklu ve hükümlülere uyuĢturucu etkisi olan antidepresan 
hapların verildiğini ileri süren ve bu uygulamalara itirazda bulunan siyasi hükümlü Yusuf Dündar'a Cezaevi Tevkif 
Kurulu tarafından 1 yıl açık görüĢ cezası verildi.  
 
Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan siyasi tutuklu ve hükümlülerin ailelerinin Mart ayında verdiği bilgilere göre, 
cezaevinde kalan BarıĢ Mete, M. Nesih Aslan, SavaĢ Buhdak, Servet AkkaĢ, Haydar ġiyar, Süleyman Süle, 
ġahabettin Demir, Murat ÖzdaĢlı, Mikail Yazıcı, Onur Kapar, Onay Yörükoğlu, Rıdvan Cengiz, Ġnan Bilen, M.Ergün 
Güran, Murat CanĢat, Yıldırım Turgut ve Cevdet BoĢceviz, ölüm sınırında bulunan tutukluların durumunu dikkat 
çekmek amacıyla 25 Ağustos 2009 tarihinde CumhurbaĢkanlığı ve Adalet Bakanlığına mektup göndermek istedi. 
Ancak, mektuplara el koyan cezaevi yönetimi, mektupların içeriğinin suç teĢkil ettiği gerekçesiyle tutuklu ve 
hükümlüler hakkında soruĢturma baĢlattı. Bir hafta önce sonuçlanan soruĢturma kapsamında Cezaevi Tevkif 
Kurulu, mektup yazan tutuklu ve hükümlülere 10 gün ile 1 ay arasında değiĢen görüĢe çıkmama, telefonla 
görüĢmeme, toplu etkinliklere katılmama gibi cezalara çarptırıldı. 
 
13 Nisan günü Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Selma Irmak 21 Mart 
2010 günü Newroz Bayramı‟nı kutlamak için havalandırmada bir kutlama düzenlediklerini ve havalandırmada ateĢ 
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yaktıklarını kendilerine ait eski kıyafetleri ve ayakkabıları kullanarak ateĢi yaktıklarını, bu sırada nöbetçi gardiyanlar 
ve Kurum 2. Müdürü Tahsin TaĢ‟ın koğuĢa geldiğini ve bir Ģey söylemeden gittiklerini, ertesi gün baĢgardiyanın 
“kutlama günü nevresim, battaniye yakıp yakmadıklarını” sorduğunu, sadece kendi giysilerini yaktıklarını 
söylediklerini, sonraki gün 2. Müdür Tahsin TaĢ‟ın tutmuĢ olduğu tutanağa istinaden haklarında soruĢturma 
baĢlatıldığını, 1. Müdür‟ün “eğer yakmamıĢız diyorsanız beyanınız yeterlidir. Ancak benim memurum yakmıĢ, 
diyorsa benim memurumun beyanı geçerlidir” dediğini, ertesi gün yeni tutanakta “gereksiz marĢ söylediğimiz, bu 
marĢlar içerisinde de yasadıĢı sloganlar attığımız” yazdığını, 36 kiĢiye 1 ay süreyle iletiĢimden men cezası ve 2 ay 
açık görüĢ yasağı istenildiğini belirtti.    
 

Tekirdağ 1 ve 2 Nolu F Tipi Cezaevlerinde Verilen Disiplin Cezaları 
BDP Ġstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel tarafından verilen Tekirdağ 1 ve 2 Nolu F Tipi cezaevlerinde yaĢanan hak 
ihlallerine iliĢkin soru önergesi Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından yanıtlandı. Bakanlık 6 sayfalık cevap 
yazısında, söz konusu konulara iliĢkin mevzuat bilgilendirmesi yaptı. Bir sayfada iddiaların bazılarına yanıt veren 
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen bilgilere göre Ġstiklal MarĢı'nın zorla 
okutulduğu, okumayanların kurslara alınmadığı ve kursun iptal edildiği, okumayanlara hücre cezası verildiği 
yönündeki iddiaları Ģöyle yanıtladı: “Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza Ġnfaz kurumunda 
düzenlenen eğitim faaliyetleri kapsamında 28 Aralık 2009 tarihinde iĢlenen Türkçe dersi sırasında, ölüm yıldönümü 
olması münasebetiyle Ġstiklal MarĢı yazarı Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgi sunumu yapıldığı, o dersin programı 
gereği kursiyerlerden Ġstiklal MarĢı'nın ilk iki kıtasını Ģiir olarak okumalarının istenilmesine rağmen, örgüt mensubu 
6 tutuklunun istemi geri çevirdikleri; yürütülen okuma yazma kursu baĢta olmak üzere, herhangi bir kursa katılan 
tutuklu ve hükümlülere Ġstiklal MarĢı okuma zorunluluğu getirilmesinin söz konusu olmadığı...” 
BaĢvurular kabul edilmiyor 
Keyfi Ģekilde hücre cezaları verildiği, paspas yapmanın, çamaĢır ipi asmanın bile hücre cezasına gerekçe yapıldığı 
iddialarına iliĢkin de bilgi veren Adalet Bakanı Sadullah Ergin, tutuklu ve hükümlülerin 'Haksız yere disiplin cezası 
veriliyor' Ģeklinde yaptıkları Ģikayetlerin hiçbirinin kabul edilmediğini açıkladı. Bakanlık cevap yazısında konuya 
iliĢkin, Ģunları bildirdi: 'Tekirdağ 1 ve 2 Nolu F tipi ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülere haksız 
yere disiplin cezaları verildiği yönündeki iddialarla ilgili olarak baĢlatılan soruĢturmaların tamamında kovuĢturmaya 
yer olmadığına dair kararlar verildiği; keza disiplin kararlarına istinaden, disiplin kurulu mensupları hakkında da 
açılmıĢ bir davanın bulunmadığı...' 
463 kiĢiye bin 329 disiplin cezası 
Bakanlığın cevabında Tekirdağ 1 ve 2 Nolu F tipi cezaevlerinde bulunan 824 tutuklu ve hükümlüden 478 tutuklu ve 
hükümlünün siyasi tutuklu ve hükümlü olduğu bildirildi. Verilen disiplin cezalarına iliĢkin de bilgi veren Adalet 
Bakanlığı Tekirdağ 1 Nolu cezaevinde 2008-2009 yılları arasında 169 siyasi tutuklu ve hükümlü hakkında toplam 
510, 2 Nolu cezaevinde de aynı tarihler arasında 294 siyasi tutuklu ve hükümlü hakkında toplam 828 disiplin cezası 
verildiğini açıkladı. 

 
Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden Nisan ayında DĠHA‟ya mektup gönderen Serdar Güzel adlı mahkum, Rıza 
Kartal, Veli Dikme, ReĢat Güvenilir'in 23 Mart'ta Sincan 1 Nolu F Tipi'ne, Gökhan Gündüz, Ufuk Keskin, Ali Teke'nin 
26 Mart'ta Kırıkkale F Tipi'ne, Cihan Deniz Tarak, Hasan Gülbahar, Ercan Binay'ın da 3 Nisan'da Bafra F Tipi 
Cezaevlerine istekleri dıĢında, sağlık durumları ve ailelerinin ikametleri gözönüne alınmadan sevk edildiklerini, 
sürgün edilen Ali Teke'nin Wernicke Korsakof hastası olduğunu Güzel, Ufuk Keskin'in de Tip 1 Diyabet hastası 
olduğunu ve Adli Tıp'tan 'Hastanesi olan bir hapishanede yatabilir' raporu bulunduğunu belirtti. Sürgünleri protesto 
eden 30'u aĢkın mahkuma soruĢturma açıldığını belirten Güzel, 'Kurum görevlilerine hakaret ve tehdit' gerekçesiyle 
kendisine 5 gün, Sami Özbil'e de 3 gün hücre cezası verildiğini ifade etti. 45/1 nolu genelgenin Mart ayı içinde hiç 
uygulanmadığına dikkat çeken Güzel, 5 arkadaĢının açık görüĢ yasaklarının disiplin cezaları nedeniyle devam 
ettiğini de bildirdi. 
 
Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan siyasi tutuklu çocuklardan S.A., R.Ö., Y.E., Y.T., H.B., V.B., D.S., E.A., 
A.Ö., F.E. ve M.E., DTP'nin siyasi yasaklı EĢbaĢkanı Ahmet Türk'e yapılan saldırıyı protesto ettikleri gerekçesiyle 
Nisan ayında disiplin kuruluna sevk edildi. Disiplin kurulu, 11 çocuğa 5275 Sayılı Kanun'un 46 maddesinin 8 
fıkrasının e bendine düzenleyen, " Kasten kurumun bina, eklenti ve donanımları ile taĢınır ve taĢınmaz mallarını 
yakmak veya yakmaya teĢebbüs etmek, ağır hasar vermek" iddiasıyla 2'Ģer gün hücre cezası verdi. Disiplin Kurulu, 
ayrıca protesto sırasında kırılan camların parasının da çocuklardan alınmasına karar verdi.  
 
PKK tutuklusu Mesut Tekin, Mayıs ayında DĠHA'ya çektiği faksta, Meltem Aslan isimli görüĢçünün kendisi ile 
görüĢtüğü sırada yan kabinde bulunan ve Mesut Tekin'in hücre arkadaĢı olan Erhan Ölçen'e selam verdiği için 
kendisi ve Meltem Aslan'a 3 ay boyunca görüĢ yasağı getirildiğini belirtti. Tekin, “Ne bana nede görüĢçüme 
herhangi bir Ģey sorulmadı. Sadece alınan karar bana tebliğ edildi. ArkadaĢım görüĢ için geldiğinde ise onu içeri 
almadılar” dedi.  
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Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde kalan Mehdi Ürper Mayıs ayında Dicle Haber Ajansı‟na gönderdiği mektupta, 4 
Nisan günü “Herne PêĢ” söylendiği gerekçesiyle kendisi ve bazı arkadĢlarına disiplin cezası verildiğini belirtti.  
 
Mayıs ayında Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nden Dicle Haber Ajansı‟na mektup gönderen PKK'li mahkumlar, Nisan 
ayının ilk haftasında Adana'dan Sincan'a gönderilen Ġnci Roj Graf adlı hükümlünün çıplak aramayı redettiği için 
gardiyanlar tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Graf‟ın zorla soyularak arandığı, gardiyanların tehdit ve 
hakaretlerine maruz kalmasına rağmen “aramaya direndiği ve memurlara mukavemet ettiği” gerekçesiyle disiplin 
cezasına çarptırıldığı belirtildi.  
 
“TaĢ atmak” ve “slogan atmak” gibi iddialarla Diyarbakır E Tipi Cezaevi ek bina 7, 9 ve 12. oda da tutuklu bulunan 
çocukların, 21 Mart günü koğuĢ havalandırmasında gazete kağıtları ve eskimiĢ giysileri ile ateĢ yakıp Newroz'u 
kutlamaları nedeniyle Cezaevi Ġdaresi Disiplin SoruĢturması baĢlattı. SoruĢturma sonucunda Cezaevi Ġdaresi 
çocuklar hakkında 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri'nin Ġnfazı Hakkında Kanunu'nun 47. maddesine 
dayandırarak, eski gazete parçalarını, yatak çarĢaflarını ve kendilerine ait giysileri yakarak devlet malına zarar 
verdikleri iddiasıyla 2 hafta boyunca toplu olarak yapılan spor etkinliğinden mahrum bırakılma cezası verdi. 
Çocuklar ise yatakların çarĢaflarını yakmadıklarını ve devlet malına zarar vermediklerini söyleyerek itiraz da 
bulundu. Ancak yapılan itiraza rağmen karar değiĢmedi. Bunun yanısıra, çocukların tutuklu bulundukları o da ya 
Deniz GezmiĢ,  Duran Kalkan ve bazı Kürt siyasetçilerin fotoğraflarının yer aldığı gazete küpürlerini astıkları 
gerekçesi ile çocuklar “yasa dıĢı poster” asmak iddiasıyla 3 hafta boyunca ayrıca spordan mahrumiyet cezası aldı.  
 
Gaziantep H Tipi Cezaevi'nde bulunan A. Halim Özdemir adlı hükümlü Mayıs ayında DĠHA‟ya gönderdiği mektupta, 
yıllardır çeĢitli kitap ve dergilerden yaptığı inceleme-araĢtırma ve derlemelerden oluĢturduğu kitaplara cezaevi 
yönetimi tarafından el konulduğunu, ayrıca kendisine 15 günlük hücre, 1 yıl da açık görüĢ cezası verildiğini bildirdi.  
 
19 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Hasibe Sakacı, oğlu Faysal Sakacı‟nın adli bir suçtan dolayı 
bulunduğu Ġzmir Buca Açık Cezaevi‟nden Kapalı Cezaevi‟ne alındığını ve hücre cezası verildiğini haber aldıklarını 
belirtti. 
 
ĠHD Diyarbakır ġubesi avukatlarından Kezban Yılmaz Haziran ayı baĢında yaptığı açıklamada, Diyarbakır E Tipi 
Cezaevi'nde tutuklu bulunan TMK mağduru çocukların, yaĢanan hak ihlallerine karĢı çıkardıkları isyanın ardından 
koĢullarında hiçbir değiĢikliğin olmadığını, aksine 41 çocuğa isyan çıkardıkları gerekçesiyle 3 gün "odaya kapatma" 
cezası verildiğini ve haklarında soruĢturma açıldığını belirtti.  
 
16 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Seher Eyüpoğlu, Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟nde hükümlü 
olarak bulunduğunu, Newroz‟da ateĢ yaktıkları ve slogan attıkları için haklarında soruĢturma açıldığını ve cezalar 
aldıklarını,  2 ay açık görüĢ cezası verildiğini, telefon ve mektup imkanlarını 2 aydır kullanamadıklarını, sürgün 
edilen TMK mağduru çocuklarla ilgili slogan attıkları iddiasıyla baĢka bir soruĢturma açıldığını, açık görüĢlerde 5 
kiĢiyle görüĢme sınırlaması getirildiğini belirtti. 
 
18 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Nazife Noyan, eĢi Ġhsan Noyan‟ın 17.06.2010 tarihinde 
hükümlü olduğu E Tipi Cezaevi‟nden telefon açarak 3 ay açık görüĢ cezası aldığını ve 45 günde kapalı görüĢ 
cezası aldığını kendisine aktardığını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 65 tutuklu hakkında 21 Ocak 2010 tarihinde Öcalan'ın cezaevi Ģartlarını 
protesto etmek amacıyla hiçbir ortak alan faaliyetine katılmadıkları gerekçesiyle Haziran ayında disiplin 
soruĢturması açıldı. Buna karĢı tutuklular MuĢ Ġnfaz Hakimliği'ne itirazda bulunarak sözlü savunma yapmak istedi. 
Ancak hakim, tutukluların "Propaganda yaparak kasıtlı davrandıkları" ve "Açılan soruĢturmanın yerinde olduğunu" 
ileri sürerek itirazı reddetti. Hakim, "HaberleĢme ve iletiĢim araçlarından yoksun bırakma" fiilini düzenleyen Ceza 
Ġnfaz Kurumları yönetmeliğinin 42/2 maddesine göre, "Herhangi bir Ģeyi protesto etmek amacıyla veya idareye 
karĢı toplu olarak sessiz direniĢte bulunmak" iddiasıyla Ġnan Turay, Murat IĢıkırık ve Bedri Ürün'e bir ay haberleĢme 
ve telefonla görüĢme yasağı, Sinan Bülbül'e 2 ay hiçbir etkinliğe katılmama yasağı getirirken, diğer tutuklu ve 
hükümlülere de 1'er ay ziyaret yasağı cezası verdi.  
 
Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan 87 tutuklu ve hükümlüye “slogan attıkları” gerekçesiyle Haziran ayında 
birer ay iletiĢimden men cezası verildi.  
 
Mersin E Tipi Cezaevi‟nde tutuklu bulunan ve 14 Mayıs 2010‟da Ermenek M Tipi Kapalı Cezaevi‟ne sürgün edilen 4 
hükümlüye “Kürtçe Ģarkı söyledikleri” gerekçesiyle Temmuz ayında üçer ay kapalı ve altıĢar ay açık görüĢ yasağı 
verildi.  
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Mardin Cezaevi‟nde aralarında 18 çocuğunda bulunduğu 180 tutuklu ve hükümlüye, 30 Haziran 2010‟da 
baĢlattıkları iki günlük açlık grevi nedeniyle, ortak alana çıkmama ve sosyal faaliyetlere katılmama gibi 
yasaklamalardan oluĢan ikiĢer aylık disiplin cezası verildi. 
 
Maltepe Çocuk Cezaevi‟nde kalan 5 çocuğa “duvara yazı yazdıkları” gerekçesiyle Temmuz ayında hücre cezası 
verildi.  
Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 2005 yılından beri tutulan Kayhan Akkan‟ın, 
cezasını tamamlamasına rağmen “2008 yılında infaz edilmesi gereken 12 günlük hücre cezasının ertelenmesi ve 
halen infaz edilmemesi” nedeniyle serbest bırakılmadı.  
 
Ağustos ayında Van F Tipi Cezaevi‟nde tutuklu ve hükümlülerin kaldığı koğuĢlara düzenlenen baskınlarda bulunan 
not defterlerine el konuldu ve defterinde yer alan bazı yazılar nedeniyle de Sinan Serhat‟a 15 gün hücre cezası 
verildi.  
 
18 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Nazife Noyan, eĢi Ġhsan Noyan‟ın 17 Haziran2010 tarihinde 
hükümlü olduğu Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden telefon açarak 3 ay açık görüĢ cezası aldığını ve 45 günde 
kapalı görüĢ cezası aldığını kendisine aktardığını belirtti. 
 
Mardin Cezaevi‟nde açlık grevine katıldıkları için 180 hükümlü ve tutuklu hakkında Temmuz ayında 2 aylık hak 
mahrumiyeti içeren disiplin cezası verildi. 
 
Ağustos ayında Van F Tipi Cezaevi‟ne asker ve gardiyanlar tarafından yapılan baskında ele geçirilen bazı 
yazılardan dolayı, cezaevinde hükümlü bulunan Sinan Serhat‟a 15 gün hücre cezası verildi.  
 
20 Ağustos günü Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Takibe Turgay, 21 
Mart Newroz Bayramında cezaevinde arkadaĢlarla birlikte Newroz‟u kutlamak için halay çektiklerini ve türkü 
söylediklerini, cezaevi idaresinin “yasadıĢı slogan attıkları ve çarĢafları yaktıklarını” iddia ettiğini, çarĢafları kontrol 
ettiklerinde eksik çıkmadığını, buna rağmen 1 ay iletiĢim cezası, 4 ay açık görüĢ cezası verdiğini, Haziran-Temmuz 
2010 tarihinde yaptıkları 2 günlük açlık grevi nedeniyle de spordan men cezası verildiğini, Kürtçe kitap ve 
gazetelerin cezaevine alınmadığını belirtti. 
 
Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟nde AKP‟nin politikalarını protesto etmek için 30 Haziran 2010‟da iki günlük açlık grevi 
yapan 28 tutuklu ve hükümlüye birer ay süreyle sosyal etkinliklerden men cezası verildi. Ceza alan tutuklulardan 
Hatip Dicle‟nin yaptığı itiraz ise 2 Eylül 2010‟da Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.  
 
4 Eylül günü ĠHD Siirt Ģubesine mektupla baĢvuruda bulunan Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü Ahmet Sevim, 
cezaevinde infaz koruma memurları tarafından darp edildiğini ve telefon ile görüĢme hakkının engellendiğini iddia 
etti.   
 
Eylül ayında Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde, Yüksel Yiğitdoğan‟a verilen hücre cezasını protesto eden 8 tutuklu 
ve hükümlüye 45 gün sosyal etkinliklerden men cezası verildi.  
 
Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlüler, aileleri aracılığıyla Eylül ayında yaptıkları 
açıklamada, “iki günlük açlık grevinden dolayı” 56 kiĢiye bir aylık iç etkinliklerden men cezası verildiğini, “bir 
dilekçede PKK Lideri Abdullah Öcalan'a 'sayın' ibaresi kullanıldığından dolayı” 20 kiĢiye hücre cezası verildiği 
belirttiler. Hücre cezası alan hükümlülerin isimleri Ģunlar; Hamdin Demirkıran, Kadri Alkoç, Ahmet Ġbrahim, Ġsmail 
Biçen, A. Ejder Elyakut, A. Haydar Elyakut, Kutsi ÇağıĢ, Cevdet Derse, Sinan Gül, Yılmaz Demir, Hüseyin Çoban 
ve A. Selam Sosin olduğu belirtildi. 
 
Gaziantep H Tipi Cezaevi'nde bulunan A. Halim Özdemir adlı hükümlü Eylül ayında DĠHA‟ya gönderdiği mektupta, 
idarenin sabah kahvaltısında verdiği çorbayı toplu olarak almadıkları gerekçesiyle haklarında soruĢturma açıldığını 
ve bir ay iletiĢim haklarından yoksun bırakma cezası verildiğini belirtti. Bunun üzerine 50 kadar mahpusun Ġnfaz 
Hakimliği‟ne yazdığı itiraz dilekçesinde savunmalarını Kürtçe yapmak isteğimizi belirttiğini, 2 Eylül günü 
çıkarıldıkları Mahkemede Kürtçe savunma yaptıkları için hakimin herkesi salonundan attığını Kürtçe için 
“bilinmeyen bir dil, Türkçe dıĢında bir dil” ibarelerini kullandığını belirtti.  
 
30 Eylül günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Sabri Temizyüz, kardeĢi Fedli Temizyüz‟ün, 6 aydır Ankara 
Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunduğunu, cezaevine nakledilmesinden beri hücrede tek baĢına tutulduğunu 
belirterek hukuki yardım talep etti. 
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Buca Cezaevi‟nde 22 Ekim 2010‟da açlık grevine baĢlayan vicdani retçi Ġnan Süver‟in, cezaevi müdürünün “atın bu 
vatan hainini 17‟ye” talimatıyla “Sibirya” adı verilen koĢulların çok ağır olduğu hücreye kapatıldığı belirtildi. Konuyu 
mektupla yakınlarına bildiren Ġnan Süver, “Sibirya hücrelerinde” fareler olduğunu, kendisine su, Ģeker ve sigara 
verilmediğini belirtti.  
 
2 Kasım günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne PeriĢan Bayram, oğlu Emrah Bayram‟ın (16) 2009 yılında kaybolduktan 45 
gün sonra evine gelen polislerin oğlunun Bitlis kırsalında çıkan çatıĢmada yaralı olarak yakalandığını ve Ģu anda 
Bitlis‟te olduğunu söylediğini, Bitlis Cezaevi‟ne konulan oğlunu 1 Kasım günü açık görüĢte ziyaret ettiğini, görüĢ 
sırasında hücre cezası aldığını öğrendiğin belirtti. 
 
Bergama M Tipi Kapalı Cezaevi‟nde kalan mahkûmlar 12 Kasım günü yaptıkları açıklamada, 9 Kasım günü 
gardiyanların koğuĢlarına baskın düzenleyerek “ince arama” yaptığını belirterek Kürtçe konuĢmalarından ötürü ise 
kendilerine görüĢ yasağı verildiğini ifade ettiler.  
 
Kırıklar 2 Nolu F Tipi Ceza Ġnfaz Kurumu Müdürlüğü,  Kasım ayında 77 tutuklu ve hükümlüye 45 gün boyunca 
ziyaretçi yasağı ve mektup gönderme cezası verdi. Cezaya gerekçe olarak ise 28 Eylül 2010‟da mahkûmların 
slogan atması gösterildi.  
 
ġanlıurfa Cezaevi Müdürlüğü, C-7, C-8 ve kadın koğuĢunda tutulan tutuklular hakkında 25 Kasım 2010 tarihinde 
“sıraya geçerek sayım vermedikleri” gerekçesi ile soruĢturma baĢlattı. SoruĢturmaya iliĢkin Cezaevi Müdürlüğü 
tarafından tutuklulara gönderilen yazıda, “tutukluların 3 gün içerisinde savunma vermeleri aksi taktirde savunma 
hakkından vazgeçmiĢ kabul edilecekleri” belirtildi. 
 
10 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi‟nden baĢvuran Mehmet Atça (73), “22 
Ocak 1993 yılında “örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla yaklaĢık bir ay gözaltında kaldığını ve gözaltında yapılan 
iĢkenceler sonrası her iki gözünü kaybettiğini”, 31 Aralık 2009‟da tutuklanarak Midyat Cezaevi‟ne konulduğunu, 
Ģeker hastalığı, nefes darlığı, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve bunlara bağlı birçok hastalığı olduğunu, Midyat 
Cezaevi‟ne getirilirken doktor raporunu idareye gösterdiğini, revire çıktığını, doktorun rapordaki ilaçları almak 
zorunda olduğunu söylediğini fakat raporda yer alan ilaçlardan iki tanesini yanlıĢ yazdığını, yanlıĢ ilaç nedeniyle 
rahatsızlanması üzerine tekrar revire çıktığını, raporunun kendisine verilmesini istediğini, ancak raporunu 
alamadığını , infaz savcısı ve cezaevi müdürüne bu durumu Ģikayet ettiğini, Ģikâyette bulunacağımı söylemesi 
üzerine “yanlıĢ beyanatlarla bir gardiyanı dövdüğü” söylenerek 9 gün hücre cezası ve 60 gün açık görüĢ 
cezasından birisini kabul etmesinin istendiğini, ve daha sonra Erzurum Cezaevi‟ne sürgün edildiğini belirtti. 
 
23 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Saniye Çelik, kardeĢi Ġdris Nakçi‟nin tutuklu olarak Sincan 2 
Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunduğunu, 7 Aralık 2010 tarihinde annesi ile yaptığı açık görüĢ esnasında diğer 
masada oturan tutuklular ile görüĢtüğü ve selamlaĢtığı için 3 ay açık ve kapalı görüĢ cezası aldığını belirterek 
hukuki yardım talep etti. 
 

Sevk Uygulamaları 
 
ĠHD Siirt  ġubesi tarafından 4 Ocak günü yapılan açıklamada, Siirt E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Vahdettin 
Turan, Ekrem Batmaz, Hasan Bayret'in Kırıkkale'ye ve Naime Encüde'nin Ankara Sincan Cezaevi'ne hiçbir gerekçe 
gösterilmeden sevk edildiği belirtildi. 
 
Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 4 Ocak günü yapılan açlık grevinden sonra Tahir Cengiz ve Özgür Albayrak isimli 
mahpuslar Erzurum'a sevk edildi. 
 
Van TUYAD-DER BaĢkanı Ġbrahim Ete 14 Ocak günü yaptığı açıklamada, son yapılan tutuklamalarla kapasitesi 
360 olan Van F Tipi Cezaevi'nde kalan tutuklu ve hükümlülerin sayısının 500'e çıktığını, bunun üzerine 
hükümlülerin Rize, Erzurum, Bayburt ve Trabzon cezaevlerine sevk edilmeye baĢlandığını belirtti. Cezaevinde 
bulunan hükümlülerden Nihat Varlı, Ahmet Öztürk, Sami Bahadır, Mehmet Aslan, Metin Serhat, Ali Emirxani, Sami 
Karay, Mahmut Aslan, Mesut Yabalak, Burhan Kartal ve Abdulhaluk GüneĢ ile isimleri öğrenilemeyen 4 hükümlü 
Rize, Erzurum, Bayburt ve Trabzon cezaevlerine sevk edildi.  
 
29 Ocak günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Adil Erdem, kardeĢi Maruf Erdem‟in (1979) 2 yıldır 
Batman M tipi Cezaevi‟nde bulunduğunu, görüĢ günü olan 28 Ocak tarihinde 40‟a yakın hükümlünün yer 
darlığından baĢka illere sevk edileceği kararı verildiğine dair bilgi aldıklarını, kendilerinin yoksul olduğunu, baĢka 
uzak illere sevkler yapılırsa görüĢme yapmalarının daha zorlaĢacağını belirterek hukuki yardım talep etti. Batman 
M Tipi Kapalı Cezaevi'nden baĢka illere gönderilecek tutukluların isimleri ve gönderilecekleri cezaevleri Ģöyle; 
“Mehmet Tahir Ölmez, Emin Ergin, Latif Bülbül, Mehmet Mustafa Sincar, Hakim Sincar ve Rıdvan Sincar Erzurum 
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H Tipi Kapalı Cezaevi'ne, Abdurrahim Sinra, Halil Arvuz, Abdullah Yılmaz ve Cihan Yıldız Erzurum Oltu Cezaevi'ne,  
Fereç Salman, Cemal Akyıldız ve Bayram Özelci GümüĢhane Cezaevi'ne, Fikret Çelik, Rezan Balta ve Remzi 
Oduncu ise Bayburt Cezaevi'ne.  
 
4 ġubat günü günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran AyĢe Çelik, oğlu Fikret Çelik‟in 12 yıldır cezaevinde 
olduğunu tahliyesine 16 ay kala Batman M Tipi Kapalı Cezaevi‟nden Bayburt‟a gönderildiğini, Batman M Tipi Kapalı 
Cezaevi‟nde bir diğer oğlunun da bulunduğunu, maddi durumu ve sağlık sorunlarından dolayı oğlunun Bayburt‟ta 
ziyaret edemeyeceğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
6 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Davut Yıldız, oğlu Abdurrahim Yıldız‟ın Çukurova Üniversitesi 
öğrencisi iken 2005 yılı Kasım ayında tutuklandığını, sırasıyla Mersin, Adana Kürkçüler, Siirt E Tipi Cezaevi ve son 
olarak da kendi masraflarını karĢılayarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevi‟nde kaldığını, 4 ġubat günü oğlu ile yaptığı 
görüĢmede kendisine isteği dıĢında Erzurum Oltu Cezaevi‟ne sevkinin yapıldığını bildirdiğini, 16 mahpusun da 
baĢka cezaevlerine sevk edildiğini belirterek, maddi durumumun el vermemesi ve sevk edilecek yerin uzak olması 
nedeniyle oğluyla fazla görüĢemeyeceğini, bu nedenle sevkinin durdurulmasını ya da ikamet ettiği Mardin iline 
yakın bir yere yapılması için hukuki yardım talep etti. 30 Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine tekrar baĢvuran 
Davut Yıldız, oğlunu Erzurum‟da ziyaret edemediklerini tekrarlayarak nakli için yardım talep etti. 
 
8 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Adile Kavak, eĢi Abdulvahap Kavak‟ın 15 yıldan beri cezaevinde 
hükümlü olarak bulunduğunu, sağlık sorunları ve maddi durumunun yetersiz olması nedeniyle eĢini ancak 1–2 yılda 
bir ziyaret edebildiğini belirterek eĢinin naklinin Diyarbakır, Batman, Midyat, Bismil, Siirt cezaevlerinden birine 
yapılması için hukuki yardım talep etti. Adile Kavak, 9 Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine tekrar baĢvurarak 
eĢinin Diyarbakır veya yakınındaki bir cezaevine nakli için hukuki yardım talebini tekrarladı. 
 
Metin AtmıĢ isimli siyasi mahpus kaldığı Erzurum H Tipi Cezaevi'nde ġubay ayı baĢında Ali Ġhsan Dost'la birlikte 
GümüĢhane E Tipi Kapalı götürülerek, adli tutuklular arasına konuldu. AtmıĢ'ın babası Fahrettin AtmıĢ, GümüĢhane 
E Tipi Cezaevi'nde adli tutuklar içine atıldığı ve can güvenliğinin olmadığını belirterek, ĠHD Van ġubesi ile Van 
TUYAD-DER'e baĢvurdu.  
 
19 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Fatma GüneĢ, eĢi Abdullah GüneĢ‟in Bingöl M Tipi Kapalı 
Cezaevi‟nde bulunduğunu, maddi durumu olmadığı için sevkinin Mardin Midyat iline yapılması konusunda hukuki 
yardım talep etti. Fatma GüneĢ 15 Nisan günü günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine tekrar baĢvurarak sevk konusundaki 
yardım talebini yineledi. 
 
22 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran ġerife Mazak, oğlu Zana Mazak‟ın 15 yıldan beri cezaevinde 
olduğunu, Ģu anda Kırıkkale Kapalı Cezaevi‟nde bulunan oğlunu hem ekonomik sıkıntı hem de yaĢlı olması 
nedeniyle ziyaret edemediğini, bu nedenle oğlunun Diyarbakır, Batman, Bismil, Adıyaman ve Siirt cezaevlerinden 
birine sevk edilmesi için hukuki yardım talep etti. 
 
3 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran AyĢe Güçlük, oğlu Naci Güçlük‟ün Diyarbakır‟da yargılaması 
devam etmesine rağmen Rize L Tipi Kapalı Cezaevi‟ne sevk edildiğini, naklin üzerinden iki aya yakın bir süre 
geçmesine rağmen oğlu ve beraberindeki beĢ kiĢinin halen cezaevinde tecrit altında tutulduğunu belirterek hukuki 
yardım talep etti. 
 
5 Mart günü günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Fatma Ekti, oğlu Selman Çiçek‟in 10 Ekim 2009 tarihinde 
tarihinde tutuklandığını, 10 Ocak günü bulunduğu Diyarbakır Cezaevi‟nden Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi‟ne 
sürgün edildiğini, burada hücrede tutulduğunu, gönderdiği kitapların geri gönderildiğini belirterek hukuki yardım 
talep etti. 
 
Kandıra F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü Veli Dikme, ReĢat Güvenlir ve Rıza Kartal'ın aralarında bulunduğu 8 
kiĢi 23 Mart günü cezaevinden istemleri dıĢında Sincan 1 No'lu F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi. Sevkleri yapılan 
tutuklulara ise öncesinde sevk edileceklerine dair hiç bir bildirim yapılmadığı gibi ikamet adresleri de dikkate 
alınmadı. 25 Mart'ta ise Gökhan Gündüz, Ufuk Keskin ve Ali Teke'de yine istemleri dıĢında Kırıkkale F Tipi 
Cezaevi'ne sevk edildi. Cezaevinden 30 kiĢinin sevk edileceği ve 13 kiĢinin sevkinin yapıldığı bildirildi.  
 
9 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Musa Kaya, 16.03.2010 tarihli ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne 
gönderdiği mektuba yanıt verilmesinden sonra ringe konulup Kırıkkale Cezaevi‟ne sürgün edildiğini, kanuni bir hak 
olduğu halde doktor muayenesinden geçirilmeden yola çıkarıldığını, yolda mide kanaması geçirdiğini, Ünye Devlet 
Hastanesi‟nin acil servisine kaldırıldığını, burada yapılan “baĢtan savma” tıbbi müdahaleden sonra tekrar yola 
çıkarıldığını, iki gün boyunca Karadeniz ve Ġç Anadolu‟daki bazı kentlere “mahkûm alıp, bırakma” gerekçesiyle 
dolaĢtırıldığını, daha sonra tekrar Kırıkkale Cezaevi‟ne getirildiğini belirtti. 
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Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟nde tutuklu bulunan S. adlı çocuğun 25 Nisan günü banyoda çamaĢır ipiyle intihar 
giriĢiminde bulunması sonrası tutuklu çocuklar ĠHD Diyarbakır ġubesi'ne baĢvurarak, olayın araĢtırılmasını istedi. 
ĠHD'li avukatlar cezaevine giderek, çocuklarla görüĢtü. Avukat Kezban Yılmaz, çocukların görüĢmede, yemeklerin 
içinden kurt, paslı çivi, tırnak çıktığını ve cezaevi yemeklerini yemeyerek boykot ettiklerini, koğuĢ aramalarının 
askerler ile birlikte yapıldığını ve bu nedenle korktuklarını kendilerine ilettiğini belirtti.  
 
27 Mayıs günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuran Musa Tapu, oğlu Necmettin Tapu‟nun Bayburt Cezaevinde hükümlü 
olarak bulunurken baĢka bir cezaevine sevki yapıldığını ve iki haftadır kendisinden haber alınamadığını belirtti. ĠHD 
Siirt ġubesi baĢvuru üzerine yaptığı araĢtırmada Necmettin Tapu‟nun Diyarbakır D Tipi kapalı Cezaevi‟ne 
getirildiğini öğrendi. 
 
31 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Hüseyin Urtekin, oğlu Burhan Urtekin‟in  5 yıldan beri sırasıyla 
Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Van, Erzurum ve Trabzon Cezaevlerine gönderildiğini, kendisinin Kızıltepe‟de ikamet 
ettiğini, oğlu Trabzon‟a gittiğinden beri maddi imkânsızlıklardan dolayı görüĢüne gidemediğini, oğlunun naklinin 
Mardin, Midyat, Diyarbakır cezaevlerinden birine yapılması için hukuki yardım talep etti. 
 
2 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Nazmiye Malay, oğlu Bayram Malay‟ın 6 yıldan beri 
GümüĢhane‟de cezaevinde kaldığını, ekonomik durumu müsait olmadığından görüĢüne gidemediğini ve 5 yıldır 
oğlunu görmediğini belirterek, Diyarbakır‟a yakın bir yere nâklinin yapılması için hukuki yardım talep etti. 
 
Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaĢanan hak ihlallerini ve kötü muameleyi protesto etmek amacıyla Mayıs 
ayında eylem yapan 31 TMK mağduru çocuk Haziran ayı baĢında baĢka cezaevlerine sevk edildi.  
 
Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne kaĢan ve aralarında DTP'nin EĢbaĢkan Yardımcısı Selma Irmak'ın da bulunduğu 5 
siyasi tutuklu kadın Haziran ayı baĢında Siirt, Midyat ve ġanlıurfa'da bulunan cezaevlerine sevk edildi.  
 
17 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Süleyman Altındağ, kardeĢi Mevlüt Altındağ‟ın 10 yıl hüküm 
cezası alarak Van Cezaevi‟nden 3 ay önce Rize Kalkandere Cezaevi‟ne nakledildiğini, annesinin uzun süreli 
yolculuk yapamayacağına dair ve yürüyemeyeceğine dair 27.05.2010 tarihinde Diyarbakır Devlet Hastanesinden 
sağlık raporu aldığını, 80 yaĢında olan babasının da yaĢtan dolayı uzun süreli yolculuk yapamadığını belirterek 
kardeĢinin annesi ve babasının ziyaret edebileceği yakın bir cezaevine nâklinin yapılması için hukuki yardım talep 
etti. 
 
30 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Abdulsamet Yapıcı, kardeĢi Heybettullah Yapıcı‟nın Kandıra F 
Tipi Cezaevi‟nden yaklaĢık 1 ay önce Diyarbakır‟daki bir yargılanmasından dolayı Diyarbakır D Tipi Cezaevi‟ne 
getirildiğini, yargılaması bittiği için tekrar Kandıra Cezaevi‟ne götürüleceğini, eĢi, çocukları ve annesinin Diyarbakır 
ilinde ikamet ettiğini belirterek kardeĢinin naklinin Diyarbakır veya çevredeki illere sevkinin sağlanması için hukuki 
yardım talep etti. 
 
Kırıkkale F Tipi Cezaevi‟nden iki arkadaĢıyla birlikte Erzurum F Tipi Cezaevi‟ne zorla sevk edilen Habip Çiftçi‟den 
eĢyalarının taĢınması karĢılığı 300 TL kargo parası alındığı Habip Çiftçi‟nin kardeĢi Emine Çiftçi tarafından 11 
Temmuz 2010‟da açıklandı.  
 
2010 yılında tutuklanan Yüksekova eski Belediye BaĢkanı Ali Ġhsan Zeydan'ın Hakkari M Tipi Cezaevi‟ne 
gönderilmesinden sonra cezaevi yönetimi tarafından yıllardır kadın koğuĢu olarak kullanılan koğuĢun boĢaltılarak 
Zeydan ve akrabalarına tahsis edildiği, kadın tutukluların ise havalandırması olmayan bir koğuĢa gönderildiği ileri 
sürüldü. Yapılan uygulamaya itiraz eden Pınar Yılmaz ile ismi öğrenilmeyen Timur soy isimli mahkumlar Temmuz 
ayında Mardin ve Siirt cezaevlerine sürgün edildi. 
 
22 Temmuz 2010 tarihinde kaldığı cezaevinde arkadaĢı Fırat Dağıtım çalıĢanı Erkan GümüĢtaĢ ile birlikte siyasi 
koğuĢa gitme talebi kabul edilmeyen Müslüm Kaya, GümüĢtaĢ'ın kendini yakarak intihar etmesinin ardından 27 
Temmuz 2010 tarihinde Mardin Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. 
 
18 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Bozan Bozkurt, oğlu Necdet Bozkurt‟un 2 yıldan beri Adana 
Kürkçüler Cezaevi‟nde bulunduğunu, oğlunun görüĢüne gidebilecek maddi durumu olmadığını belirterek oğlunun 
Diyarbakır, Batman, Bingöl cezaevlerinden birine nakli için hukuki yardım talep etti. 
 
Eylül ayında Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nde, aileleriyle görüĢtürülmelerinin engellenmesi gerekçesiyle bulundukları 
odayı ateĢe veren adli tutuklulardan biri Hakkari‟ye, diğeri ise Ağrı Kapalı Cezaevi‟ne sürgün edildi. 
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26 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Behice Özkan, oğlu Turgut Özkan‟ın 10 Mart 2010 tarihinde 
tutuklanıp Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi‟ne konulduğunu, bir süre sonra cezaevinde çocukların çıkardıkları 
isyanlar nedeni ile Adıyaman Kapalı Cezaevi‟ne gönderildiğini, Ģu anda söz konusu cezaevinde büyükler ile birlikte 
kaldığını, dosyası Diyarbakır‟da olmasına rağmen Adıyaman‟da tutulduğunu, ayrıca her ay ġırnak‟tan Adıyaman‟a 
ziyaret etmenin maddi nedenlerle de mümkün olmadığını belirterek oğlunun ġırnak, Mardin, Midyat veya 
Diyarbakır‟a naklinin yapılması için hukuki yardım talep etti. 
 
Van F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan 17 siyasi mahkum Kasım ayında baĢka cezaevlerine nakledildi.  
 
24 Kasım günü ĠHD Bitlis Temsilciliğine baĢvuruda bulunan Nursel Aysal eĢi MaĢallah Aysal‟ın tutuklu bulunduğu 
Tekirdağ F Tipi Cezaevi‟nden Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi‟ne sevk edilmesi için Adalet Bakanlığına verilen 
dilekçenin sonucunda herhangi bir iĢlem yapılmadığını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
26 Kasım günü ĠHD Bitlis Temsilciliğine baĢvuruda bulunan müracaat eden Ferhan Öner, babası Senanik Öner‟in 
Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi‟nden Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi‟ne nakledildiğini, babasının 
Diyarbakır‟da mahkeme sürecinin devam ettiğini belirtti. ĠHD Bitlis Temsilciliği‟nin görüĢtüğü Senanik Öner de, 
tekrar Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi‟ne nakledilmesi için hukuki yardım talep etti. 
 
30 Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Adem AteĢ, abisi Ġrfan AteĢ ve yengesi Hamide AteĢ‟in 3 yıl 8 ay 
hapis cezası aldığını ve her ikisinin de Edirne Cezaevi‟nde bulunduğunu, 4 yaĢındaki çocuklarının kendilerinde 
kaldığını Edirne ile Diyarbakır arasının çok uzak olması nedeniyle çocuklarını ziyarete götüremediklerini, maddi 
sıkıntı içinde olduklarını belirterek, abisi ve yengesinin Diyarbakır, Batman, Mardin cezaevlerinden birine nakli için 
hukuki yardım talep etti. 
 
Midyat M Tipi Cezaevi'nde kalan 7 tutuklu, değiĢen cezaevinin yeni yönetimin görüĢ saati ve havalandırma 
saatlerinin kısaltılmasına itiraz ettikleri gerekçesi ile Aralık ayında baĢka cezaevlerine sürgün edildi. Selahattin 
Genç, Kerem Bilen, Vahap Aksoy Kırıkkale F Tipi Cezaevi'ne, Ġlhan Saylı, ġerif Erten Rize L Tipi Cezaevi'ne, Nesil 
Demiral ve Nuri Akbulut, Sıddık Biçer ise Alanya L Tipi Cezaevi'nde sevk edildi. 2 Aralık günü Alanya L Tipi Kapalı 
Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Nuri Akbulut, ailesinin Nusaybin‟de ikamet ettiğini, Alanya‟ya 
sevk edilmesi ile beraber ailesi ile görüĢünün fiili anlamda ortadan kalktığını belirterek hukuki yardım talep etti.  
 
27 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Sevim Altun, kardeĢi Yahya Altun‟un Malatya E Tipi Kapalı 
Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunduğunu, cezasının bitmesine 6 yıl kaldığını, babasının rahatsız olduğu için 
sadece bir kez kardeĢini ziyaret edebildiğini, tansiyon ve kalp hastası olduğu için uzun süre yolculuk yapamadığını 
belirterek, kardeĢinin Diyarbakır veya Diyarbakır‟a yakın bulunan cezaevlerinden birine sevki için hukuki yardım 
talep etti. 
 

Cezaevlerinde Eylemler 
 
3 Mayıs günü Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde, hasta bir arkadaĢlarının cezaevi idaresi tarafından hastaneye 
götürülmemesi nedeniyle  Çocuk bölümünde kalan tutuklu çocuklar koğuĢlardaki yatakhaneleri ateĢe vererek isyan 
baĢlattı. 7. koğuĢta kalan çocukların yatakları ateĢe vermesi ve koğuĢ kapılarını kapatmasıyla baĢlayan ve yaklaĢık 
5 saat süren eyleme, 12. koğuĢta kalan çocuklar da destek verdi. BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, olay 
sonrası cezaevine girdi. Ata, isyanın sona erdirildiğini, 2 çocuğun dolapları kapı arkasına iterken hafif Ģekilde 
yaralandığını ve hastanede tedavi edildikten sonra tekrar cezaevine getirildiklerini ve durumlarının iyi olduğunu 
söyledi.  Ata, cezaevi yönetiminin çocuklara herhangi bir yaptırım uygulamayacağına dair söz verdiğini söyledi.   
 
20 Eylül günü Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 8 adli tutuklu, aileleriyle görüĢtürülmelerinin engellenmesi 
gerekçesiyle bulundukları odayı ateĢe verdiler. Yangın sonucu B.Ç. (17) isimli çocuk çeĢitli yerlerinden yaralandı ve 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı. ĠHD avukatlarının cezaevi yönetimi ile 
yaptığı görüĢmeye göre, odanın ateĢe verilmesi esnasında B. Ç'nin çeĢitli yerlerinin yandığı ve hemen hastaneye 
kaldırıldığı bildirildi.  
 
Ekim ayında Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ağrı M Tipi kapalı Cezaevine 4 arkadaĢıyla birlikte sürgün edilen ve 2 
yıldan bu yana tutuklu bulunan Seyfeddin Kurt'un ağabeyi Hıyassedin Kurt, kardeĢiyle 28 Kasım günü telefonla 
konuĢtuğunu, kardeĢinin kendisine cezaevinin itirafçılık yapması için baskı yapması nedeniyle 3 gündür süresiz 
dönüĢümlü açlık grevine baĢladıklarını söylediğini belirtti. KardeĢinin cezaevine gelen siyasi tutukluların önce 
itirafçı koğuĢuna zorla götürüldüğünü belirten Kurt, kendisiyle birlikte 9 arkadaĢının da bir hafta boyunca burada 
zorla tutulduğunu, ancak bunu kabul etmemeleri ve ĠHD yetkililerinin araya girmesi üzerine, 9 arkadaĢıyla birlikte 4 
yataklı bir odaya alındıklarını belirtti. 
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Cezaevlerinde Genel KoĢullar 
 
25 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟nden mektupla baĢvuran ĠHD Genel 
BaĢkan Yardımcısı ve Diyarbakır ġube BaĢkanı Av. Muharrem Erbey, Ģu beyanlarda bulundu: “24 Aralık 2009‟dan 
beri Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟nde kalıyorum. Cezaevinde her odada 3 kiĢilik yatak olmasına rağmen 4 kiĢi 
kalmakta, 4. kiĢi yerde yatmaktadır. Odamız tahminen 20 metrekare olup mutfak ve tuvalet oda içindedir. Kalorifer 
normalde pencere altında olması gereken odanın en dip ve kör noktasında olup odayı yeterince ısıtmamaktadır. 
Odamız ile ana koridor arasında bulunan bir ara koridor bulunmaktadır. AkĢam 16:45 civarında tüm kapılar 
kapanmaktadır. Ayrıca akĢam yemekleri hazırlanırken oluĢan çöpleri ara koridora çıkarma imkanımız olmamakta, 
bu durum koku ve olası mikrobun oda içinde kalmasına neden olmaktadır. Odamız ile ara koridor arasındaki 
kapının akĢamdan sabaha kadar açık olmasının güvenlik açısından hiçbir sorun yaratmadığına dair cezaevi 
müdürünün ve idaresinin 2006 yılında sizlere cevabı yazısında mevcut olup bu durumun biz tutuklu ve hükümlülerin 
en temel insani haklarının ihlali anlamındadır. 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 2. 
maddesinin 2. fıkrasında „…... ceza ve güvenlik tedbirinin infazında zalimane, insanlık dıĢı, aĢağılayıcı ve onur 
kırıcı davranıĢlarda bulunamaz….‟ denilmektedir. Çöpler ile aynı ortamda kötü kokular ile birlikte hijyenik olmayan 
koĢullar içinde kalmak bizleri rahatsız etmekte ve aĢağılamakta olduğu kanaatindeyim. Kaldı ki ara koridor ile ana 
koridor arasında bulunan kapı kapalı olup bu kapının mazgalları da kapalı ve bu koridor kamera ile kontrol 
edilmekte ve kullanılmaktadır. 5275 sayılı kanunun 6. maddesinin f bendinde „…ceza infaz kurumlarında 
hükümlülerin yaĢam hakkı ile beden ve ruh bütünlüklerini korumak üzere her türlü koruyucu tedbirin alınması 
zorunludur…‟ demektedir. Çöplerin atılmaması, yeterince ısıtılmayan, nem ve rutubetin olduğu odada yaydığı koku 
ile sigara içen arkadaĢlarımızın sigara içmesi hastalanma riskini artırmakta, hem de ruhsal açıdan daha fazla 
gerilime yol açmaktadır. Ara koridor açık olsa çöpler oraya bırakılır, sigara orada içilir. Alt kattakilerin ortak 
havalandırmaya çıkmaması ciddi bir sorundur, haksızlıktır. Cezaevlerine dair uluslararası sözleĢmeler, Avrupa 
cezaevleri Ģartı: B.M Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi‟nde devletlerin, insan hakları, temel hak ve özgürlükleri 
güvence altına almıĢ, cezaevinde bulunan tutukluların haklarının korunma altına alındığını bildirmiĢtir. Sonuç olarak 
cezaevinde odalarımız ile ara koridor arasındaki kapının sabaha kadar açık bırakılmaması, alt kattaki odaların ortak 
havalandırmaya çıkmaması, bizleri çok zorlamakta, ruhsal ve bedensel açıdan rahatsız etmektedir. O nedenle 
odamız ile ara koridor arasındaki kapının akĢamdan sabaha kadar açık kalmasını, alt kattan bir araya gelmesini 
talep etmekteyiz.” 
 
26 Ocak günü Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden avukat aracılığıyla ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran eski 
DTP EĢbaĢkan Yardımcısı Selma Irmak, 14 Nisan 2009 tarihinden beri Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde 
tutuklu bulunduğunu, bu sürede diğer 2 kadın koğuĢu ile ortak alana hiç çıkarılmadıklarını, haftalık 10 saat olan 
ortak alanda görüĢme haklarının hukuka aykırı bir Ģekilde engellendiğini, baĢvurdukları Cumhuriyet Savcısı‟nın 
“kurum güvenliği nedeniyle görüĢtüremeyeceğini” söylediğini, diğer koğuĢta bulunanlarla kitap, gazete vb. gibi 
değiĢ tokuĢun yasaklandığını, cezaevine Azadiya Welat, Heviya Jine gibi Kürtçe kitap, dergi, gazete yayınların 
özellikle alınmadığını, kendisine “Kürtçe olduğu için kitapları vermiyoruz. Kitaplar istiyorsan sayfa baĢına 60 TL 
verirsin, tercümesini ettirirsin, öyle alırsın” dendiğini, revire zamanında çıkartılmadıklarını, bazı doktorların 
kendilerine ön yargılı yaklaĢtıklarını, revire çıkan tüm tutuklu ve hükümlülere aynı ilaçların verildiğini, sevkler 
konusunda taleplerinin “sayınız çok, birinizi sevk edersek diğerleri de ister, kimsenin hastalığı ciddi değildir, 
psikolojiktir” denilip reddedildiğini, görüĢe gelen ziyaretçilerinin onur kırıcı ve tacize varan ince aramadan 
geçirildiğini, kantinde sayılan ürünlerin çok pahalı olduğunu, koğuĢa dıĢarıdan buzdolabı getirmelerine izin 
verilmediğini, 700 TL „ye cezaevi idaresinden aldıklarını ancak fatura verilmediğini belirtti. 
 
26 Ocak günü ġanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nin önünde gerçekleĢtirilen basın açıklamasında yüzü aĢkın tutuklu 
yakını adına konuĢan Ġrfan Solmaz, "Kapasitesi 6 kiĢi olan odalarda 18, 19 kiĢi kalmakta hatta bu sayı bazen 20'yi 
aĢıyor. Bu durumda yerde yatacak yer bulmak bile zor. Buna bağlı olarak içerde ortak sosyal alan paylaĢımı 
bulunmuyor. KoğuĢlar arası görüĢ engelleniyor. Ġdareyle görüĢ talepleri yanıt bulmuyor. Gönderilen birçok mektup, 
resim ve kartpostala keyfi bir Ģekilde el konuluyor. Tutuklular, koĢulların düzeltilmesi için için yaptıkları açlık grevleri 
gerekçe gösterilerek aylarca açık görüĢe çıkarılmıyorlar. Doktora çıkmak için verilen dilekçeler yanıtsız kalıyor. 
Mahkemeye gidiĢ geliĢlerde tutuklular tartaklanıyor ve yeni giriĢlerde tutuklulara Ģınav çektiriliyor" dedi. Cezaevi 
idaresinin keyfi uygulamalarını kınayan Solmaz, yakınlarının koĢullarının bir an önce düzeltilmesini istedi.  
 
Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde yaklaĢık 2 yıldır tutuklu bulunan Rıfat Arslan, Ocak ayının sonunda ağabeyi Yılmaz 
Arslan'ı telefonla arayarak, bir haftadır cezaevinde kaloriferlerin yanmadığını, cezaevinde dondurucu bir soğuğun 
olduğunu belirtti.  
 

Tutuklu Ve Hükümlü Çocukların Eğitim Hakkına ĠliĢkin Soru Önergesi 
Batman milletvekili Ayla Akat Ata, tutuklu ve hükümlü çocukların eğitim hakkına iliĢkin olarak 3 Mayıs 2010 
tarihinde BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın cevaplandırması istemiyle bir soru önergesi verdi. Ata, sayıları dört 
bine yaklaĢan tutuklu ve hükümlü çocukların eğitim hakkından yararlanmaları konusunda da ciddi endiĢeler 
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taĢıdığını belirterek,  Ģu soruları sordu; YetiĢkin ceza ve hüküm evlerinde tutulmakta olan çocuk sayısı kaçtır? 2006 
-2010 Ocak ayı itibariyle tutuklandığı için kaç çocuk eğitim hakkından mahrum kalmıĢtır? Ceza ve hüküm evleri ile 
çocuk hapishanelerinde tutulmakta olan çocukların eğitim haklarından mahrum kalmamaları için ne tür önlemler 
alınmıĢ bulunmaktadır? Ceza ve hüküm evleri ile çocuk hapishanelerinde çocukların eğitim hakkını kullanmaları 
için ayrılan dersliklerin sayısı kaçtır? Aynı amaçla kaç öğretmen görevlendirilmiĢ bulunmaktadır? Bu öğretmenler 
geçici olarak mı görevlendirilmektedir? Genellikle ceza ve hüküm evleri ile çocuk hapishanelerinde tek derslik 
bulunduğu ifade edilmektedir. Bu durumda farklı yaĢ grupları ve eğitim düzeylerindeki çocuklara yönelik farklı 
eğitim programlarının uygulanması nasıl yapılmaktadır? 
Önerge 17 Mayıs 2010 tarihinde Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından cevaplandırıldı. Ergin 31 Mart 2010 tarihi 
itibariyle, çocuk eğitimevi ve çocuk kapalı ceza infaz kurumlarının dıĢındaki diğer ceza infaz kurumlarında 1372‟si 
tutuklu, 242'si hükmen tutuklu, 5.4‟ü hükümlü olmak üzere toplam 1668 çocuk bulunduğunu belirtti.  
Önerge yanıtında, 2009 yılı içinde çocuk hükümlü ve tutuklulara yönelik yürütülen eğitim-öğretim çalıĢmaları 
kapsamında, birinci ve ikinci kademe kurslarına 1.837 çocuk hükümlü ve tutuklunun katıldığı, açık ilköğretim 
okuluna 1.369, açık öğretim lisesine 1.324 tutuklu ve hükümlü çocuğun devam ettiği, örgün eğitime devam eden 
çocuk sayısının 745 olduğu belirtildi. Bunun yanısıra, meslek eğitimi kursları kapsamında bakır iĢlemeciliği, torna 
tesviye, oto elektrikçiliği, aĢçılık, ahĢap oyma, bilgisayar operatörlüğü, el sanatları, karo-fayans döĢeme, kalorifer 
ateĢçiliği, berberlik kuaförlük ve benzeri kurslar açıldığı, bu kurslara 2009 yılı içinde 4.351 hükümlü ve tutuklu 
çocuğun katıldığı, iĢ ve meslek eğitimi kapsamında çocuk eğitimevlerinde kalan 250 hükümlünün meslek eğitimine 
devam ettiği belirtildi.  
Önerge yanıtında, ceza infaz kurumunda bulunan çocuklara yönelik eğitim ve iyileĢtirme faaliyetlerinin kurumlarda 
bulunan eğitim ve psiko-sosyal yardım servisleri tarafından yürütüldüğü, eğitim servisi tarafından değerlendirilen 
çocukların, yaĢ ve öğrenim sürelerinin uygun olması durumunda örgün eğitime, diğerlerinin ise açıköğretim 
okullarına yönlendirildiği, yürütülen eğitim faaliyetleri çerçevesinde, birinci ve ikinci kademe eğitimi baĢarı 
kurslarına, açık ilköğretim okuluna, açık öğretim lisesine, açık öğretim fakültesi sınavlarına, Öğrenci Seçme ve 
YerleĢtirme Merkezi ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlara katılma imkânı bulunduğu, bu sınavların 
sınav merkezi olan ceza infaz kurumlarında yapıldığı belirtildi. 
Sadullah Ergin, ceza infaz kurumlarında kadrolu toplam 281 öğretmenin görev yaptığını, bu kadronun hem çocuk 
ceza infaz kurumlarında, hem de yetiĢkin ceza infaz kurumlarında bulunan öğretmenlerin kadrosunu ifade ettiğini, 
derslik sayıları incelendiğinde; Ankara Çocuk Eğitimevinde 2, Ġzmir Çocuk Eğitimevinde 1, Elazığ Çocuk 
Eğitimevinde 3 olmak üzere toplam 6 derslik bulunduğunu, müstakil çocuk ceza infaz kurumlarından olan, Ankara 
Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumunda 4, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumunda 3, 
Ġncesu Çocuk Tutukevinde 1, çocuk hükümlü ve tutuklunun yoğun olarak bulunduğu Bergama M Tipi Kapalı Ceza 
Ġnfaz Kurumunda 1,  Pozantı M Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumunda 1 ve Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz 
Kurumunda 3 adet olmak üzere toplam 13 derslik bulunduğu belirtildi. 

 
ÇağdaĢ Hukukçular Derneği (ÇHD) Ġstanbul ġubesi tarafından Edirne, Bolu Kocaeli ve Tekirdağ 1 nolu ve 2 nolu F 
tipi cezaevlerinde kalan mahpuslarla yaptıkları görüĢmeler ardından hazırlanan raporda, 'sohbet hakkı 
genelgesinin' uygulanmadığı, tutuklu ve hükümlülerin 'doktora gitme haklarını' kullanamadıkları belirtildi. Raporda, 
tutuklu ve hükümlülere verilen disiplin cezaları için, infaz koruma memurlarının tuttukları tutanakların yeterli 
görüldüğü ifade edildi. Raporda Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde kalan 49 yaĢındaki N.Ö isimli bir mahkûma bir 
Elazığ Ģarkısı olan 'Hüseynik'ten çıktım seher yoluna', B.Ö isimli mahkûma da 'Mahpushane çeĢmesi' adlı Ģarkıyı 
'gereksiz yere' söylediği için iletiĢimden men cezası verildiği belirtildi. Raporda, F.Ö ve H.Ö ve D.ġ isimli 
mahkûmların da aynı gerekçeyle cezalandırıldığı belirtildi.  
 
Türk Tabipler Birliği, 16 ġubat 2010 tarihinde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne baĢvuruda 
bulunarak, TMK mağduru çocukların da tutuklu olduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne bir heyet göndermek istedi. 
Ancak bu talep kabul edilmedi. Bakanlıktan TTB Merkez Konseyi'ne gönderilen yazıda, cezaevlerinin nasıl 
denetleneceğine dair düzenlemeler hatırlatıldı. Ardından da, fiziki koĢulları 'eğitim ve iyileĢtirme' faaliyetlerine uygun 
olmayan çocuk ceza infaz kurumlarının kapatılarak, Diyarbakır, Adana, Erzurum, Kayseri, Ġstanbul, Ġzmir ve 
Ankara'da çocuk infaz kurumları yapılacağı belirtildi. Bakanlık yanıtında, "ceza infaz kurumlarında bulunan 
çocukların topluma yeniden kazandırılmasında, sivil toplum kuruluĢları ve üniversitelerle iĢbirliğine büyük önem 
verdiklerini" söyledi ancak "2009 yılında aynı maksatta yapılan çalıĢma ziyaretinin tekrar edilmesinin yararlı 
olmayacağı düĢüncesiyle talebiniz uygun bulunmamıĢtır" denildi.  
 
23 ġubat günü Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan yakınlarını ziyarete giden aileler soğuk havaya rağmen, askerler 
tarafından uzun süre kapı önünde bekletildi. Bekleme salonunun bulunmadığı cezaevi dıĢında 2 saat soğuk havada 
bekletilen aileler, içeriye alınması sırasında, askerlerin aramaları uzatması üzerine tepki gösterdi. TartıĢmanın 
uzaması üzerine kapıda görevli iki asker havaya ateĢ açtı. Kapıda arama yapan ve silahsız olan bir askerin de 
yanında bulunan bir askerin silahını zorla aldığı ve ailelere doğrultarak, "Ben kimseye ziyaret izni vermeyeceğim" 
diyerek aileleri taramakla tehdit etti ileri sürüldü. Askerler daha sonra, "ziyaretçiler arasında bulunan bir kiĢinin 
içeriye zorla girmek istediği" Ģeklinde tutanak tutturduktan sonra aileleri içeri aldı.  
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ġubat ayında Mardin'de, tutuklanan BDP Mardin Ġl BaĢkanı Ġsa Durç ve kapatılan DTP Mardin Ġl BaĢkanı Davut 
Bozan'a aileleri tarafından ihtiyaçlarının karĢılanması amacıyla Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne bir koli gönderilmek 
istendi. Mardin YeniĢehir PTT'sinden koli içinde yer alan terlik, havlu, nevresim ve iç çamaĢırların cezaevine 
alınmasının yasak olduğu gerekçesiyle PTT tarafından alınmadı. Aileler, eĢyaların neden alınmadığını sorduğunda 
ise, PTT yetkililerinin kendilerine 'savcılık ve cezaevi yönetiminin kararı vardır' gerekçesini sunduğu bildirildi.  
 
Kırıkkale F Tipi Cezaevi‟nde kalan hükümlü Ali Gülmez‟in yazı yazmak için istediği daktiloya cezaevi yönetiminin 
baĢvurusu üzerine Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi ġubat ayında verdiği kararda, daktilonun cezaevine girmesi 
durumunda cezaevi güvenliğinin riske girebileceği; daktilonun çıkardığı sesten faydalanan tutuklu ve hükümlülerin 
kaçmak için tünel kazabileceği; tek kiĢilik hücrede kalan Ali Gülmez‟in mektuplarını yazarken kullanacağı daktilo 
sesinden diğer tutuklu ve hükümlülerin rahatsız olabileceği belirtildi.  
 
3 yıldır Erzurum H Tipi Cezaevi‟nde hükümlü bulunan Cevdet Kılıç'ın annesi Kibar Kılıç ġubat ayında yaptığı 
açıklamada, oğlunun kendisine cezaevinde yemeklerde tarihi geçmiĢ gıdaların kullanıldığını, bunun yanısıra 
yemeklerde sürekli çöp ve tırnak çıktığını, cezaevinde ranzaların olmayıĢından kaynaklı çok sayıda tutuklunun 
yerde yattığını, tutukluların havalandırmaya çıkartılmadığını, spor faaliyetlerinin engellendiğini, sıcak su verilmediği 
için haftalarca banyo yapamadıklarını aktardığını belirtti. 
 
Doğubayazıt TUHAY-DER BaĢkanı Ahmet Kaya 1 Mart günü yaptığı açıklamada, Erzurum H Tipi Cezaevi'nden 
zorla Rize Kalkandere Cezaevi'ne nakledilen Hakim EĢiyok ve isimleri öğrenilemeyen 2 hükümlünün, adli suçluların 
bulunduğu koğuĢlara konuldukları ve temizlik iĢlerinde çalıĢtırıldıklarını ileri sürdü.  
 
Kalkandere (Rize) L Tipi Kapalı Cezaevi‟nde kalan tutuklu ve hükümlülerin aileleri aracılığıyla 5 Mart günü 
yaptıkları açıklamada, istekleri dıĢında nakillerinin gerçekleĢtirildiği ve arama maksatlı soyunmayı reddettikleri için 
haklarında soruĢturma açıldığı ifade edildi. 
 
Mart ayında kaldığı Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nden yakınlarına kendisinin ve cezaevinde beraber kaldığı çocuk 
arkadaĢlarının sorunlarını anlatan bir mektup gönderen A.Ö., aynı koğuĢta 20 kiĢi kaldıklarını ancak kendilerine 15 
kiĢilik yemek verildiğini, koğuĢta 8 ranza bulunduğu için 12 kiĢinin yerde yatmak zorunda kaldığını belirtti.  
 
MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan hükümlü Görgin Oktar'a Mart ayının baĢında kargo ile gönderilen yöresel 
Ģalvara cezaevi yönetimi, "örgüt simgesidir" gerekçesiyle el koydu. MuĢ Ġnfaz Hakimliği'ne itirazda bulunan Oktar'ı 
buradan da bir sonuç elde edemeyince bir üst mahkeme olan MuĢ Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz baĢvurusunda 
bulundu.  
 
Kocaeli Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Sertaç Açık Mart ayında DĠHA‟ya gönderdiği mektupta, 
cezaevine geldiklerinden bu yana hiç bir sosyal faaliyetten yararlandırılmadıklarını ve konuya iliĢkin dilekçelerinin 
hiç birine cevap verilmediğini, kendilerine verilen battaniyelerin üzerine oturdukları gerekçesi ile kendilerinden 
alındığını belirtti. Sohbet ve spor hakkını da kullanmadıklarını belirten Açık, cezaevinde kendilerine 'Tek Türkiye' 
gibi filmiler izletildiğini ve cezaevinde sık sık elektriklerin kesildiğini aktardı.  
 
12 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Mahmut Gökalp, 2009‟un Kasım ayında yeğeni Ġzzettin Gökalp‟in 
tutuklandığını ve Mardin E Tipi Cezaevi‟ne konulduğunu, 11 Mart günü yeğeninin bulunduğu koğuĢtan alınıp 
sadece korucuların bulunduğu koğuĢa konulduğunu, orada yeğeninin can güvenliğinin olmadığını belirtti. 
 
16 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Zülküf Karatekin, 2 Mart 2010 tarihinde duruĢma için Diyarbakır D 
Tipi Cezaevi‟nden adliye binasının alt katında bulunan 80 metrekare büyüklüğünde, tavana yakın yaklaĢık 50x50 
cm büyüklüğünde 4-5 adet demir penceresi olan, bir tuvalet, bir lavabo ve 3 adet bank olan odaya yaklaĢık 30 kiĢi 
kelepçeli bir Ģekilde konulduklarını, kapısı ve penceresi demirli olan odada bulunmalarına rağmen, oda hücrre 
içinde kelepçelerinin çözülmeden kapının üstlerine kitlendiğini, tuvalet ve lavaboda hiçbir hijyen koĢulu olmadığını, 
sabun bulunmadığını, öğle saatinde yemeği kelepçeli bir Ģekilde yemelerinin söylendiğini, itiraz ettikten sonra 
kelepçelerin açıldığını belirtti. 
 
ġanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde bulunan Avni Binici Mart ayında Dicle Haber Ajansı‟na gönderdiği mektupta, 
altı kiĢilik koğuĢlarda 20 kiĢinin kaldığını ve sağlık hizmetinin yerine getirilmediğini belirtti. Avni Binici mektupta, 
Halil Güçlü adlı hükümlünün rahatsızlığının uzun süredir devam etmesine rağmen hastalığına herhangi bir teĢhis 
konulmadığını ifade etti. 
 
24 Mart günü Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Rohat Karakoç, Ek–12 
koğuĢunda kaldığını, yemeklerden 3–4 defa tırnak çıkması üzerine 2 defa tutanak tutulduğunu, mahpuslardan 
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Mazlum Ihlamur‟un konuyla ilgili görüĢtüğü 2. Müdür “eğer bir daha tırnak çıkarsa bütün personelimi teĢhise 
gönderip tırnak analizi için, kime ait olduğunu tespiti için” dediğini, tekrar tırnak çıkınca görüĢülen 2. Müdürün bu 
sefer “biz devleti sizin için 30–40 milyon zarara sokamayız” dediğini, son olarak pilav içerisinden çivi çıkınca tekrar 
tutanak tutulduğunu, bu sefer kendisinin Cezaevi Müdürü‟ne baĢvurduğunu, müdürün kendisine “bir çivi çıkmıĢsa 
ne olmuĢ” Ģeklinde bir tavırla yaklaĢtığını ve “biz tutanak tutarız bir daha çıkmak” ve “biz de sizinle aynı yemeği 
yiyoruz. Bizimkimizde de kıl tüy çıkıyor ama biz yiyoruz” dediğini, koğuĢta çok sayıda böcek bulunduğunu, yağmur 
yağdığı zamanlarda tavanlardan su damladığını, cezaevine yeni gelene sadece çarĢaf verildiğini, ancak çarĢafı 
yıkamak için dıĢarı gönderemediklerini, hobi odası olarak kullandıkları bölümün yaklaĢık 1 ay önce koğuĢ 
yapıldığını, revire çıktıklarında doktorun sadece Ģikâyetleri dinleyerek ilaç yazdığını, ilk aĢamaları sağlık 
memurunun yaptığını iddia etti. 
 
Mart ayında Edirne F Tipi Cezaevi'nden DĠHA‟ya mektup gönderen Mikail Yazıcı, tutuklu ve hükümlülerin 45/1 
Genelgesi uyarınca her gün 10 saat sohbet hakkı olmasına rağmen günde bu haktan sadece 3 saat 
faydalanabildiklerini, Kürtçe konuĢtukları için telefonlarının kesildiğini ve görüĢe gelen yakınlarıyla 
görüĢemediklerini belirtti. Kürtçe kitap ve gazetelerin cezaevine alınmadığını Türkçe bandrollü kitapların daha 
alınmadığını belirten Yazıcı, hak ihlallerine karĢı yasal hakkını kullanmak istediklerinde ise yazdıkları tüm 
dilekçelere el konulduğunu ve dilekçe yazdıkları için haklarında disiplin soruĢturması açıldığını ve ikinci kez 
cezalandırıldıklarını ifade etti. 
 
Mart ayında Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nden DĠHA‟ya mektup gönderen Necat Öztekin, daha önce 
savunmaları için avukatlarına kapalı olarak mektup yollama haklarının olduğunu ancak bu haklarının ortadan 
kaldırılıp savunmalarıyla ilgili belge ve bilgilerin açık olarak yollanması gibi bir uygulamayla açık bir Ģekilde vekil-
müvekkil görüĢmesine müdahil olmaya eĢdeğer bir durum yaĢadıklarını belirtti. Tekirdağ 2 Nolu Cezaevi'nden 
mektup yazan bir diğer hükümlü KurtuluĢ Derman ise cezaevi yönetiminin “türkü söylediği” için 4 hükümlüye 1 yıl 
disiplin cezası verdiğini belirtti. 
 

Mardin Valiliği Ġnsan Hakları Kurulu “Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi Raporu” 
Mardin Valiliği Ġnsan Hakları Kurulu tarafından Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 3 ay önce yapılan incelemenin 
ardından hazırlanan raporda, 370 kiĢilik cezaevinde 716 kiĢinin kaldığı, musluklardan suların akmadığı, çocuk 
mahkumların yerlerde yatırıldığı, tutuklu yakınlarının taciz edildiği, cezaevindeki yemeklerin içinden böceklerin 
çıktığı ve hasta tutukluların aylardır hastaneye götürülmek için beklediklerine yer verildi. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu 
üyeleri Kamiran Yıldırım, Çetin YağmurcukardeĢ, Semih Hocaoğlu, Çelebi Araz ve Deniz BeĢenk'ten oluĢan 
heyetin Mardin Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın izniyle 2010 Ocak ayında Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaptığı 
inceleme sonucu hazırlanan raporda, cezaevindeki koğuĢlara günde 3 kez sadece 20'Ģer dakika süreyle su 
verildiği, mahkumların bu süre zarfında su ihtiyacını bidonlara depolayarak karĢıladığı, tutuklularla yapılan 
görüĢmelerde 3 ay önce cezaevinde 300 tutuklunun yemekten zehirlendiği ve bunun cezaevi idaresi tarafından 
gizlendiğine de yer verildi. Tutukluların sorunlarıyla ilgilenmesi için oluĢturulan Cezaevi Ġzleme Kurulu'nun sorunlara 
duyarsız kalarak hiçbir tutukluyla görüĢmediğine de dikkat çekildi. Cezaevinin koğuĢ, mutfak, havalandırma, 
yatakhane gibi yerlerinde yapılan incelemelerde sağlıklı yaĢamaya elveriĢli olmadığı belirtilen raporda, kadınların 
kaldığı K-2 koğuĢu ile ilgili tespitler ise daha çarpıcı. 15 yetiĢkin ve 2 çocuğun kaldığı 24 metrekarelik koğuĢta 
sadece 12 ranza olduğu ve 3 yetiĢkin ile 2 çocuğun yerde serilen yataklarda yatmak zorunda kaldıkları belirtildi. 
Rapora göre cezaevindeki yemeklerin içerisinde böceklerin çıktığı ve birçok tutuklunun yemeklerin az verildiğini ve 
doymadıkları ifade edildi. Birçok tutuklunun tedavi için aylardır hastahaneye götürülmeyi beklediği, cezaevine gelen 
doktorların tutukluları muayene etmeden ilaç yazdıkları ve bu ilaçların çoğunlukla antibiyotik ilaçlar olduğuna yer 
verildi. Raporda aylarca hastahaneye götürülmeyi bekleyen tutukluların, cezaevi idaresine yaptıkları itirazlara ise 
jandarmada yeteri kadar araç ve asker olmadığı için götürülmedikleri cevabının verildiği belirtildi. Raporun sonuç 
bölümünde ise 370 kiĢi kapasiteli bir cezaevinde 716 kiĢinin bulundurulmasının cezaevi fiziki Ģartlarına uygun 
olmadığı, cezaevinin yaĢam koĢullarının daha iyi bir düzeye yükseltilmesi için doktor, personel, araç ve su 
ihtiyaçlarının en kısa zamanda çözümlenmesinin gerekli olduğu vurgulandı. Siyasi tutukluların hastaneye veya 
mahkemeye gidiĢ dönüĢlerinde ring aracı içerisinde jandarma tarafından rencide edildikleri, kelepçelerinin fazlaca 
sıkıldığı, hakaret edildiği, tuvalete giderken, yemek yerken, adliye nezarethanesinde duruĢmayı beklerken bile 
kelepçelerinin açılmadığına yer verilen raporda, tutukluların ziyarete gelen kadın akrabalarının kadın gardiyanlar 
tarafından taciz edildiğine dikkat çekildi. 

 
29 Mart günü ĠHD Diyarbakır ġanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden baĢvuran Ġsmail Kaplan, cezaevinde daha önce 
hücre olarak kullanılan ve sonradan biraz geniĢletilerek oda haline getiriĢmiĢ hücre tipi odalarda kaldıklarını, 
odalarda 18–19 kiĢi olmasına rağmen sadece 3 tane ranza bulunduğunu, yatacak yer olmadığı için tuvalet 
kapısının önüne kadar yatak serdiklerini, sağlık koĢullarının çok kötü olduğunu, yasalara göre kendilerine her öğün 
3 çeĢit yemek verilmesi gerekirken, iki çeĢit yemek verildiğini, yemeklerin yanında sebze ve meyve verilmediğini, 
kantinden satılan malzemelerin fiyatlarının çok yüksek olduğunu, revire çıkmak için yazdıkları dilekçelere cevap 
verilmediğini, hastaneye gidiĢ geliĢlerde askerlerin hakaretlerine maruz kaldıklarını, herhangi acil bir durumda 
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ambulansın gelmesinin en az yarım saat sürdüğünü, revirde doktorlarının ezbere ilaç yazdığını, cezaevinde 
bulunan 1 arkadaĢınn 5 aydır duruĢmaya götürülmediğini, Kürtçe dergi, gazete kitapların içeri alınmadığını, siyasi 
tutuklu olmayan tutuklular ve hükümlüler tüm haklardan yararlanırken kendilerinin ortak alana çıkarılmadığını, 
atölye, eliĢi, eğitim kursları, yabancı dil kursları, futbol sahası kullanımı ve  konser, tiyatro ve sinema gibi haklarını 
kullanamadıklarını, cezaevi kütüphanesinde dini kitaplar, Osmanlı tarihini anlatan kitaplar ve birkaç yabancı 
romandan baĢka kaynak olmadığını, görüĢe gelen ziyaretçilerin kıĢ mevsiminde soğukta, yağmurda bekletiliyor, 
yazın ise dayanılmaz sıcakta güneĢin altında saatlerce bekletildiğini, görüĢ saatlerine kadar ziyaretçilerin beklemek 
için herhangi bir yer yapılmadığını belirtti. 
 
Ordu E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Turgut Koyuncu Mart ayı sonunda DĠHA'ya gönderdiği mektupta, adli 
tutukluların kaldığı sözkonusu cezaevinin 2009 yılında siyasi mahpuslara da açıldığını, 6 arkadaĢı ile birlikte burada 
kaldığını, sayıları 10 kiĢiye ulaĢmadığı için Adalet Bakanlığı'nın 45/1 sayılı genelgesinde bulunan haftada 10 saatlik 
sohbet hakkından yararlanmadıklarını belirtti. 
 
Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Günlük Gazetesi karikatüristi Murat Ġpek, Nisan ayı baĢında DĠHA‟ya 
gönderdiği mektubunda, görme engelli hücre arkadaĢı Gülnaz Akkurt'un sese karĢı hassasiyeti olmasına rağmen 
ısrarla cezaevinin en gürültülü hücresinde tutulduğunu belirtti.  
 
Kandıra F Tipi Cezaevi'nden Sertaç Açık Nisan ayı baĢında DĠHA‟ya gönderdiği mektupta, cezaevi kantininden 20 
TL karĢılığında aldıkları radyo hoparlörünün söküldükten sonra kendilerine verildiğini, radyoların hoparlörünü söken 
cezaevi idaresinin radyoyu kulaklıkla dinlemelerini dayattığını, kulaklık fiyatlarının 4 TL olduğunu ancak çok 
kalitesiz olduğundan dolayı bu kulaklıkların bir haftadan fazla dayanmadığını belirtti. 
 
Elazığ F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yusuf Kaplan (86), 20 gün önce nakledildiği Erzincan Açık Cezaevi'nden 
7 Nisan günü 1 haftalık ev izni aldı. Kaplan, evinde 2 gün önce aniden fenalaĢarak Tunceli Devlet Hastanesi‟ne 
kaldırıldı. Hastanede Kaplan'a zatüre teĢhisinin yanı sıra kalp yetmezliği, kroner arter hastalığı, görme sorun ve 
solunum sistemi bozukluğu teĢhisi de konuldu. Daha önce aynı hastaneden vücudunun yüzde 79'unun felçli 
olduğuna dair raporu olan Kaplan, artık cezaevi koĢullarını kaldıramaz duruma geldiğini ifade etti. 1 haftalık izni 
biten Kaplan, doktorların hastaneye yatırılması gerektiğini belirtmesine rağmen, hastane yerine cezaevine geri 
döndü. 
 
Ümraniye T Tipi Cezaevinden bulunan Zekeriya Barın adlı hükümlü, Nisan ayında DĠHA‟ya gönderdiği mektupta 
560 hükümlü kapasiteli cezaevinde bin 400 hükümlüğünün kaldığını belirterek, 8 kiĢilik odalarda 20 kiĢinin kaldığını 
ve nöbetleĢe vardiyalı yatmak zorunda olduklarını kaydetti.  
 
Ordu Cezaevi'nde bulunan Hacı Keve adlı siyasi tutuklu Nian ayı baĢında ailesiyle yaptığı telefon görüĢmesinde, 
her gece saat 20.00-21.00 arasında, bir grubun kendilerini cezaevinin dıĢında bilmedikleri bir yere götürdüklerini ve 
orada sorgulandıklarını belirtti. 
 
Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi‟nde 12 Nisan günü tutuklu ve hükümlülerin yemeğinden böcek ve fare çıktığını 
ileri süren aileler Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği‟ne (ATHAYD-DER) 
baĢvurdu.  
 
Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Cevdet Kılıç'ın annesi Kibar Kılıç Nisan ayında DĠHA‟ya yaptığı 
açıklamada, cezaevinde tarihi geçmiĢ gıdaların verildiğini, hastaların hastaneye götürülmediğini, banyo için sıcak 
suyun haftada bir kez verildiğini bu suyun ise banyo yapamayacak kadar az olduğunu söyledi. 
 
Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nin -3 ve E-6 koğuĢlarında tutuklu bulunan 20‟nin üzerinde çocuk Nisan ayında yakınları 
aracılığıyla gönderdikleri mektuplarda, cezaevinde revire gittikleri esnada kendilerine hakaret edildiğini, tedavi 
edilmeden ilaç verildiğini, ayrıca cezaevindeki iç görüĢ haklarının kısıtlandığını, kitap okuma ve uyku saatlerinde 
koğuĢları yanlarında bulunan çamaĢırhanenin bilinçli bir Ģekilde çalıĢtırılarak uyumalarına ve kitap okumalarına 
engel olunmaya çalıĢıldığını belirtti. KoğuĢlarda yer darlığından dolayı bir yatakta 2 kiĢi uyuduklarını, sıcak su 
olmadığından banyo yapamadıklarını ve haftada ancak yarım saat sıcak suyun verildiğini ifade eden çocuklar, bu 
Ģartlardan Ģikayetçi oldukları zaman cezaevi idaresi tarafından kendilerine disiplin cezası adı altında görüĢe 
çıkarmama ve telefonla görüĢtürmeme cezası verildiğini belirtti. 
 
Adana F Tipi Kürkçüler Kapalı Cezaevi'nde bulunan bazı tutuklu yakınları 22 Nisan günü yaptığı açıklamada, 9 
siyasi tutuklunun 2 aydır çete davasından yargılanan tutuklularla aynı saatte aileleri ile görüĢe çıkarıldığını ve  
tepkilere rağmen cezaevi idaresinin bunu değiĢtirmediğini belirtti. Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile YardımlaĢ 
DayanıĢma Derneği'ne (ATHAY-DER) baĢvuran aileler ayrıca, 20 Nisan günü askerlerin A Blok'ta bulunan tüm 
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odalara baskın yaptığını, baskından sonra 3 tutuklunun Hizbullah davasından yargılananların kaldığı bloğa 
götürüldüğünü, 3 kiĢinin ise çete kurmak davasından yargılananların kaldığı bloğa götürüldüğünü kaydetti.  
 
Erzurum H Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan BDP Parti Meclisi yedek üyesi Hamit Duman'ın kardeĢi ġaban Duman, 
ağabeyine avukat aracılığı ile elbise gönderdiklerini, ancak 13 Mart'ta kargoya verilen ve 18 Mart'ta da cezaevi 
tarafından teslim alındığı belgelerle tespit edilen elbiselerin hala verilmediğini belirtti. Cezaevine görüĢe gittiğinde, 
ağabeyinin elbiselerin hala kendisine verilmediğini ve üzerindeki elbiseleri yeniden yıkayıp giymek zorunda 
kaldığını aktardığını ifade eden Duman, "Bunun dıĢında yemeklerin çok kötü olduğunu, APS ile bile gönderilen 
mektupların verilmediğini veya 1-2 ay sonra verildiğini aktardılar" dedi.  
 
4 Mayıs günü Erzurum H Tipi Cezaevi‟nden mektupla ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Mazlum Bataray, ĠHD‟ye 
yazmıĢ olduğu ilk mektuba el konulduğunu, 15 Ocak 2010 tarihinden beri tek baĢıma bomboĢ bir odada tecrit 
halinde tutulduğunu, ilk 6 gün kaĢık dahi verilmediğini, istediğinde kantinden parayla satın alabileceğinin 
belirtildiğini, ziyarete, revire ve telefon açmaya tek baĢına çıkarıldığını, ağırlaĢtırılmıĢ hükümlü arkadaĢlarının 
bulunduğu baĢka bir cezaevine gidebilmek için iki defa sevk dilekçesi yazdığını ancak ikisine de ret cevabı 
verildiğini, gelen kitaplar, dergiler ve gazetelere bir ile iki aydan fazla el konulduğunu, Kürtçe olan kitapları, dergileri 
ve gazeteleri yabancı dildir diye tercümeye gönderdiklerini belirtti. 
 
Diyarbakır E Tipi Cezaevi Ek Bina 7, 9 ve 12. oda da tutuklu bulunan 30 çocuk hakkında 21 Mart günü koğuĢ 
havalandırmasında gazete kağıtları ve eskimiĢ giysileri ile ateĢ yakıp Newroz‟u kutlamaları nedeniyle Cezaevi 
Ġdaresi Disiplin SoruĢturması baĢlattı. SoruĢturma Mayıs ayında sonuçlandı. Cezaevi Ġdaresi çocuklar hakkında 
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri‟nin Ġnfazı Hakkında Kanunu‟nun 47. maddesine dayandırarak, eski gazete 
parçalarını, yatak çarĢaflarını ve kendilerine ait giysileri yakarak devlet malına zarar verdikleri iddiasıyla 2 hafta 
boyunca toplu olarak yapılan spor etkinliğinden mahrum bırakılma cezası verdi. Çocuklar ise yatakların çarĢaflarını 
yakmadıklarını ve devlet malına zarar vermediklerini söyleyerek itiraz da bulundu. Ġtiraza rağmen karar değiĢmedi. 
Bunun yanısıra, çocukların tutuklu bulundukları odaya Deniz GezmiĢ, KCK Yürütme Kurulu üyesi Duran Kalkan ve 
bazı Kürt siyasetçilerin fotoğraflarının yer aldığı gazete küpürlerini astıkları gerekçesi ile de soruĢturma açıldı. 
Çocuklar “yasa dıĢı poster” asmak iddiasıyla 3 hafta boyunca ayrıca spordan mahrumiyet cezası aldı.  
 
10 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Serdar Toprak, Biz Rize L Tipi Kapalı Cezaevi‟nde 35 siyasi 
mahpus olarak kaldıklarını, buraya nakledilirken eĢyalarının birçoğuna keyfi olarak el konulduğunu, aramalarda 
eĢyalarına zarar verildiğini, geldikleri cezaevinin kantininden para ile temin ettikleri eĢyalara el konulduğunu, ilk bir 
ay sandalye ve yemek kaĢığı verilmediğini, yemeklerini ayakta yiyebildiklerini, masa, elbise dolabı, yastık gibi 
eĢyaların verilmediğini, istendiğinde ise “kantinden parayla alabilirsiniz” denildiğini, Ocak ayında cezaevine 
gelmelerine rağmen bulundukları kısmın kaloriferlerinin çalıĢmadığını, sıcak su sırası geldiği zaman “su 
Ģebekesinde arıza var” denildiğini, mektup, faks v.s gönderilerin iletilip iletilmediğini öğrenmek için kayıt numarası 
istemelerine rağmen numara verilmediğini, spor, hobi, sohbet, atölye gibi temel haklarının “personel sıkıntısı var” 
denilerek kullandırılmadığını belirtti. 
 
31 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Demet Özkaran, ablası Nilgün Özkaran‟nın, Dicle Üniversitesi 
Beden Eğitimi Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencisi ilen 18.01.2010 tarihinde tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Kapalı 
Cezaevi‟ne konulduğunu, 31 Mayıs günü yaptığı görüĢmede kendisine cezaevinde spor faaliyetlerine çıkarken 
askerler tarafından sözlü tacizde bulunduğunu ve bu durumu cezaevine Ģikâyet ettiklerini, ayrıca yemeklerinin 
hijyenik olmadığını, birkaç defadır böcek, kurtçuk çıktığını rahatsızlandıklarında hastaneye çıkmak için sevklerinin 
yapılmadığını, KPSS Sınavı için dıĢardan aileler tarafından gönderilen kitap, kırtasiyelik eĢyaların verilmediğini, 
görüĢ kabinindeki vantilatörlerin çalıĢmadığını ve cezaevinde Newroz kutlamalarını yaptıkları için kendilerine görüĢ 
yasağı verildiğini aktardığını belirtti. 
 
31 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran ġeyhmus Çakar, kızı Gurbet Çakar‟ın Diyarbakır E Tipi 
Cezaevi‟nde bulunduğunu, kızının kendisine haftalık olağan görüĢmesinde bir haftadan beri cezaevinde çıkan 
yemeklerin bozuk olduğunu, yemeklerin içinde kurt, böcek türü Ģeylerin çıktığını, bu nedenle yemekleri 
yiyemediklerini, cezaevi idaresine baĢvuruda bulunmaların rağmen yemeklerde herhangi bir düzelme olmadığını, 
kaldıkları koğuĢun 8 kiĢilik olmasına rağmen 18 kiĢi kaldıklarını aktardığını belirtti. 
 
2 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Rona Gökdere, Ben Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟nde 14 ay 
yatıktan sonra 01.06.2010 tarihinde tahliye olduğunu, cezaevinde kaldığı süre boyunca sürekli idarenin keyfi 
tutumları sonucunda diğer mahkumlarla disiplin cezaları aldığını, hastalanan mahpusların tedavisinin gereği gibi 
yapılmadığını, hastaneye sevk edilmediklerini, revire çıkan mahpuslara anti depresan ila verildiğini, yemeklerden 
sürekli böcek çıktığını belirtti. 
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4 Haziran günü Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlülere dağıtılan yemekten dolayı 8 siyasi 
tutuklunun zehirlendiği belirtildi. Zehirlenme olayına iliĢkin telefonla ailelerine bilgi veren tutuklular, zehirlenen 
tutukluların hastaneye götürülmediği, sadece revirde müdahale edildiğini bildirdi. 
 
Hakkari'de 13 Haziran günü "Örgüt üyesi oldukları" gerekçesiyle tutuklanan ve Hakkari Kapalı Cezaevi'ne 
gönderilen BDP'li kadınlar Berivan Akboğa, Hüsna Sağın, Fatma Duman, Hamdiye Çiftçi ve "Örgüte yardım 
etmek"ten cezası kesinleĢen ve aynı gün tutuklanan Pınar Yılmaz'ın adli mahkumlarla birlikte aynı odada tutulduğu 
ve küçük bir odada 12 kiĢinin bulunduğu belirtilirken, kadınların yerde yattığı öğrenildi. Kadınlar günde sadece 1 
saat havalandırmaya çıkarılırken, suların kesik olması nedeniyle de banyo ihtiyaçlarının karĢılanmadığı kaydedildi. 
YaĢanan sıkıntılara iliĢki cezaevi idaresiyle görüĢen kadınlara, "idare edin, baĢka koğuĢumuz yoktur" denildiği 
belirtildi. 
 
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde kalan Adem Karagöz adlı mahkûm 7 Aralık günü hücresinde vücudunun bir 
kısmının yanmıĢ olarak bulundu. Karagöz'ün kendisini yaktığı iddia edildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi‟ne sevk edilen Adem Karagöz‟ün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. 
 
8 Haziran günü Ġstanbul‟da bulunan Maltepe Çocuk Cezaevi‟nde, tutuklu bulunan çocukların koğuĢlarına 
düzenlenen baskınlar sonucunda koğuĢ camlarının kırıldığı ve baskın sonrasında da çocuklara yemek verilmediği 
ileri sürüldü. 
 
Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Cihan Asi‟nin ailesi aracılığı ile ĠHD Bitlis Temsilciliği‟ne yaptığı 
baĢvuru üzerine, 23 Temmuz günü ĠHD Bitlis Temsilciliği Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde Cihan Asi ile bir görüĢme 
gerçekleĢtirdi. Asi, sosyal faaliyetlerinin engellendiğini, atölye çalıĢmaları yapamadıklarını, mahkemeye gidiĢ 
geliĢlerinde ayakkabılarının çıkarıldığını belirtti. 
 
4 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Hacı Yardımcı, kızı Remziye Yardımcı‟nın 4 yıl önce 
tutuklandığını, Ģu an UĢak Cezaevi‟nde bulunduğunu, burada Ģartların çok kötü olduğunu, kızının yemeklerin kötü 
olduğunu ve kendisine kötü muamelede bulunulduğunu, telefonda Kürtçe konuĢtuğu için kendisine baskı 
yapıldığını aktardı. 
 
Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan siyasi kadın tutuklu ve hükümlüler 6 Ağustos günü avukatları aracılığıyla 
yaptıkları açıklamada, ayda 4 saatten fazla olan spor, hoby, ortak kullanım alanlarına çıkarılmadıklarını, ziyaretler 
esnasında Hizbullah ve PKK'li mahpus ailelerinin aynı anda içeriye alındığı ve bunun da hem izdihama hem de kimi 
zaman tartıĢmalara neden olduğunu, açık görüĢ konusunda yapılan son düzenleme sonucunda personel ve yer 
sıkıntısının halen giderilemediğini belirttiler. 
 
16 Ağustos günü Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran A. Hamit Babat, 
Bakanlığın ilgili genelgesinde tutuklu ve hükümlüler için 10 saat etkinliklere katılma hakkı olmasına rağmen, 
genelgedeki yükümlülüklerin uygulanmadığını, toplatılma kararı bulunmamasına rağmen kimi dergi, kitap, gazete 
hatta Mezopotamya Sosyal Formu‟nun sonuç bildirgelerinin içinde bulunduğu internet çıktısının kendilerine 
verildiğini, Kürtçe mektup ve yazılarının “Kürtçe bilen personel yetersizliği” gerekçesiyle çok geç gönderildiğini 
belirtti. 
 
2004 yılında tutuklanan ve müebbet hapis cezasına mahkûm edilen Cüneyt Yavuz, GümüĢhane E Tipi 
Cezaevi‟nden sevk edildiği Osmaniye M Tipi Cezaevi‟nde tek baĢına hücrede kaldığı ve kötü koĢullara maruz 
kaldığı için 15 Ağustos 2010‟da açlık grevine baĢladı. Cüneyt Yavuz‟un amcası Rauf Yavuz, yeğenin yaklaĢık bir 
aydır Osmaniye Cezaevi‟nde bir hücrede tek baĢına kaldığını belirterek, “Onunla birlikte getirilen 2 kiĢinin de 
hücrede tutulduğunu söylediler. Geldiğinden beri hâlâ kıyafetleri ve yatağı verilmediği için periĢan bir durumda. 
Ziyaretine gittiğimizde yeğenim yemek verilmediğini, verilse bile çorba içmek için kaĢık dahi vermediklerini 
belirtiyor. Ne bir yayın organı veriliyor ne de bir insan yüzü görüyor. Havalandırmaya bile tek baĢına çıkmak 
zorunda bırakılıyor. Yeğenim insanca muamele görmek istediğini en azından diğer mahkûmlar gibi koğuĢta kalmak 
istediğini ve koğuĢa gönderilmediği sürece de açlık grevinden vazgeçmeyeceğini söylüyor” dedi. 
 
Ağustos ayında Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde tutuklu ve hükümlülerin kaldığı koğuĢlara düzenlenen 
baskınlarda bulunan not defterlerine el konuldu ve M.Ö. adlı tutuklunun da “muhbir olması” yönünde baskılar 
sonucu cezaevi yönetimine bilgi verdiği iddia edildi. 
 
17 Ağustos günü Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Süleyman Kaya, 
cezaevinde uzun bir süredir içme suyu dâhil su sıkıntısı çektiklerini, son olarak cezaevi idaresinin kesintili su 
verileceğini bildirdiğini, ancak bulunduğu kısım/koğuĢa hiç su ulaĢmadığını, cezaevi yetkilileriyle görüĢtüklerinde ise 
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“herkes sularını açtığından dolayı sonda bulunan kısımlara su ulaĢmamaktadır” denildiğini belirterek hukuki ardım 
talep etti. 
 
ĠHD Adana ġubesi 20 Ağustos günü yaptığı açıklamada, KarataĢ Kadın Cezaevi‟nde kalabilecek tutuklu ve 
hükümlü sayısının 144 olmasına rağmen cezaevinde 287 tutuklu ve hükümlünün kaldığı ve cezaevinde üç aydır su 
sorunu bulunduğunu belirtti. 
 
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde kalan ve 4–5 Eylül 2010‟daki Açıköğretim Sınavı‟na giren tutuklu ve 
hükümlülerin salonunu basan 25 gardiyan, sınavın 20. dakikasında 40 tutuklu ve hükümlünün sınav kâğıdına el 
koydu. 
 
10 Eylül günü ĠHD Bitlis Temsilciliği‟ne baĢvuran Yusuf Keser, tahliye olduğu 03.09.2010 tarihinde Ali Ġhsan adlı 
gardiyanın ve memur olan ancak soyadını bilmediği Mesut adlı kiĢinin “ilaç parasını gerekçe göstererek” tüm 
parasına el koyduğunu, ayrıca ailesine haber verilmeden gece saat 22.00‟de cezaevi kapısı önüne bırakıldığını ve 
sabaha kadar sokakta kaldığını belirtti. 
 
Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde 1994 yılında beri PKK davasından hükümlü olarak tutuklu bulunan Ekrem 
Hamudi, Eylül ayı sonunda DĠHA'ya gönderdiği mektupta,  cezaevinde spor yapamadıklarını ve kıĢın 5 ay boyunca 
havalandırmaya dahi çıkamadıklarını belirterek, "Cezaevinde kapalı spor salonu yoktur. Yazın açık havalandırmaya 
çıkıyoruz o da çok dardır. Orada spor yapma imkanımız yoktur. Ancak ayda bir defa çıkabiliyoruz o da iĢkenceye 
dönüĢüyor. Zaten kıĢın da 4-5 ay havalandırmaya çıkartılamıyoruz sporsuz ve hareketsiz kalıyoruz" dedi. 
 
28 Ekim günü Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟nden ĠHD Siirt Ģubesine mektupla baĢvuruda bulunan Mahmut Akgeyik, 
yasal olarak açık veya ilçe cezaevine gönderilmesi gerekirken bu hakkın engellendiğini beyan ederek hukuki 
yardım talep etti. 
 
MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan ve PKK davasından tutuklu 5 kadın Kasım ayında DĠHA‟ya gönderdikleri bir 
mektupta, Cezaevi 1. Müdür'ünün hiç bir yasal ve hukuki dayanak olmadan sindirme politikaları uyguladığını, 
bulundukları odanın tam karĢısında bir kamera yerleĢtirildiğini, kapı açıldığında odanın içinin kameraya alındığını, 
gardiyanların odaları aradıklarında ise uygunsuz bir Ģekilde aradıklarını, ziyaretçileri geldiklerinde insan onurunu 
incitecek Ģekilde üst aramalarından geçtiklerini ve tüm elbiselerinin çıkartılmasının istendiğini belirttiler.  

SIĞINMACI ve GÖÇMENLERE YÖNELİK İHLALLER 

Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler 
 
1 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Lübnan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.  
 
2 Ocak günü Hakkari ve Van‟da, Kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 5 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Filistin ve 6 Burma uyruklu olmak üzere 
toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2 Ocak günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 6 Afganistan uyruklu ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere 
toplam 7 Ģahıs gözaltına alındı.  
 
2 Ocak günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 6 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
3 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
3 Ocak günü Bitlis, ġırnak ve Edirne‟de kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 6 Irak, 5 Myanmar, 4 
Pakistan, 4 Afganistan, 2 Ġran ve 1 Filistin uyruklu toplam 22 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
4 Ocak günü Muğla ve Edirne‟de kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 14 Myanmar ve 16 Filistin uyruklu 
toplam 30 Ģahıs gözaltına alındı. 
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4-5 Ocak günlerinde Balıkesir ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 3 Ġran ve 2 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 5 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
5 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Gürcistan uyruklu Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
5 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Tunus uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Ocak günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 4 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Filistin, 2 Ermenistan ve 1 Ġran uyruklu 
olmak üzere toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Ocak günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere 
toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
7 Ocak günü Kilis‟te Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8 Ocak günü Edirne, Hakkari ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 1 Tunus, 4 Afganistan, 2 
Ruanda uyruklu toplam 7 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
8 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Ocak günü Edirne, Muğla ve Hayat‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 157 Filistin, 1 Suriye 
uyruklu toplam 158 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
9-10 Ocak günlerinde Ġstanbul, Edirne, Ġzmir ve Kilis‟te Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 17 Filistin,7 
Afganistan, 3 Myanmar, 1 Türkmenistan, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 29 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 
Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
10 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Filistin, 3 Gürcistan ve 2 Myanmar 
uyruklu olmak üzere toplam 19 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Myanmar uyruklu Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
11 Ocak günü Ağrı ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 23 Filistin, 4 Afganistan, 3 Myanmar ve 
3 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 33 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
11-12 Ocak günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Filistin uyruklu Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
12 Ocak günü Edirne, Ağrı ve Artvin‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 23 Myanmar, 3 
BangladeĢ, 1 Litvanya ve 1 Ġran uyruklu uyruklu olmak üzere toplam 28 Ģahıs gözaltına alındı. 
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13 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
13 Ocak günü Edirne ve Bitlis‟te Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 11 Afganistan, 4 Pakistan ve 1 Tunus 
uyruklu olmak üzere toplam 16 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13 Ocak günü Ege Denizi‟nde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 15 Somali, 7 Filistin, 3 
Afganistan, 1 Moritanya, 1 Myanmar ve 1 BangladeĢ uyruklu olmak üzere toplam 28 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13-14 Ocak günlerinde Ġstanbul ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 8 Filistin, 4 Irak, 3 Somali 
ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 16 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Gürcistan uyruklu Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
15 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 22 Myanmar uyruklu Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
15 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15 Ocak günü Aydın, Muğla ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 25 Myanmar, 19 Filistin, 3 
Eritre, 2 Gürcistan ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 50 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Ocak günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 22 Somali, 8 Filistin, 3 Eritre, 3 
Afganistan, 1 Ġran uyruklu toplam 37 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Ocak günü Edirne, Hakkari ve Aydın‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayn 6 Myanmar, 6 Filistin, 4 
Somali, 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 17 Ģahıs yakalnmıĢtır. 
 
17 Ocak günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 2 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
18 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Sudan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
18 Ocak günü Hakkari ve Çanakkale‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 13 Ġran, 7 Moğolistan, 5 
Somali, 3 Myanmar, 2 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu toplam 31 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Ocak günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran, 1 Afganistan uyruklu toplam 2 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
19 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 29 Filistin, 2 Eritre, 1 Somali uyruklu 
toplam 32 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Ocak günü Edirne ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 1 Sudan, 2 Ġran uyruklu toplam 3 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
20 Ocak günü Aydın‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 12 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
20 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Myanmar uyruklu Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
21 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
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21 Ocak günü Hakkari, Edirne, Antalya, Aydın ve Ġzmir‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 28 Filistin, 20 
Afganistan, 8 Myanmar, 8 Eritre, 7 Ġran, 3 Moritanya ve 1 BangladeĢ uyruklu olmak üzere toplam 75 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
22 Ocak günü Hakkari, Aydın ve Muğla‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 13 Somali, 12 Myanmar, 
9 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 34 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
22 Ocak günü Hakkari ve Iğdır‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 2 Azerbaycan uyruklu Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı olmak üzere 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
24 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Myanmar, 3 Somali, 3 Filistin, 1 Etiyopya, 1 
BangladeĢ uyruklu toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
24 Ocak günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
24 Ocak günü Türkiye'den Gürcistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Gürcistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
24 Ocak günü Adana ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 4 Myanmar, 2 Filistin, 2 BangladeĢ, 2 
Somali, 1 Lübnan, 1 Nijerya, 1 Liberya uyruklu toplam 13 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
24 Ocak günü Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 7 BangladeĢ uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
26 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 11 Somali uyruklu ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere 
toplam 12 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26 Ocak günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 11 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 Ocak günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 11 Somali uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Filistin uyruklu Ģahıs ve 1 Türk vatandaĢı olmak 
üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 Ocak günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
29 Ocak günü Edirne, Hakkari, Mersin ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 10 Suriye, 9 
Filistin, 8 Afganistan, 5 Gürcistan, 5 Myanmar, 2 Ġran, 1 Lübnan uyruklu toplam 40 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29 Ocak günü Yunanistan'dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
30 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 2 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
31 Ocak günü Mardin‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
1 ġubat günü Hakkari‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen tedbirler kapsamında yapılan kontrolde, 
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 1 Pakistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
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2 ġubat günü Mersin, Edirne ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 9 Suriye, 1 Myanmar uyruklu toplam 
10 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
3 ġubat günü Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 8 Afganistan, 8 Filistin, 3 Myanmar, 2 Ġran ve 1 
Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 22 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
3-4 ġubat günlerinde Edirne, Ağrı, Aydın ve Ġzmir‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 26 Filistin, 15 
Myanmar, 7 Ġran, 2 Eritre ve 1 Somali uyruklu Ģahıs ile bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere 
toplam 52 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
5 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 19 Somali ve 11 Filistin uyruklu toplam 
30 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
05 ġubat günü Çanakkale ve Aydın‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 19 Filistin, 9 Afganistan 
ve 4 Ġran uyruklu Ģahıs olmak üzere toplam 32 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
5 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Ġran uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 ġubat günü Türkiye'den Gürcistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Liberya uyruklu 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 ġubat günü Ġzmir ve Erzurum‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 25 Myanmar, 14 Somali, 9 Pakistan, 2 
Afganistan, 2 BangladeĢ uyruklu olmak üzere toplam 52 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
10 - 11 ġubat günlerinde Hakkari, Çanakkale ve Muğla‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 14 Filistin, 10 
Myanmar ve 5 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 29 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 ġubat günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 
toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Filistin uyruklu 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
12 ġubat günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Suriye uyruklu 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
12 ġubat günü ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan Suriye uyruklu 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13 ġubat günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Ġran uyruklu 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13 ġubat günü Hatay ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 2 Irak, 1 Suriye uyruklu toplam 3 Ģahıs 
ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
14 ġubat günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu, 2 Türk vatandaĢı olmak üzere 
toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 ġubat günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 ġubat günü Kumkale Beldesi ve Çanakkale‟de Ġntepe J.Krk.K.lığı / Çanakkale ekipleri tarafından Kumkale 
Beldesi'nde bindikleri tekne karaya oturmuĢ vaziyette bulunan ve Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan girmiĢ olan 33 
Somali, 6 Myanmar uyruklu toplam 39 Ģahıs gözaltına alındı. 
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15 ġubat günü Aydın‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 12 Filistin ve 4 Myanmar uyruklu olmak üzere 
toplam 16 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Myanmar, 1 Irak ve 1 Pakistan 
uyruklu olmak üzere toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15 ġubat günü Türkiye'den Ġran'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Ġran uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15 ġubat günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Somali uyruklu 13 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 ġubat günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 ġubat günü Hatay ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 2 Somali ve 1 Ġran uyruklu olmak 
üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16-17 ġubat günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 27 Filistin, 11 Somali, 4 
Afganistan uyruklu Ģahıs ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 43 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
17 ġubat günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs ve 2 Türk vatandaĢı olmak 
üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
17 ġubat günü Edirne ve Antalya‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 114 Filistin, 7 Eritre, 6 Gürcistan, 2 
Somali ve 12 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 141 Ģahıs gözaltına alındı. 
 

Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ġube Müdürlüğü tarafından Ġstanbul, Ankara ve Malatya'da 
düzenlenen operasyonla 'insan tacirliği' yaptıkları iddiasıyla aralarında emniyet amirlerinin de bulunduğu 17'si polis 
40 kiĢi gözaltına alındı. Mali Ģubede sorguları tamamlanan Ģüphelilerden 2'si 17 ġubat günü serbest bırakılırken 
38'i Sultanahmet'teki Ġstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilenlerden 
13'ü serbest bırakılırken, aralarında ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında daire baĢkanı olan Necip Soy, 
Ġstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet amiri Zeki Karamanlılar ile 4 polis memurunun da bulunduğu 26 
kiĢi tutuklandı. Tutuklananlara isnat edilen suçların, 'suç iĢlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'resmi 
belgede sahtecilik', 'rüĢvet almak, vermek' ve 'göçmen kaçakçılığı' olduğu belirtildi. 

 
18 ġubat günü Aydın ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 10 Filistin, 3 Myanmar, 2 Afganistan, 2 
Irak olmak üzere toplam 17 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 ġubat günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Suriye uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Cezayir, 1 Mısır ve 1 Fas uyruklu 
olmak üzere 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
20 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Filistin uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
20 ġubat günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, 
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 8 Filistin, 5 Myanmar, 5 Afganistan, 2 Ġran ve 1 Pakistan 
uyruklu olmak üzere toplam 21 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 ġubat günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 ġubat günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 3 Filistin uyruklu 
toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Somali, 6 Filistin, 5 Myanmar, 1 Ġran 
ve 1 Yeni Gine uyruklu toplam 21 Ģahıs gözaltına alındı. 
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23 ġubat günü Hakkari, Niğde ve Ġzmir‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 33 Myanmar, 19 
Afganistan, 7 Pakistan, 4 Ġran, 2 Filistin ve 2 Uganda uyruklu olmak üzere toplam 67 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
24 ġubat günü Ege Denizi‟nde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Filistin uyruklu 32 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
24 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Rusya uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
24 ġubat günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve Ġran uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
24 ġubat günü Muğla, Van ve Kars‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 28 Filistin, 7 Afganistan, 2 
Ġran ve 2 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 39 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 ġubat günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Irak uyruklu 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Filistin uyruklu 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
25 ġubat günü Edirne ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 6 Myanmar, 2 Afganistan, 1 Rusya 
uyruklu olmak üzere toplam 9 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26-27 ġubat günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Gürcistan ve 8 Filistin 
uyruklu toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 ġubat günü Ege Denizi‟nde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 49 Filistin uyruklu Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
27 ġubat günü Edirne ve KırĢehir‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 12 Filistin, 1 Afganistan ve 1 Irak 
uyruklu olmak üzere toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Tunus ve 1 Fas uyruklu olmak üzere 
toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 ġubat günü Van, Tekirdağ ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 24 Afganistan, 24 
Pakistan, 18 Myanmar, 9 BangladeĢ ve 8 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 83 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
1 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Suriye uyruklu 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
1 Mart günü Hakkari, Kırklareli, Ağrı ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 10 Somali, 3 Myanmar, 3 
Afganistan, 2 Bulgaristan, 1 Eritre, 1 Ġran ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 21 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Irak uyruklu 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı, 8 Filistin ve 3 Somali uyruklu olmak 
üzere toplam 12 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2 Mart günü Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrolde, 
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 5 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 6 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
3 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Filistin, 4 Somali uyruklu toplam 9 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
3 Mart günü Edirne ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 10 Filistin, 4 Somali, 3 Afganistan 
uyruklu olmak üzere toplam 17 Ģahıs gözaltına alındı. 
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4 Mart günü Hatay, Mersin ve Aydın‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 9 Suriye ve 7 Filistin 
uyruklu olmak üzere toplam 16 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
5 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
5 Mart günü Edirne ve Çanakkale‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 14 Afganistan, 10 Filistin, 
5 Pakistan ve ve 2 Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 31 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 23 Filistin, 9 Afganistan, 1 Irak ve 1 Filistin 
uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 35 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Mart günü Hatay, Van ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 14 Afganistan, 10 Myanmar, 9 
Pakistan, 2 Somali, 2 Suriye, 1 Gana ve 1 Gambiya uyruklu ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak 
üzere toplam 40 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Filistin uyruklu 9 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Mart günü Ege Denizi‟nde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 17 Somali ve 11 Filistin 
uyruklu olmak üzere toplam 28 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Mart günü Van ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 29 Pakistan, 8 BangladeĢ, 5 
Afganistan ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 44 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8 Mart günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk, 1 Ġran uyruklu toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıĢan 2 Gürcistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8 Mart günü Kayseri, Adana ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 3 BangladeĢ, 3 Somali, 2 
Pakistan, 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 9 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk, 1 FildiĢi Sahili uyruklu toplam 2 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
9 Mart günü Edirne ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 7 Somali, 4 Filistin uyruklu olmak 
üzere toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Filistin uyruklu 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Bulgaristan uyruklu 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Mart günü Edirne, Iğdır, Van ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 4 Pakistan, 3 Gürcistan, 1 
Özbekistan ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 9 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 Mart günü Ege Denizi‟nde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 17 Eritre, 12 Somali, 10 
Filistin ve 8 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 47 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 Mart günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, 
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 1 Ġran, 1 Suriye ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 3 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
12 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk, 17 Myanmar, 8 Filistin, 3 
Gürcistan uyruklu toplam 30 Ģahıs gözaltına alındı. 
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12 Mart günü Aydın, Edirne ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 2 Türk, 26 Pakistan, 22 
Filistin, 17 Myanmar, 9 Somali, 8 Afganistan, 8 Ġran, 3 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 95 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
12-13 Mart günlerinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı, 1 Suriye uyruklu toplam 2 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı, 5 Filistin ve 1 Suriye uyruklu toplam 7 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Somali, 1 Filistin, 1 Tunus uyruklu 
toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13 Mart günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 1 Ġran uyruklu toplam 2 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
13 Mart günü Balıkesir ve Ġstanbul‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 18 Somali, 10 Filistin ve 3 
Pakistan uyruklu toplam 31 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 Mart günü Ġzmir ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 15 Filistin, 2 Suriye, 1 Somali ve 1 
Tunus uyruklu toplam 19 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin ve 1 Somali uyruklu toplam 10 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14-15 Mart günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 6 Türk, 17 Pakistan, 2 Myanmar uyruklu toplam 
25 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Filistin, 4 Somali, 1 Ġran uyruklu toplam 
12 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15 Mart günü Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 2 Afganistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Filistin uyruklu 5 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15-16 Mart günlerinde Edirne ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 55 Pakistan, 25 
Myanmar, 24 Afganistan, 21 BangladeĢ, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 126 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 
Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
17 Mart günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
17 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Filistin, 5 Myanmar ve 3 Somali uyruklu 
Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 17 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
17 Mart günü Çanakkale,  Edirne ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 11 Filistin, 9 Ġran ve 1 
Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 21 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
18 Mart günü Edirne ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 16 Pakistan ve 8 Myanmar uyruklu 
olmak üzere toplam 24 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
18 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Fas ve 1 Somali uyruklu olmak üzere 
toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
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19 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Mart günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 
toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Mart günü Edirne ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 3 Fas, 2 Filistin ve 2 Somali uyruklu 
olmak üzere toplam 7 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
20 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Çin, 6 Filistin uyruklu toplam 18 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
20 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
20 Mart günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, 
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 4 Pakistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 Mart günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, 
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
21 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Suriye uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Somali, 6 Filistin, 4 Eritre, 1 Myanmar, 
1 Sudan ve 1 Afganistan uyruklu toplam 20 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21-22 Mart günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin ve 1 Ermenistan 
uyruklu olmak üzere toplam 5 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Somali ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 4 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 Mart günü Edirne, Ġstanbul ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 8 Filistin, 7 Somali, 4 
Eritre, 2 Pakistan, 1 Sudan, 1 Afganistan, 1 Moldova ve 1 Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 25 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
23 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Pakistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Mart günü Edirne, Niğde, Van ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 52 Pakistan, 7 
Afganistan, 6 Filistin, 3 Somali, 2 BangladeĢ ve 1 Ermenistan uyruklu olmak üzere toplam 71 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
24 Mart günü Bitlis ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 14 Afganistan, 5 Pakistan, 1 Filistin 
uyruklu olmak üzere toplam 20 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
24 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Filistin ve 4 Eritre uyruklu toplam 15 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
24 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Eritre, 2 Filistin uyruklu toplam 6 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
25 Mart günü Kilis, Edirne ve Hakkari‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 11 Filistin, 4 Pakistan, 1 
Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 16 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
25 - 26 Mart günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı ve 2 Filistin 
uyruklu olmak üzere toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
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26 Mart günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Ġran uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Filistin ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 2 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26 Mart günü Kırklareli‟nde Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan Irak uyruklu 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 Mart günü Edirne ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 23 Myanmar, 19 Filistin, 1 Vietnam, 1 
Türkmenistan ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 45 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 19 Filistin ve 3 Myanmar uyruklu olmak 
üzere toplam 22 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 
toplam 5 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27-28 Mart günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Filistin, 3 Somali ve 1 
Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 9 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 Mart günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 15 Myanmar uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29 Mart günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 4 Gürcistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
30 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Filistin uyruklu 5 Ģahıs gözaltına alındı. 
30 Mart günü Ege Denizi‟nde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Filistin uyruklu 57 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
31 Mart günü Sivas, Bitlis, Ġzmir ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 65 Pakistan, 33 
Myanmar, 31 Filistin, 19 Afganistan, 1 Moritanya, 1 BangladeĢ uyruklu olmak üzere toplam 150 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
30 Mart günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Ġran uyruklu 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
31 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin, 2 Moritanya ve 1 Somali 
uyruklu olmak üzere toplam 7 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
31 Mart günü Edirne, Konya, Muğla, Trabzon ve Mardin‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen 
önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 37 
Filistin, 7 Somali, 2 Suriye, 2 Moritanya ve 2 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 50 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
1 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 25 Myanmar, 15 Filistin, 4 Somali ve 1 
Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 45 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
1 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
1 Nisan günü Edirne, Malatya ve Bitlis‟te Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 29 Myanmar, 13 
Pakistan, 4 Afganistan ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 47 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Filistin, 1 Afganistan, 1 Eritre uyruklu 
toplam 9 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2 Nisan günü Edirne ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 7 Myanmar, 7 Filistin ve 1 Irak uyruklu 
olmak üzere toplam 15 Ģahıs gözaltına alındı. 
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3 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Filistin, 2 Somali, 1 Suriye uyruklu 
olmak üzere toplam 10 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
3 Nisan günü Ege Denizi‟nde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 46 Myanmar, 8 Somali, 6 
Afganistan, 2 Ġran, 2 Pakistan, 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 65 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk 
vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
3 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Suriye uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
3 Nisan günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Irak uyruklu 6 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
3-4 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Filistin uyruklu 15 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
4 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Suriye uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
5 Nisan günü Ġzmir, Ağrı, Edirne ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 56 Filistin, 6 Irak, 2 
Afganistan, 2 Ġran uyruklu ve 24 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 90 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin, 1 Myanmar ve 1 Fas uyruklu 
olmak üzere toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Nisan günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Gürcistan uyruklu Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
6 Nisan günü Hakkari ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 1 Azerbaycan, 1 Suriye ve 1 Myanmar 
uyruklu olmak üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6-7 Nisan günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Çin, 3 Filistin uyruklu olmak 
üzere toplam 15 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Nisan günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 1 Fas uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8 Nisan günü Bitlis‟te Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 21 Myanmar, 5 Pakistan ve 1 Ġran uyruklu olmak 
üzere toplam 27 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı ve 1 Filistin uyruklu 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Ġran uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 2 Somali uyruklu toplam 4 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
9 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Myanmar, 6 Irak ve 4 Somali uyruklu 
toplam 20 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Nisan günü Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan Afganistan uyruklu 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 24 Myanmar, 4 Filistin, 2 Gürcistan ve 1 
Eritre uyruklu olmak üzere toplam 31 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Nisan günü Edirne, Hatay ve Hakkari‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 6 Irak, 6 Somali, 4 Filistin, 
2 Afganistan ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 19 Ģahıs gözaltına alındı. 
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11 Nisan günü Edirne, Van ve Hakkari‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 29 Myanmar, 23 
Pakistan, 22 Afganistan, 5 Filistin ve 2 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 81 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Eritre ve 1 Somali uyruklu olmak 
üzere toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 - 12 Nisan günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Filistin, 8 Gürcistan, 2 
Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 21 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
12 Nisan günü Hakkari ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 19 Afganistan, 1 Ġran uyruklu olmak 
üzere toplam 20 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
12- 13 Nisan günlerinde Van, Edirne, Mardin, Diyarbakır ve Kırklareli‟nde Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra 
edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 
12 Filistin, 6 Gürcistan, 4 Afganistan, 4 Pakistan, 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 28 ve bu Ģahıslarla bağlantılı 
1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
13 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Ġran uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13 Nisan günü Ege Denizi‟nde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Filistin, 8 Afganistan 
uyruklu olmak üzere toplam 19 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
13 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Somali, 2 Uganda ve 1 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 Nisan günü Edirne ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 16 Somali, 4 Afganistan, 3 Filistin, 3 
Nijerya, 3 Myanmar uyruklu ve 4 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 33 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15 Nisan günü Kırklareli ve Kilis‟te Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
15 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Filistin uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15 Nisan günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
15 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı ve 1 Gürcistan uyruklu 
toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 13 Filistin, 3 Eritre ve 1 Irak uyruklu 
olmak üzere toplam 17 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Ġran uyruklu 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Nisan günü Edirne, Van, ġanlıurfa ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 26 Afganistan, 
13 Myanmar, 12 Filistin, 4 Ġran, 3 Tunus, 2 Eritre, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 61 Ģahıs ve bu Ģahsılarla 
bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
17 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 16 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
17 Nisan günü Edirne ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 19 Filistin, 3 Eritre ve 1 Sudan uyruklu 
olmak üzere toplam 23 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
18 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Pakistan ve 3 Filistin uyruklu olmak 
üzere toplam 7 Ģahıs gözaltına alındı. 
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18 Nisan günü Edirne ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 17 Ġran, 4 Pakistan, 2 Irak ve 1 
Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 24 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Nisan günü Diyarbakır, Hakkari, Edirne, NevĢehir ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen 
önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 17 
Myanmar, 16 Afganistan, 15 Pakistan, 7 Filistin, 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 56 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Nisan günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Cezayir uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 6 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Myanmar, 5 Filistin, uyruklu olmak 
üzere toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
20 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin ve 1 Tunus uyruklu toplam 5 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
20 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Ġran uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
20 Nisan günü Hatay, Hakkari, Edirne, Iğdır ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 7 Ġran, 6 Filistin, 
4 Afganistan, 2 Pakistan, 1 Suriye ve 1 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 21 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
20-21 Nisan günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Filistin ve 2 Eritre uyruklu 
olmak üzere toplam 7 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Suriye uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 Nisan günü Van ve Kilis‟te Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 2 Ġran uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
21-22 Nisan günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Filistin, 4 Myanmar, 3 
Cezayir ve 3 Ermenistan uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 16 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
22 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Afganistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Türk, 2 Filistin ve 1 Lübnan uyruklu 
olmak üzere toplam 7 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Nisan günü Edirne, Kırklareli ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 21 Myanmar, 19 Somali, 
22 Filistin, 3 Eritre, 6 Afganistan, 2 Pakistan, 1 Suriye, 1 Türk ve 1 Moritanya uyruklu olmak üzere toplam 76 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
24 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk, 2 Filistin, 1 Afganistan, 1 Somali 
uyruklu olmak üzere toplam 5 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
24 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
24 Nisan günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 3 Myanmar, 2 Somali ve 1 Irak uyruklu olmak 
üzere toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
24-25 Nisan günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Somali ve 2 Tunus uyruklu 
olmak üzere toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 Nisan günü Balıkesir, Edirne, Ağrı ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 42 Myanmar, 21 Somali, 
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10 Filistin, 4 Ġran, 3 Irak, 3 Afganistan, 1 Pakistan, 1 Lübnan ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 86 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
26 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Gürcistan uyruklu ve 2 Tunus uyruklu 
toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26 Nisan günü Ġstanbul ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 17 Myanmar, 2 Filistin ve 2 
Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 21 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin, 7 Somali, 7 Afganistan, 5 
Myanmar, 4 Irak ve 2 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 34 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Ġran uyruklu 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 Nisan günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 28 Filistin, 6 Myanmar, 2 Gürcistan ve 1 Gine 
uyruklu olmak üzere toplam 37 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Ġran ve 1 Filistin uyruklu toplam 3 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 Nisan günü Edirne, Kilis, Ağrı ve Hakkari‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 35 Myanmar, 4 Filistin, 3 
Somali, 2 Tunus, 2 Pakistan ve 2 Irak uyruklu toplam 48 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı 
gözaltına alındı. 
 
29 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 18 Somali, 9 Myanmar, 26 Filistin, 4 
Eritre, 2 Sudan uyruklu toplam 59 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29 Nisan günü Edirne ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 25 Filistin, 15 Myanmar, 14 
Afganistan, 8 Somali, 4 Irak, 2 Moritanya, 2 Eritre, 5 Ġran uyruklu toplam 75 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
30 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Afganistan uyruklu 2 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
30 Nisan günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, 
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 18 Somali, 9 Myanmar, 4 Filistin, 4 Eritre, 3 Afganistan, 2 
Sudan uyruklu toplam 40 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk VatandaĢı gözaltına alındı. 
 
1 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Myanmar uyruklu 3 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
1 Mayıs günü Edirne ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 1 Filistin uyruklu ve 2 Türk vatandaĢı 
olmak üzere toplam 3 gözaltına alındı. 
 
2 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı ve 8 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 9 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2 Mayıs günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan Myanmar uyruklu 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
3 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Cezayir uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
3 Mayıs günü Ege Denizi‟nde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 13 Myanmar ve 6 Filistin 
uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı olmak üzere 21 Ģahıs gözaltına alındı. 
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3 Mayıs günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 10 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
3-4 Mayıs günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk, 2 Ġran uyruklu toplam 3 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
4 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin, 2 Somali, 1 Gürcistan uyruklu 
toplam 7 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
4 Mayıs günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
4 Mayıs günü Edirne ve Bitlis Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 14 Myanmar, 7 Filistin, 2 Cezayir, 2 
Ġran uyruklu toplam 25 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
5 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Suriye uyruklu 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
5 Mayıs günü Erzurum ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 20 Pakistan, 5 Myanmar ve 5 
Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 30 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
5-6 Mayıs günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Myanmar ve 8 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 22 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
5-6 Mayıs günlerinde Edirne ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 5 Afganistan, 2 Myanmar 
ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Mayıs günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
7 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Fas, 2 Filistin ve 31 Myanmar uyruklu 
olmak üzere toplam 34 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Mayıs günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 37 Myanmar, 16 Filistin, 2 Pakistan, 1 
Afganistan ve 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 57 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı, 5 Somali uyruklu toplam 6 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
8 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Somali, 8 Myanmar, 4 Filistin uyruklu 
toplam 21 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8 Mayıs günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8 Mayıs günü Kilis ve Diyarbakır‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 20 Afganistan, 7 Pakistan, 3 Irak ve 1 
Suriye uyruklu olmak üzere toplam 31 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Gürcistan, 1 Myanmar ve 1 Ürdün 
uyruklu toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Mayıs günü Edirne, Diyarbakır ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 20 Afganistan, 14 Somali, 
11 Filistin, 8 Myanmar, 7 Pakistan ve 3 Irak uyruklu toplam 63 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 29 Filistin, 4 Afganistan, 3 Ruanda, 2 
Myanmar ve 1 Somali uyruklu toplam 39 Ģahıs gözaltına alındı. 
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10 Mayıs günü Edirne, Muğla, Iğdır ve Artvin Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 18 Afganistan, 3 Filistin, 3 
Myanmar, 2 Azerbaycan ve 1 Gürcistan uyruklu toplam 27 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Filistin, 10 Somali, 2 Sudan, 1 
Ruanda ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 30 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 Mayıs günü Edirne, Hatay, Ağrı ve Kilis‟te Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 33 Filistin, 11 Afganistan, 
10 Myanmar, 3 Ruanda, 3 Ġran, 2 Suriye, 1 Moldova ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 64 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
12 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 25 Filistin, 10 Somali, 10 Eritre, 3 
Tunus, 2 Ruanda, 1 Afganistan ve 1 Irak uyruklu toplam 52 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Ġran, 2 Myanmar, 1 Irak uyruklu 
toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13 Mayıs günü Edirne ve Diyarbakır‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 17 Filistin, 11 Eritre, 8 
Somali, 7 Ruanda, 6 Ġran, 3 Tunus, 3 Myanmar, 1 Irak uyruklu toplam 56 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 40 Filistin, 4 Ġran, 4 Myanmar, 1 Türk ve 
1 Somali uyruklu toplam 50 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 Mayıs günü Edirne, Diyarbakır ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 27 Filistin, 19 Pakistan, 
12 Afganistan, 10 Ġran 2 Eritre, 1 Irak ve 1 Somali uyruklu toplam 72 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15 Mayıs günü Edirne ve Muğla‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 12 Afganistan ve 1 Somali uyruklu 
olmak üzere toplam 13 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15-16 Mayıs günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 18 Filistin, 5 Myanmar, 2 
Pakistan, 2 Somali ve 1 Eritre uyruklu toplam 28 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Mayıs günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Mayıs günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan Myanmar uyruklu 14 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
17 Mayıs günü Edirne ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 18 Filistin, 5 Myanmar, 2 Somali, 2 
Pakistan, 2 Ġran ve 1 Eritre uyruklu 30 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
18 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Eritre uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Gürcistan, 1 Afganistan uyruklu 
toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Mayıs günü Denizli, Erzincan ve Niğde‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 7 Ġran, 3 Güney Afrika, 3 
Somali, 1 Azerbaycan uyruklu 14 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Myanmar, 3 Filistin, 3 Afganistan ve 1 
Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 13 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 Mayıs günü Edirne ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 13 Myanmar, 11 Ġran, 8 Afganistan, 3 
Pakistan, 2 Filistin, 1 Türk ve 1 Cezayir uyruklu 39 Ģahıs gözaltına alındı. 
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21 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 33 Filistin, 4 Afganistan uyruklu Ģahıs 
ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 40 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 Mayıs günü Edirne, Kırklareli, ġırnak, Diyarbakır ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen 
önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 6 Ġran, 3 
Filistin, 3 Gine, 1 Cezayir, 1 Güney Afrika ve 1 Irak uyruklu toplam 15 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Afganistan, 2 Somali ve 1 Filistin 
uyruklu olmak üzere toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 Mayıs günü Suriye'den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Somali ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 3 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 Mayıs günü Kilis‟te Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan Ġran uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22-23 Mayıs günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Afganistan, 10 Filistin, 2 
Eritre ve 1 Tunus uyruklu toplam 25 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Mayıs günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Mayıs günü Edirne ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 23 Somali, 3 Filistin, 2 Irak uyruklu 
toplam 28 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
24 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin ve 2 Somali uyruklu toplam 6 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
24 Mayıs günü Ege Denizi‟nde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 31 Afganistan, 21 
Filistin, 8 Ġran, 2 Irak, 2 Myanmar, 1 Pakistan uyruklu ve 21 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 86 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
24 Mayıs günü Diyarbakır‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan Ġran uyruklu 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Somali ve 1 Tunus uyruklu toplam 4 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 10 Suriye uyruklu Ģahıs ve 4 Türk vatandaĢı toplam 14 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 Mayıs günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 9 Afganistan, 7 Filistin ve 1 Pakistan uyruklu 
toplam 17 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26 Mayıs günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 17 Filistin, 15 Myanmar, 10 Somali, 4 
Eritre, 1 Afganistan, 1 Kongo, 1 Fas uyruklu toplam 49 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26 Mayıs günü Edirne, Kilis, ġırnak, Tokat, Ġzmir ve Ġstanbul‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen 
önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 25 
Afganistan, 37 Filistin, 11 Suriye, 31 Ġran, 17 Irak, 10 Myanmar, 4 Somali, 4 Pakistan uyruklu toplam 139 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
26-27 Mayıs günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Myanmar ve 1 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 Mayıs günü Edirne, Diyarbakır, ġırnak ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 15 Afganistan, 
10 Myanmar, 7 Somali, 3 Eritre, 3 Filistin, 3 Ġran, 1 Fas, 1 Tunus ve 1 Irak uyruklu toplam 44 Ģahıs gözaltına alındı. 
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28 Mayıs günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Somali ve 3 Gürcistan uyruklu olmak 
üzere toplam 7 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28-29 Mayıs günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 24 Filistin, 9 Somali, 4 
Myanmar, 3 Fas, 1 Eritre, 1 Irak, 1 Sudan uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere 
toplam 44 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28-29 Mayıs günlerinde ġırnak, Tokat ve Hakkâri‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 13 Ġran, 8 
Pakistan, 2 Afganistan uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 24 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
29-30 Mayıs günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 29 Filistin, 10 Somali, 3 
Afganistan, 1 Myanmar uyruklu toplam 43 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29-30 Mayıs günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 13 Afganistan, 1 Ġran uyruklu toplam 14 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
30 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk, 2 Filistin, 1 Suriye uyruklu toplam 4 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
30 Mayıs günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 9 Somali, 3 Fas, 1 Filistin, 1 Eritre uyruklu 
toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
31 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Myanmar uyruklu 4 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
31 Mayıs günü Kars‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 2 Azerbaycan ve 2 Kırgızistan uyruklu toplam 
4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
1 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 18 Filistin, 9 Myanmar, 4 Gürcistan ve 
1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 32 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
1 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 
toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
1 Haziran günü Bitlis,  Malatya, Iğdır, Hakkari ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 26 Pakistan, 12 
Myanmar, 10 Afganistan, 6 Irak, 5 Ġran, 3 BangladeĢ uyruklu olmak üzere toplam 62 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
1-2 Haziran günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin ve 3 Somali uyruklu 
olmak üzere toplam 12 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2 Haziran günü Edirne ve Muğla‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 48 Filistin, 8 Myanmar, 1 Somali 
uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 10 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 67 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2-3 Haziran günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Filistin, 3 Somali, 1 Sudan 
uyruklu toplam 12 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
3 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Pakistan, 1 Afganistan, 1 Türkmenistan uyruklu 
toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
3 Haziran günü Edirne ve Ġzmir‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 22 Filistin, 8 Myanmar, 4 Ġran, 1 
Afganistan uyruklu toplam 35 Ģahıs gözaltına alındı. 
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4 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 13 Somali, 10 Filistin, 1 Tunus, 1 
Myanmar, 1 Moritanya, 1 Afganistan, 1 Gürcistan uyruklu toplam 28 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
4 Haziran günü Bitlis‟te Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 23 Pakistan, 1 Filistin, 1 Myanmar uyruklu 
toplam 25 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
4-5 Haziran günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin, 4 Gürcistan ve 1 Ġsrail 
uyruklu toplam 9 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
5 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Filistin ve 1 Lübnan uyruklu toplam 4 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
5 Haziran günü Edirne ve Ġstanbul‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 25 Somali, 8 Filistin, 4 
Gürcistan, 1 Tunus, 1 Moritanya ve 1 Afganistan uyruklu toplam 40 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
5 Haziran günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Haziran günü Edirne ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 6 Gürcistan, 4 Filistin uyruklu toplam 
10 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Suriye uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Haziran günü Edirne, ġırnak ve Mersin‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 22 Myanmar, 11 Ġran, 9 
Filistin, 6 Somali ve 4 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 52 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 23 Filistin, 6 Myanmar, 4 Somali 
uyruklu 33 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8 Haziran günü Hakkâri‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan Ġran uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 13 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Haziran günü Edirne, Tokat ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 31 Somali, 29 Filistin, 13 
Myanmar, 8 Afganistan, 7 Pakistan, 2 BangladeĢ, 1 Ruanda, 1 Suriye uyruklu toplam 92 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9-10 Haziran günlerinde Kırklareli ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 14 Myanmar, 7 Filistin ve 
1 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 22 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Myanmar uyruklu 5 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
11 Haziran günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Suriye uyruklu bir Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 Haziran günü Hakkâri, Edirne ve Antalya‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 26 Myanmar, 11 Filistin, 2 
Ġran uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 16 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 55 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11-12 Haziran günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıĢan 1 Filistin, 1 Fas uyruklu toplam 2 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
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12 Haziran günü Hatay, Kırklareli ve Mardin‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 18 Somali, 4 Filistin, 5 
Irak, 1 Yemen, 1 Suriye uyruklu toplam 29 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Irak, 1 Suriye uyruklu toplam 2 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
13 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıĢan 18 Filistin, 6 Myanmar, 1 BangladeĢ uyruklu toplam 25 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13 Haziran günü Aydın‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan Filistin uyruklu 39 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 Haziran günü Mardin, Edirne ve Kilis‟te Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 6 Myanmar, 4 Filistin, 1 
Suriye, 1 Irak ve 1 BangladeĢ uyruklu olmak üzere toplam 13 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 Haziran günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Suriye ve 1 Filistin uyruklu Ģahıs ile 1 
Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 20 Myanmar uyruklu Ģahıs ve 1 Türk 
vatandaĢı olmak üzere toplam 21 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 21 Filistin, 18 Somali, 4 Eritre, 3 
Gürcistan, 1 Ruanda, 4 Myanmar uyruklu toplam 51 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Afganistan, 1 Ġran uyruklu toplam 2 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
15 Haziran günü Edirne, Gaziantep ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 41 Pakistan, 20 Filistin, 
11 Afganistan, 6 Myanmar, 4 Somali, 1 Suriye, 1 Ġran uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı 
olmak üzere toplam 86 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Eritre ve 6 Somali uyruklu olmak 
üzere toplam 13 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Haziran günü Edirne, Ağrı, Diyarbakır ve Hakkâri‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 24 Somali, 19 
Filistin, 11 Eritre, 6 Pakistan, 3 Gürcistan, 1 Myanmar, 1 Ruanda, 1 Moldova ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 
67 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
17 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Mısır uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Haziran günü Edirne, Ağrı, Diyarbakır ve Hakkâri‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 22 Myanmar, 12 
Filistin, 6 Ġran, 4 Pakistan, 1 Ermenistan ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 46 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Irak ve 2 Suriye uyruklu Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 16 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 21 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
17 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Suriye uyruklu 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
18 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 29 Mynmar,6 Filistin, 6 Ġran, 2 Irak ve 
1 Afganistan uyruklu Ģahıs olmak üzere toplam 44 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
18 Haziran günü Mardin‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılanmayan 2 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 13 Myanmar, 8 Filistin uyruklu toplam 
21 Ģahıs gözaltına alındı. 
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19 Haziran günü Edirne, Ağrı ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 26 Afganistan, 5 Ġran, 1 
Somali uyruklu toplam 32 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
20 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Myanmar, 5 Filistin ve 2 Pakistan 
uyruklu olmak üzere toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
20 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 5 Somali, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 6 
Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
21 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Myanmar, 3 Filistin ve 1 Fransa 
uyruklu olmak üzere toplam 13 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 Haziran günü Türkiye'den Ġran'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Ġran uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 2 Türk vatandaĢı olmak üzere 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 Haziran günü Hatay, Van ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 11 Myanmar, 11 Filistin, 5 
Somali ve 2 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 29 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Myanmar ve 1 Filistin uyruklu olmak 
üzere toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 Haziran günü Bulgaristan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Bulgaristan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 Haziran günü Edirne ve Artvin‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 10 Myanmar, 6 Filistin ve 2 Gürcistan 
uyruklu olmak üzere toplam 18 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin, 2 Somali, 2 Myanmar ve 2 
Tunus uyruklu olmak üzere toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Haziran günü Edirne, ġırnak, Ağrı ve EskiĢehir‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 40 Filistin, 7 
Myanmar, 5 Pakistan ve 1 Bulgaristan uyruklu olmak üzere toplam 53 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk 
vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
23-24 Haziran günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 19 Somali, 8 Filistin ve 2 
Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 29 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
24 Haziran günü Van ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 8 Afganistan, 2 Ġran ve 1 Pakistan 
uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 12 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
24-25 Haziran günlerinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Suriye uyruklu 1 Ģahıs ve bu Ģahısla 
bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 52 Myanmar, 21 Filistin, 9 Somali, 6 
Afganistan, 2 Pakistan, 1 Irak ve 1 Tunus uyruklu olmak üzere toplam 92 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 Haziran günü Edirne ve Ġstanbul‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 40 Myanmar, 4 Filistin, 2 
Somali, 2 Pakistan, 2 Tunus, 1 Irak ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 52 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Filistin, 8 Somali, 1 Afganistan, 1 
Moritanya, 1 Myanmar, 1 Irak, 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 24 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu olmak Ģahıs gözaltına alındı. 
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26 Haziran günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 22 Filistin, 19 Somali, 5 Afganistan, 5 Myanmar 
ve 1 Tunus uyruklu olmak üzere toplam 52 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Myanmar, 7 Irak, 5 Filistin ve 2 
Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 26 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 Haziran günü Edirne ve Kayseri‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 30 Filistin, 12 Somali, 8 Irak, 
7 Pakistan, 5 Afganistan, 5 Myanmar, 2 Ġran ve 1 Moritanya uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk 
vatandaĢı olmak üzere toplam 73 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Filistin, 10 Myanmar, 9 Somali, 2 
Eritre, 1 Afganistan, 1 ġili ve 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 40 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 Haziran günü Edirne ve Kars‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 10 Myanmar, 7 Filistin, 7 Irak, 1 
Somali ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 26 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 6 Somali ve 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
29 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Fas uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29 Haziran günü Ege Denizi‟nde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 24 Filistin ve 13 
Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 37 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 5 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
29 Haziran günü Edirne ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 19 Myanmar, 18 Filistin, 12 Somali, 2 
Pakistan, 2 Eritre, 1 Gürcistan ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 55 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
30 Haziran günü Edirne ve Tokat‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 6 Ġran, 3 Afganistan, 3 Myanmar, 1 ġili, 
1 Somali, 1 Fas ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 16 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
30 Haziran günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Filistin ve 1 Mısır uyruklu olmak 
üzere toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
30 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Filistin, 4 Afganistan, 2 Somali 
uyruklu olmak üzere toplam 12 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
1 Temmuz günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 9 Filistin, 8 Myanmar, 4 Afganistan, 2 Somali, 
1 Mısır ve 1 Cezayir uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 26 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
1 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Myanmar uyruklu Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
2 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 21 Filistin, 1 Somali ve 1 Cezayir 
uyruklu olmak üzere toplam 23 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2 Temmuz günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Irak vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
2 Temmuz günü Edirne, Van, Hatay ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 5 Filistin, 2 Ġran, 1 Somali 
uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 5 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 13 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
3 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Gürcistan uyruklu 2 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
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3 Temmuz günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 36 Filistin, 24 Myanmar, 11 Somali, 3 Irak, 3 
Cezayir ve 3 Eritre uyruklu toplam 80 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
4 Temmuz günü Ġzmir ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 12 Afganistan ve 2 Gürcistan uyruklu 
olmak üzere toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
4 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 3 Somali, 2 
Myanmar, 2 Filistin ve 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 9 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
5 Temmuz günü Çanakkale, Edirne ve Muğla‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 11 Somali, 8 Afganistan, 
7 Ġran, 2 Türk vatandaĢı, 2 Myanmar, 2 Cezayir, 1 Gürcistan, 1 Filistin, 1 Irak ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere 
toplam 36 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
5 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Somali, 2 Türk vatandaĢı, 1 Irak, 1 
Filistin uyruklu olmak üzere toplam 12 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 13 Filistin ve 5 Afganistan uyruklu 
olmak üzere toplam 18 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Temmuz günü Hatay ve Kırklareli‟nde Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 5 Suriye ve 3 Myanmar 
uyruklu olmak üzere toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türkmenistan ve 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
7 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Somali vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
7 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Filistin, 3 Myanmar, 2 Somali ve 1 
Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 9 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Temmuz günü Van ve Tekirdağ‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 6 Myanmar, 3 Irak, 2 
Hindistan, 2 Türkmenistan ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7-8 Temmuz günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 20 Myanmar, 5 Filistin, 1 Ġran, 
1 Eritre, 1 Pakistan, 1 Tunus uyruklu olmak üzere toplam 29 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı 
gözaltına alındı. 
 
8 Temmuz günü Edirne, ġırnak, Hatay ve Aydın‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 22 Afganistan, 
11 Filistin, 6 Eritre, 2 Somali, 1 Ġran ve 1 Tunus uyruklu olmak üzere toplam 43 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Temmuz günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 17 Myanmar, 4 Filistin ve 1 Pakistan uyruklu 
olmak üzere toplam 22 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 8 Afganistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Myanmar, 13 Afganistan, 4 Filistin 
uyruklu olmak üzere toplam 31 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 19 Filistin, 11 Somali, 5 Afganistan, 
5 Ġran, 2 Myanmar, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 43 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
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10 Temmuz günü NevĢehir‟de Kolluk kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 9 Myanmar ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere 
toplam 10 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 - 12 Temmuz günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Gürcistan, 3 Filistin, 2 
Ġran, 1 Rusya ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 10 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 - 12 Temmuz günlerinde Edirne ve Çanakkale‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 55 Filistin, 11 
Somali, 5 Myanmar, 5 Afganistan, 5 Ġran ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 82 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
12 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Suriye uyruklu 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
12 - 13 Temmuz günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 41 Myanmar, 18 Filistin, 4 
Irak, 2 Gürcistan, 2 iran ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 68 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13 Temmuz günü Ağrı, Edirne, ġırnak ve Muğla‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 38 Myanmar, 26 
Afganistan, 4 Gürcistan, 3 Kongo, 2 Somali, 1 Angola, 1 Irak, 1 Pakistan, 1 Rusya ve 1 Romanya uyruklu olmak 
üzere toplam 78 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
14 Temmuz günü Edirne ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 12 Filistin, 5 Myanmar, 3 
Irak, 2 Somali, 1 Hindistan uyruklu olmak üzere toplam 23 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 26 Filistin, 17 Myanmar, 10 Irak, 1 
Ġran, 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 55 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13-14 Temmuz günlerinde Edirne, Van ve Hakkâri‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 29 Myanmar, 26 
Filistin, 24 Afganistan, 16 Ġran, 10 Irak, 1 Somali ve 1 Hindistan uyruklu olmak üzere toplam 107 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
15 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Filistin ve 1 Somali uyruklu olmak 
üzere toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Somali ve 1 Filistin uyruklu olmak 
üzere toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Temmuz günü Türkiye'den Ġran'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Afganistan uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Temmuz günü Edirne, Amasya ve Çanakkale‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 16 Filistin, 7 
Myanmar, 7 Afganistan,3 Somali, 3 Ukrayna, 3 Ġran ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 41 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
17 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 23 Filistin, 10 Myanmar, 7 
Afganistan, 6 Somali uyruklu olmak üzere toplam 46 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
17 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
17 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk, 4 Afganistan uyruklu toplam 5 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
17 Temmuz günü Edirne ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 9 Somali, 6 Filistin, 5 Afganistan, 1 
Eritre uyruklu olmak üzere toplam 21 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
18 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Filistin, 4 Gürcistan ve 1 Somali 
uyruklu olmak üzere toplam 19 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
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18 Temmuz günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 23 Filistin, 10 Myanmar, 6 Somali, 7 
Afganistan ve 4 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 50 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Myanmar uyruklu Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
20 Temmuz günü Edirne, Malatya, Ağrı ve Iğdır‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 5 Filistin, 6 
Afganistan, 3 Ġran, 2 Nahçıvan uyruklu olmak üzere toplam 16 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Somali, 6 Eritre, 2 Afganistan ve 1  
Filistin uyruklu olmak üzere toplam 16 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 Temmuz günü Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 32 Somali, 24 
Irak, 14 Filistin, 12 Afganistan, 3 Eritre, 2 Ġran ve 1 Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 88 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 - 22 Temmuz günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 19 Filistin, 4 Gürcistan ve 
2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 25 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 Temmuz günü Edirne ve Diyarbakır‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 17 Filistin, 7 Somali, 6 
Eritre, 3 Ġran, 2 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 37 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 15 Filistin, 15 Myanmar, 5 Somali 
uyruklu olmak üzere toplam 35 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Temmuz günü Edirne ve Diyarbakır‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 8 Ġran, 4 Gürcistan, 1 
BangladeĢ uyruklu olmak üzere toplam 13 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
23-24 Temmuz günlerinde Edirne ve Yalova‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 39 Myanmar, 24 Filistin, 
10 Afganistan, 5 Somali, 2 Eritre, 2 Ġran, 2 Cezayir, 2 Mısır ve 1 Irak uyruklu toplam 87 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 6 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
23-24 Temmuz günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk ve 1 Ġran uyruklu toplam 3 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
24 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin, 7 Myanmar, 2 Ġran, 1 
Somali uyruklu olmak üzere toplam 19 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 Temmuz günü Edirne ve Çanakkale‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 44 Filistin, 10 Myanmar, 3 
Gürcistan, 2 Afganistan ve 2 Ġran uyruklu toplam 61 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına 
alındı. 
 
25 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Filistin, 3 Gürcistan uyruklu olmak 
üzere toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 26 Filistin, 11 Myanmar, 2 
Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 39 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26 Temmuz günü Muğla‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 7 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
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27 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Filistin, Yunanistan'dan Türkiye'ye 
yasa dıĢı geçen 1 Türkmenistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Afganistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 17 Myanmar, 5 Irak, 2 Afganistan ve 
1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 25 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 Temmuz günü Edirne, Kırklareli ve Ġzmir‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 27 Afganistan, 3 Filistin 
ve 2 Myanmar uyruklu toplam 32 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
29 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 21 Myanmar, 8 Pakistan, 2 Filistin 
uyruklu toplam 31 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29 Temmuz günü Edirne ve Artvin‟de  Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 5 Irak, 2 Afganistan, 1 
Pakistan uyruklu toplam 8 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
29-30 Temmuz günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 7 Myanmar, 5 Hindistan, 4 Irak, 4 Pakistan, 1 
Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 21 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
30 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Myanmar, 8 Filistin ve 2 Somali 
uyruklu olmak üzere toplam 19 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
30 Temmuz günü Edirne, Yozgat ve Gaziantep‟te Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 17 Myanmar, 16 
Ġran, 8 Pakistan, 7 Afganistan, 6 Irak ve 2 Filistin uyruklu toplam 56 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
31 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 2 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
31 Temmuz günü Erzurum, Edirne, ġırnak ve Yalova‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 22 Filistin, 17 
Myanmar, 15 Somali, 6 Afganistan, 6 Pakistan, 3 Uganda, 1 Irak ve 1 Eritre uyruklu toplam 71 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
31 Temmuz - 1 Ağustos günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Filistin, 3 
Myanmar ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 10 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
1 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı, 9 Somali, 1 Pakistan ve 1 Filistin 
uyruklu olmak üzere toplam 12 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
1 Ağustos günü Ağrı, Edirne, Sivas ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 34 Afganistan, 3 
Myanmar ve 1 Pakistan uyruklu toplam 38 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
2 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Pakistan, 5 Filistin, 17 Myanmar, 4 
Gürcistan, 2 Hindistan uyruklu toplam 34 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2 Ağustos günü Edirne, Hatay ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 11 Suriye, 2 Filistin, 1 
Afganistan, 1 Irak uyruklu toplam 15 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2-3 Ağustos günlerinde Edirne, Tekirdağ, ġırnak, Gaziantep ve Erzurum‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde 
icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan, 10 Irak, 10 Filistin, 6 Pakistan, 5 Afganistan, 2 Hindistan ve 1 Myanmar uyruklu toplam 34 Ģahıs ve 
bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
2-3 Ağustos günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Myanmar, 1 Eritre ve 1 
Pakistan uyruklu toplam 18 Ģahıs gözaltına alındı. 
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4 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Myanmar, 6 Filistin, 3 Cezayir ve 1 
Irak uyruklu toplam 16 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
4 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı ve 1 Ġran uyruklu toplam 4 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
4 Ağustos günü Edirne, Kırklareli, ġırnak ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 15 Filistin, 4 
Afganistan, 3 Cezayir ve 1 Irak uyruklu toplam 23 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 5 Türk vatandaĢı gözaltına 
alındı. 
 
5 Ağustos günü Çanakkale, Hatay, ġırnak, Ağrı ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen 
önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 38 
Filistin, 15 Myanmar, 13 Ġran, 12 Afganistan, 7 Eritre, 1 Pakistan, 1 Irak uyruklu toplam 87 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
5 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin, 3 Ġran, 2 Tunus uyruklu 
toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen, Afganistan uyruklu toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Afganistan, 2 Somali, 2 Filistin, 2 
Irak uyruklu toplam 13 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Filistin, 1 Cezayir uyruklu toplam 7 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Ağustos günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Ağustos günü Edirne, Ġstanbul, Iğdır ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 13 
Türkmenistan, 11 Irak, 3 Azerbaycan, 2 Kırgızistan uyruklu toplam 29 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Irak, 2 Filistin uyruklu toplam 7 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
8 Ağustos günü Edirne, Malatya, Çanakkale ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 24 Filistin, 19 
Myanmar, 14 Ġran, 5 Afganistan, 5 Irak, 2 Suriye, 1 Cezayir uyruklu toplam 70 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Cezayir, 1 Somali ve 1 Filistin 
uyruklu toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
9 Ağustos günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 15 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 17 Filistin, 2 Cezayir, 1 Irak uyruklu 
toplam 20 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Ağustos günü Hakkâri, ġırnak ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbir ler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 9 Myanmar, 4 Filistin, 4 
Irak, 1 Afganistan, 1 Cezayir ve 1 Somali uyruklu toplam 20 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Myanmar, 5 Filistin, 5 Afganistan 
uyruklu toplam 19 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 Ağustos günü Hakkâri, ġırnak ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 15 Somali, 9 Filistin, 8 
Irak, 2 Cezayir, 1 Ġran uyruklu toplam 35 Ģahıs gözaltına alındı. 



ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 

336 SIĞINMACI ve GÖÇMENLERE YÖNELĠK ĠHLALLER |  

 

 
11-12 Ağustos günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı, 40 
Afganistan, 15 Filistin, 2 Eritre uyruklu toplam 59 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
12 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı, 2 Filistin uyruklu toplam 5 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
12 Ağustos günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Mardin ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen 
önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 12 
Filistin, 5 Cezayir, 3 Afganistan uyruklu toplam 20 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına 
alındı. 
 
12-13 Ağustos günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 17 Afganistan ve 1 Ġran 
uyruklu olmak üzere toplam 18 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
12-13 Ağustos günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 5 Türk ve 3 Afganistan uyruklu olmak üzere 
toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13 Ağustos günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
13 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 9 Somali uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13 Ağustos günü Edirne ve Bolu‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 30 Afganistan, 11 Myanmar, 10 
Filistin, 2 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 53 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
14 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı, 1 Mali uyruklu 
olmak üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 Ağustos günü Van, Batman, Iğdır, Kırıkkale ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen 
önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 17 Ġran, 
14 Myanmar, 12 Afganistan, 8 Filistin, 5 Eritre, 5 Pakistan, 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 62 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
15 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 18 Filistin, 17 Bolivya, 2 Irak uyruklu 
olmak üzere toplam 37 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15 Ağustos günü Gaziantep ve Edirne Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 5 Afganistan, 1 Ġran, 1 
Mali uyruklu olmak üzere toplam 7 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15 - 16 Ağustos günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı, 1 
Afganistan, 1 Filistin ve 1 Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 5 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Ağustos günü Ağrı, Edirne ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 8 Afganistan, 5 Pakistan 
uyruklu olmak üzere toplam 13 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
16-17 Ağustos günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Afganistan, 10 Pakistan, 
2 Gürcistan, 2 Filistin, 2 Irak, 1 Myanmar, 1 Moritanya, 1 Ġran uyruklu Ģahıs ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere 
toplam 34 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
17 Ağustos günü Sivas‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 2 Afganistan ve 2 BangladeĢ uyruklu olmak 
üzere toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
17 Ağustos günü Edirne ve Muğla‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 13 Afganistan ve 2 Irak 
uyruklu toplam 15 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
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17 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 5 Afganistan uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 
Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
18 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan, 11 Afganistan, 10 Ġran, 6 Filistin, 4 
Pakistan ve 1 Myanmar uyruklu Ģahıs olmak üzere 32 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan, 37 Filistin, 8 Somali, 4 Myanmar, 1 
Fas ve 1 Cezayir uyruklu Ģahıs olmak üzere toplam 52 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Ağustos günü Kırklareli, ġırnak ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 18 Filistin, 13 Irak, 5 
Afganistan, 5 Myanmar ve 4 Somali uyruklu toplam 45 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına 
alındı. 
 
20 Ağustos günü Edirne, ġırnak, Tekirdağ ve Manisa‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 46 Filistin, 10 
Ġran, 10 Afganistan, 8 Somali, 5 Myanmar, 2 Fas ve 1 Bulgaristan uyruklu toplam 82 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
20 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
20 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıĢan 1 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıĢan 19 Filistin, 6 Myanmar, 3 Afganistan, 1 Pakistan ve 1 
Ġran uyruklu toplam 30 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 Ağustos günü Batman ve Muğla‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 7 Myanmar ve 1 
Afganistan uyruklu Ģahıs ile bu Ģahıslarla bağlantılı 8 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 16 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 - 22 Ağustos günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıĢan 12 Myanmar, 8 Filistin uyruklu 20 Ģahıs ve 
bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 21 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 Ağustos günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 27 Filistin, 9 Suriye, 8 Irak uyruklu 44 Ģahıs ile 
bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 45 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan, 4 Filistin, 1 Pakistan, 1 Myanmar 
ve 1 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 7 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Ağustos günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 13 Myanmar, 6 Afganistan, 5 Filistin, 1 Irak ve 
1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 26 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
24 Ağustos günü Kayseri, Edirne ve Erzurum‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 40 Filistin, 15 Myanmar, 
14 Afganistan, 5 Somali, 2 Cezayir ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 77 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan, 10 Myanmar uyruklu ve 1 Türk 
vatandaĢı olmak üzere toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan, 10 Filistin, 4 Ġran ve 2 Myanmar 
uyruklu olmak üzere toplam 16 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 Ağustos günü ġırnak, Muğla, Hatay ve Tekirdağ‟da Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 15 Irak, 14 
Myanmar, 12 Ġran, 5 Filistin, 4 Afganistan, 1 Suriye ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 52 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
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26 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan, 12 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
26 Ağustos günü Edirne ve Kayseri‟de Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 21 Filistin, 5 Myanmar, 4 
Ġran, 3 Suriye, 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 35 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26 - 27 Ağustos günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan, 8 Filistin, 4 Afganistan, 
1 Somali ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 Ağustos günü Malatya, ġırnak ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 15 Ġran ve 4 Irak uyruklu 
olmak üzere toplam 19 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 Ağustos günü Van, Batman ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 11 Afganistan, 3 Filistin, 
1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 15 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
28 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen, 7 Filistin ve 2 Somali uyruklu olmak üzere 
toplam 9 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 24 Filistin ve 9 Burma uyruklu 
olmak üzere toplam 33 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 4 Afganistan, 1 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 5 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen, 1 Türk vatandaĢı ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere 
toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen, 2 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu olmak 
üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29 Ağustos günü Edirne, Ġstanbul ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 38 Filistin, 14 Myanmar, 
9 Somali, 5 Suriye, 5 Afganistan, 4 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 75 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
30 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 7 Myanmar, 2 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 9 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
30 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen, 5 Ġran uyruklu Ģahıs ve 3 Türk vatandaĢı olmak 
üzere toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29 Ağustos günü Edirne ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 7 Irak, 2 Afganistan ve 1 Myanmar 
uyruklu olmak üzere toplam 10 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
31 Ağustos günü Edirne, Muğla, Ġstanbul, Hatay, Kırklareli ve Kayseri‟de Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde icra 
edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 
25 Myanmar, 23 Somali, 20 Filistin, 7 Eritre, 5 Irak, 3 Yunanistan, 2 Bulgaristan ve 1 Tunus uyruklu olmak üzere 
toplam 86 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
31 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Filistin ve 1 Myanmar uyruklu olmak 
üzere toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
31 Ağustos - 1 Eylül günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Myanmar, 1 
Afganistan, 1 Somali, 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 5 Ģahıs gözaltına alındı. 
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31 Ağustos günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 13 Afganistan, 9 Suriye, 3 Filistin, 3 Myanmar, 2 
Pakistan, 1 Liberya, 1 Ruanda uyruklu olmak üzere toplam 32 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 28 Myanmar, 7 Filistin uyruklu olmak 
üzere toplam 35 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2 Eylül günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2 Eylül günü Ağrı, Edirne, ġırnak, Van ve Mardin‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 42 Filistin, 31 Afganistan, 18 
Ġran, 15 Myanmar, 1 Somali, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 108 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk 
vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
2-3 Eylül günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 62 Filistin, 3 Somali, 1 Eritre 
uyruklu olmak üzere toplam 66 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
3 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 2 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 
toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
3 Eylül günü Edirne, Sivas ve Diyarbakır‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 28 Myanmar, 9 Filistin, 4 
Ġran, 2 Pakistan, 1 Irak ve 1 BangladeĢ uyruklu olmak üzere toplam 45 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
4 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Türk vatandaĢı, 33 Filistin, 3 Myanmar, 
1 Gürcistan, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 41 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
4 Eylül günü Batman, Mardin, Edirne, Sivas ve Diyarbakır‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen 
önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 80 
Filistin, 25 Myanmar, 19 Afganistan, 16 Ġran, 11 Somali, 4 Pakistan, 1 Suriye, 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 
157 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
5 Eylül günü Edirne ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 49 Filistin, 15 Ġran, 10 Myanmar, 2 
Somali, 1 Gürcistan ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 78 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
5-6 Eylül günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Myanmar ve 1 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Eylül günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Eylül günü Edirne, Hatay ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 5 Myanmar, 3 Irak, 1 
Filistin ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 10 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Eylül günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 6 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Eylül günü Edirne ve Kayseri‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 17 Myanmar, 13 Filistin ve 1 
BangladeĢ uyruklu olmak üzere toplam 31 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8 Eylül günü Edirne, Gaziantep ve Ġzmir‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 33 Pakistan ve 4 Filistin 
uyruklu olmak üzere toplam 37 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Eylül günü Edirne, Van ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 55 Filistin, 33 Myanmar, 
16 Irak, 3 Türk, 2 Somali, 1 Suriye, 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 111 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
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9 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 27 Myanmar, 6 Afganistan, 4 Filistin, 1 
Pakistan, 1 Lübnan uyruklu toplam 39 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ile Türkiye'den Suriye'ye geçmeye 
çalıĢan 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Eylül günü Edirne ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 30 Myanmar, 21 Filistin, 9 Somali ve 1 
Ġran uyruklu olmak üzere toplam 61 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Eylül günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 18 Myanmar, 1 Lübnan uyruklu olmak üzere 
toplam 19 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
11 Eylül günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Ġran uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 Eylül günü Ege Denizi‟nde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan Ġran uyruklu 6 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
11 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Suriye uyruklu 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
12 Eylül günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 8 Filistin, 3 Afganistan, 1 Pakistan uyruklu toplam 12 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
12 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 17 Filistin, 10 Myanmar, 5 Somali, 1 
Türkmenistan uyruklu toplam 33 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Afganistan, 4 Myanmar, 3 Somali 
uyruklu Ģahıs ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 13 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13 Eylül günü Edirne, Ġstanbul, Muğla ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 28 Afganistan, 17 Filistin, 
10 Myanmar, 6 Somali, 6 Ġran, 1 Irak, 1 Bulgaristan ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 70 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
14 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Filistin, 4 Somali, 2 Ruanda, 2 
Danimarka ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 16 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 Eylül günü Edirne ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 13 Myanmar, 11 Filistin, 8 Irak uyruklu 
Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 35 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 Eylül günü Ege Denizi‟nde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Filistin uyruklu Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
14 -15 Eylül günlerinde Edirne ve Aydın‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 25 Myanmar, 8 Filistin, 8 
Somali, 8 Eritre ve 7 Ġran uyruklu Ģahıs olmak üzere toplam 56 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Myanmar ve 1 Filistin uyruklu olmak 
üzere toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Somali, Yunanistan'dan Türkiye'ye 
geçen 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Eylül günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 2 Gürcistan uyruklu Ģahıs gözaltına 
alındı. 
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16 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 2 Somali, 1 Filistin, 1 Suriye uyruklu olmak üzere 
toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Eylül günü Edirne, Hatay ve Mardin‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 21 Irak, 13 Filistin, 12 
Somali, 7 Myanmar, 1 Eritre ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 55 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
17 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 9 Myanmar, 1 Pakistan uyruklu olmak 
üzere toplam 10 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
17 Eylül günü Edirne, Kırklareli, ġırnak ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 7 Irak, 5 
Myanmar, 2 Gürcistan, 2 Somali, 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 17 ve bu Ģahıslarla bağlantılı 5 Türk vatandaĢı 
gözaltına alındı. 
 
18 Eylül günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 1 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
18 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 1 Myanmar uyruklu Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
18 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
18 Eylül günü Edirne, Hatay ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 3 Myanmar, 3 Somali, 3 
Afganistan, 1 Cezayir, 1 Filistin, 1 Pakistan ve 1 Sudan uyruklu olmak üzere toplam 13 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Eylül günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 1 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Eylül günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 15 Filistin, 10 Ġran, 8 Myanmar, 5 Pakistan, 3 
Irak uyruklu Ģahıs ile bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 42 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Eylül günü Ege Denizi‟nde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 18 Türk vatandaĢı, 6 
Myanmar, 3 Filistin ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 28 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
20 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan Myanmar uyruklu 10 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
20 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 9 Filistin ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 12 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
20 Eylül günü Edirne ve Iğdır‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 12 Myanmar ve 3 Azerbaycan uyruklu 
olmak üzere toplam 15 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
20 - 21 Eylül günlerinde Ġzmir, Kırklareli, Sivas, Hatay, Edirne, Van ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il 
merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal 
gerekleri karĢılamayan 22 Filistin, 20 Afganistan, 7 Irak, 4 Suriye, 4 Myanmar, 1 Kırgızistan uyruklu olmak üzere 
toplam 58 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
22 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 3 Filistin, 1 Gürcistan uyruklu olmak 
üzere toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 Eylül günü Gürcistan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 1 Gürcistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 Eylül günü Edirne, Kırklareli, Hatay ve Mardin‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 10 Somali, 8 
Lübnan, 1 Ġran uyruklu Ģahıs ile bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
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23 Eylül günü Edirne, Ġstanbul, Kırıkkale, Batman, Ağrı ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra 
edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 
26 Filistin, 21 Pakistan, 11 Somali, 3 BangladeĢ, 3 Myanmar ve 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 65 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
23 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 2 Somali, 1 Filistin, 1 BangladeĢ, 1 Pakistan ve 1 
Suriye uyruklu olmak üzere toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan Myanmar uyruklu 5 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
24 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 12 Irak, 8 Filistin ve 6 Myanmar 
uyruklu olmak üzere toplam 26 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
24 Eylül günü Edirne, Van ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 13 Filistin, 10 Somali, 9 
Myanmar, 5 Afganistan, 3 Pakistan, 1 BangladeĢ ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 42 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 Eylül günü Edirne, ġırnak, Hatay, Diyarbakır ve Bitlis‟te Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen 
önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 16 Irak, 
1 Filistin, 9 Myanmar, 7 Afganistan, 4 Ġran, 2 BangladeĢ, 1 Pakistan ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 41 
Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
26 Eylül günü Edirne ve Iğdır‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 3 Filistin, 3 Azerbaycan ve 2 Nahçıvan 
uyruklu olmak üzere toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmek isteyen 14 Myanmar, 4 Afganistan ve 3 Filist in 
uyruklu olmak üzere toplam 21 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 Eylül günü Edirne, Diyarbakır ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 15 Myanmar, 7 Ġran, 4 
Afganistan, 3 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 29 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına 
alındı. 
 
28 Eylül günü Edirne, Tekirdağ, Iğdır ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 8 Myanmar, 5 Afganistan, 
2 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 15 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 1 Myanmar ve 1 Suriye uyruklu olmak 
üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28-29 Eylül günlerinde Edirne, Sivas, NevĢehir, Ġzmir ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen 
önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 14 
Myanmar, 12 Filistin, 11 Somali, 8 Pakistan, 2 BangladeĢ, 1 Ġran ve 1 Bulgaristan uyruklu olmak üzere toplam 49 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29 Eylül günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı yollardan geçen 1 Ġran uyruklu ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 
2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29 Eylül günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 3 Azerbaycan ve 1 Fas uyruklu olmak 
üzere toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
30 Eylül günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 4 Cezayir ve 2 Ġran uyruklu olmak 
üzere toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı. 
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30 Eylül günü Aksaray, Edirne, Erzincan, Bitlis ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen 
önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 17 Ġran, 
16 Afganistan, 6 Somali, 2 Cezayir, 2 Filistin ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 45 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
1 Ekim günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 8 Somali ve 4 Myanmar uyruklu olmak 
üzere toplam 12 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
1 Ekim günü Aksaray, Edirne, Erzincan, Bitlis ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 49 Filistin, 4 
Afganistan, 4 Ġran, 4 Cezayir, 3 Myanmar, 3 Somali, 2 Tunus, 1 Özbekistan ve 1 Sierra Leone uyruklu olmak üzere 
toplam 71 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2 Ekim günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan Filistin uyruklu 17 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
2 Ekim günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Yunanistan uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2 Ekim günü Edirne, Mardin ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 14 Irak, 7 Afganistan ve 1 
Rusya uyruklu olmak üzere toplam 22 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
3 Ekim günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 29 Filistin, 2 Afganistan uyruklu olmak 
üzere toplam 31 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
3 Ekim günü Edirne,  Mardin ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 37 Filistin ve 8 Irak 
uyruklu olmak üzere toplam 45 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
4 Ekim günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 19 Filistin, 10 Afganistan uyruklu 
olmak üzere toplam 29 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
4 Ekim günü Kilis, Sivas, Edirne, Hakkari ve Mardin‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 28 Irak, 18 
Myanmar, 9 Pakistan, 8 Filistin, 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 64 Ģahıs ve Ģahıslarla bağlantılı 6 Türk gözaltına 
alındı. 
 
4-5 Ekim günlerinde Edirne, Hakkari, Bitlis, Ankara, Erzurum ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra 
edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 
18 Myanmar, 13 Afganistan, 9 Ġran, 7 Pakistan ve 4 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 51 Ģahıs ve Ģahıslarla 
bağlantılı 4 Türk gözaltına alındı. 
 
5 Ekim günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 37 Myanmar, 4 Moritanya ve 3 Filistin 
uyruklu olmak üzere toplam 44 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Ekim günü Edirne ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 46 Myanmar,19 Irak ve 2 Fas uyruklu 
olmak üzere toplam 67 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Ekim günü Yunanistan‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı yollardan geçen Filistin uyruklu 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Ekim günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan Cezayir uyruklu 1 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
6-7 Ekim günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 1 Türk vatandaĢı ile 2 Ġran uyruklu olmak üzere 
toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçeye çalıĢan 15 Filistin, 11 Myanmar, 2 Cezayir 
uyruklu olmak üzere toplam 28 Ģahıs gözaltına alındı. 
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7 Ekim günü Edirne, Hatay, ġırnak ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 34 Myanmar, 31 Filistin, 
17 Ġran, 5 Somali, 4 Irak ve 2 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 93 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 8 Myanmar, 4 Somali ve 3 Filistin 
uyruklu 15 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8 Ekim günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye‟de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 7 Ġran, 3 Cezayir uyruklu ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 11 Myanmar ve 9 Filistin uyruklu olmak 
üzere toplam 20 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Ekim günü ġırnak, Edirne, Bitlis ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 39 Myanmar, 19 Filistin, 
19 Irak, 11 Afganistan, 10 Somali, 2 Pakistan ve 2 Ġran uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 5 Türk olmak üzere 
107 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 2 Türk, 1 Yunanistan ve 1 Ġran 
uyruklu olmak üzere toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 2 Türk vatandaĢı ve 4 Suriye uyruklu olmak üzere 
toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Ekim günü ġırnak, Edirne ve ġanlıurfa‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 21 Filistin, 15 Myanmar, 1 
Nijerya, 1 Ġran uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk olmak üzere toplam 39 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 19 Myanmar, 5 Filistin ve 3 Somali 
uyruklu olmak üzere toplam 27 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 Ekim günü Van, ġırnak, Tekirdağ ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 55 Pakistan, 43 
Myanmar, 30 Afganistan, 10 Irak ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 141 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 20 Filistin, 13 Myanmar, 3 Suriye 
uyruklu Ģahıs ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 37 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
12 Ekim günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 3 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
12 Ekim günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 2 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
12 Ekim günü Edirne, Düzce, Gaziantep ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 54 Myanmar, 20 
Filistin, 3 Somali ve 1 Afganistan uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 79 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
12-13 Ekim günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 19 Filistin, 14 Myanmar, 6 
Azerbaycan, 3 Afganistan, 2 Suriye uyruklu Ģahıs ve 3 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 47 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
13 Ekim günü Van, ġırnak, Iğdır ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 12 Azerbaycan, 6 Irak, 2 
Myanmar,1 Pakistan uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 22 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
14 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 4 Somali, 2 Lübnan ve 1 Filistin 
uyruklu olmak üzere toplam 7 Ģahıs gözaltına alındı. 
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14 Ekim günü Türkiye'den Ġran'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan Ġran uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 Ekim günü Van, ġırnak ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 12 Myanmar, 10 
Pakistan, 7 Irak, 2 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 31 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı 
gözaltına alındı. 
 
15 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 9 Filistin, 2 Irak uyruklu olmak üzere 
toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15 Ekim günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
15 Ekim günü Van, Mardin ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 14 Myanmar, 11 Filistin, 7 
Pakistan, 5 Somali, 2 Eritre, 2 Lübnan, 1 Suriye ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 43 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 7 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
16 Ekim günü Bitlis, Edirne ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 14 Irak, 10 Filistin, 9 
Pakistan, 7 Myanmar ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 42 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı 
gözaltına alındı. 
 
17 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı ve 28 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 29 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
17 Ekim günü Ağrı, Edirne, Iğdır, Van ve Sivas‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 13 Pakistan, 5 Ġran, 4 
Somali, 4 Afganistan, 3 Filistin, 2 BangladeĢ ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 32 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
17-18 Ekim günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 13 Filistin ve 1 Cezayir 
uyruklu olmak üzere toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
18 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 5 Somali uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
18 Ekim günü Edirne, ġırnak ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 28 Filistin, 9 Irak, 7 Ġran 
ve 2 Afganistan uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 47 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
18-19 Ekim günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 32 Myanmar, 18 Filistin, 17 
Somali, 3 Afganistan, 2 Dominik, 1 Fas, 1 Irak ve 1 Rusya uyruklu olmak üzere toplam 75 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Irak uyruklu olmak üzere 
toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Ekim günü Edirne, ġırnak, Hakkari ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 13 Filistin, 7 Irak, 5 
Afganistan, 2 Myanmar, 1 Ġran ve 1 Fas uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı olmak üzere 
toplam 33 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
20 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 12 Myanmar ve 3 Afganistan uyruklu 
olmak üzere toplam 15 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
20 Ekim günü Edirne, Iğdır, Hatay ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 21 Myanmar, 9 Pakistan, 
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6 Afganistan, 6 Somali, 5 Filistin, 2 Azerbaycan, 2 Irak, 1 Rusya ve 1 Ruanda uyruklu olmak üzere toplam 53 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
21 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 9 Filistin ve 8 Myanmar uyruklu 
toplam 17 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 Ekim günü Edirne, ġırnak, Sivas, Siirt, Ağrı ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 49 Afganistan, 
23 Pakistan, 15 Somali, 13 Filistin, 13 Myanmar, 7 Irak, 4 BangladeĢ ve 3 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 127 
Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 21 Filistin ve 9 Myanmar uyruklu 
Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 32 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Suriye uyruklu 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 Ekim günü Edirne ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 47 Filistin, 4 Myanmar, 4 Somali, 4 
Afganistan ve 4 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 63 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 13 Myanmar, 6 Afganistan, 1 Filist in 
ve 1 Irak uyruklu Ģahıs olmak üzere toplam 21 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Ekim günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 14 Irak, 2 Filistin uyruklu Ģahıs ve 1 Türk vatandaĢı 
olmak üzere toplam 17 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Ekim günü Edirne, Hakkâri, Hatay, Mardin ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 13 Filistin, 11 
Irak, 4 Myanmar, 2 Suriye, 1 Özbekistan ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 32 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23-24 Ekim günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 38 Somali, 20 Myanmar, 5 
Filistin, 3 Pakistan, 2 Eritre ve 1 Srilanka uyruklu Ģahıs olmak üzere toplam 69 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 ve 24 Ekim günlerinde Edirne, Hakkari ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 32 Somali, 30 
Afganistan, 25 Myanmar, 19 Filistin, 3 Pakistan, 1 Sri Lanka ve 2 Irak uyruklu Ģahıs ile bu Ģahıslarla bağlantılı 1 
Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 113 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 10 Myanmar, 2 Afganistan, 1 
Moğolistan, 1 Irak ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 15 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Filistin uyruklu 6 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 Ekim günü Edirne, Ağrı, Bitlis ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 5 Pakistan, 5 BangladeĢ, 
4 Somali, 3 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 17 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
25-26 Ekim günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 12 Filistin ve1 Moğolistan 
uyruklu olmak üzere toplam13 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 2 Somali ve 1 BangladeĢ uyruklu olmak üzere 
toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26 Ekim günü Edirne, Ġstanbul ve Mardin‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 26 Somali, 11 Myanmar, 
10 Filistin, 4 Afganistan, 1 Irak ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 53 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 3 Gürcistan ve 2 Somali uyruklu 
olmak üzere toplam 5 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 Ekim günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 13 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
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27 Ekim günü Edirne, Bitlis, Iğdır ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 26 Myanmar, 23 
Pakistan, 7 Afganistan, 3 Nahcivan, 2 Somali ve 1 BangladeĢ uyruklu olmak üzere toplam 62 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
28 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 20 Filistin, 3 Somali ve 10 Myanmar 
uyruklu olmak üzere toplam 33 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 Ekim günü Edirne ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 12 Somali, 9 Myanmar, 6 Pakistan, 5 
Afganistan, 1 Eritre, 1 Filistin ve 1 Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 35 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 1 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
29 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 1 Türk gözaltına alındı. 
 
29 Ekim günü Edirne, Van, ġırnak, Hakkâri, Muğla ve Mardin‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen 
önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 18 
Pakistan, 18 Afganistan, 17 Filistin, 16 Myanmar, 8 Irak, 1 Burma, 1 Mısır uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 
1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 80 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
30 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 13 Myanmar, 4 Somali ve 1 
Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 18 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
30 Ekim günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 6 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
30 Ekim günü Bitlis, Edirne ve Mardin‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 14 Myanmar, 11 
Pakistan, 8 Suriye, 7 Filistin ve 5 Somali uyruklu olmak üzere toplam 45 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
31 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 4 Myanmar uyruklu Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
31 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
31 Ekim günü Mardin, Edirne, Van ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 32 Somali, 26 Pakistan, 
17 Afganistan, 3 Myanmar, 2 Ruanda, 2 Suriye, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 83 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 3 Türk gözaltına alındı. 
 
1 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 7 Filistin ve 1 Somali uyruklu olmak 
üzere toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
1 Kasım günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 77 Pakistan, 7 Afganistan, 2 Myanmar ve 1 Almanya 
uyruklu olmak üzere toplam 87 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
1 Kasım günü Edirne ve Bitlis‟te Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 18 Somali, 4 Pakistan,2 Fas ve 1 
Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 25 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
1-2 Kasım günlerinde Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 3 Türk vatandaĢı ve 8 Irak uyruklu olmak üzere 
toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2 Kasım günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 1 Tunus ve 1 Cezayir uyruklu olmak 
üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2 Kasım günü Ankara ve Iğdır‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 3 Özbekistan uyruklu Ģahıs gözaltına 
alındı. 
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2 - 3 Kasım günlerinde Edirne ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 38 Pakistan, 17 Somali, 
10 Filistin, 8 Myanmar, 6 Afganistan ve 1 Sudan uyruklu olmak üzere toplam 80 Ģahıs ve bu Ģahıslar ile bağlantılı 1 
Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
3 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 21 Filistin, 13 Somali, 13 Afganistan, 
3 Myanmar, 1 Moğolistan uyruklu olmak üzere toplam 51 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
4 Kasım günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 2 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
4 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 96 Filistin, 33 Afganistan, 14 
Myanmar ve 1 Irak uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 13 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 157 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
4 Kasım günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere 
toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
4 Kasım günü Edirne, Hatay, Iğdır ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 42 Pakistan, 15 Filistin, 
13 Afganistan, 4 Azerbaycan, 3 Myanmar, 1 Somali, 1 Moğolistan ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 80 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
5 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan Afganistan uyruklu 6 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
5 Kasım günü Edirne, Kayseri ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 16 Somali, 13 Myanmar, 
7 Afganistan, 1 Irak, 1 Ġran ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 39 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı, 22 Myanmar, 7 
Gürcistan ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere 33 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Kasım günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Pakistan uyruklu 36 Ģahıs ve bu Ģahıslar ile bağlantılı 
1 Türk vatandaĢı olmak üzere 37 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Kasım günü Edirne, ġırnak ve Mardin‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 19 Irak, 10 Filistin, 6 
Myanmar, 2 Somali, 2 Ruanda ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 40 Ģahıs ve bu Ģahıslar ile bağlantılı 2 Türk 
vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
6 Kasım günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan Filistin uyruklu 2 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
6-7 Kasım günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan Filistin uyruklu 5 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
6-7 Kasım günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 7 Pakistan ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere 
toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Kasım günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Irak uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Kasım günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Filistin uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Kasım günü Edirne, Van, ġırnak ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 37 Pakistan,22 Myanmar, 
11 Afganistan, 5 Filistin, 2 Irak,1 Gürcistan ve 1 Fas uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslar ile bağlantılı 1 Türk vatandaĢı 
olmak üzere toplam 80 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 12 Irak, 2 Filistin ve 1 Afganistan 
uyruklu olmak üzere toplam 15 Ģahıs gözaltına alındı. 
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8 Kasım günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Irak uyruklu 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8 Kasım günü Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan Afganistan uyruklu 9 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8-9 Kasım günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 13 Filistin ve 1 Myanmar 
uyruklu olmak üzere toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Kasım günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 2 Türk vatandaĢı ile beraber 7 Türkmenistan ve 2 
Kırgızistan uyruklu olmak üzere toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Kasım günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 3 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Kasım günü Ağrı, Iğdır ve Hakkâri‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 8 Pakistan, 5 Afganistan, 
4 Azerbaycan, 4 Irak ve 1 BangladeĢ uyruklu olmak üzere toplam 22 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk 
gözaltına alındı. 
 
9 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 15 Myanmar, 6 Filistin, 2 Afganistan 
ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 24 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Kasım günü Edirne, ġırnak, Erzincan ve Ankara‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 25 Filistin, 19 
Somali, 8 Myanmar, 4 Irak, 2 Afganistan ve 1 Türkmenistan uyruklu Ģahıs ile bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk 
vatandaĢı olmak üzere toplam 62 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 Kasım günü Edirne ve Iğdır‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 12 Afganistan, 1 Myanmar ve 1 Eritre 
uyruklu olmak üzere toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11-12 Kasım günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 8 Filistin ve 6 Somali 
uyruklu olmak üzere toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11-12 Kasım günlerinde Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Irak uyruklu 13 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
12 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 28 Filistin, 1 Afganistan ve 1 
Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 30 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
12 Kasım günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 
toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
12 Kasım günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 1 Suriye ve 1 Filistin uyruklu olmak 
üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
12 Kasım günü Kırklareli, Erzincan, ġırnak, Edirne ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen 
önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 8 Irak, 6 
Afganistan, 4 Filistin, 3 Pakistan, 2 Somali, 2 Fas ve 1 Gine uyruklu olmak üzere toplam 26 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
13 Kasım günü Edirne ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 38 Filistin, 21 Irak, 19 Myanmar, 12 
Somali, 1 Suriye, 1 Afganistan ve 1 Ġran uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı olmak üzere 
toplam 96 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan Somali uyruklu 3 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
14 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 7 Filistin ve 2 Somali uyruklu olmak 
üzere toplam 9 Ģahıs gözaltına alındı. 
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14 Kasım günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan Tunus uyruklu 1 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
14 Kasım günü Ege Denizi‟nde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 6 Irak ve 1 Ġran 
uyruklu olmak üzere toplam 7 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 Kasım günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Srilanka uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 Kasım günü Edirne ve Adana‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 6 Afganistan ve 2 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15 Kasım günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı ve 1 Somali 
uyruklu olmak üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
15 Kasım günü Edirne, ġırnak ve Muğla‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 10 Irak, 1 Somali ve 1 
Ġran uyruklu olmak üzere toplam 12 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Kasım günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 34 Myanmar, 4 Filistin, 3 Afganistan 
ve 3 Tunus uyruklu olmak üzere toplam 44 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Kasım günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
17 Kasım günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 4 Filistin ve 4 Somali uyruklu olmak 
üzere toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
18 Kasım günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 15 Somali, 6 Afganistan, 3 
Myanmar, 1 Filistin ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 26 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
18 Kasım günü Irak‟tan Türkiye‟ye yasa dıĢı yollardan geçen Irak uyruklu 3 gözaltına alındı. 
 
18 Kasım günü Irak‟tan Türkiye‟ye yasa dıĢı yollardan geçen Irak uyruklu 3 gözaltına alındı. 
 
18 Kasım günü Edirne ve Tekirdağ‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 6 Pakistan, 1 Gana 
uyruklu olmak üzere toplam 7 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
18 - 19 Kasım günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 20 Filistin, 17 Myanmar, 6 
Somali, 4 Kongo, 3 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 50 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Kasım günü Edirne, Iğdır, ġırnak ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 15 Myanmar, 11 Dominik 
Cumhuriyeti, 5 Irak, 4 Somali, 4 Afganistan, 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 41 Ģahıs gözaltına alındı.  
 
19 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan Filistin uyruklu 1 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
19 - 20 Kasım günlerinde Edirne, Van, Hakkâri ve Iğdır‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 16 Pakistan, 13 
Somali, 9 Afganistan, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 3 Myanmar, 2 BangladeĢ ve 1 Moldovya uyruklu olmak üzere 
toplam 53 Ģahıs ve bu Ģahıslar ile bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
21 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 12 Somali ve 6 Filistin uyruklu olmak 
üzere toplam 18 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 Kasım günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 5 Ġran uyruklu ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere 
toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
21 Kasım günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 3 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
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21 Kasım günü Van ve Adana‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 6 Myanmar ve 5 Afganistan uyruklu 
olmak üzere toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 Kasım günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 5 Filistin ve 2 Myanmar uyruklu olmak üzere 
toplam 7 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı ve 1 Filistin 
uyruklu olmak üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan Filistin uyruklu 8 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
23 Kasım günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Kasım günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Ġran uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Kasım günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Irak uyruklu 14 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Kasım günü Van, ġırnak, Iğdır ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 42 Myanmar, 16 Somali, 10 
Afganistan, 2 Irak, 1 Ġran ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 72 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
24 Kasım günü Edirne, ġırnak, ġanlıurfa ve Denizli‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 14 Irak, 9 Filistin, 
1 Suriye ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 25 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 Kasım günü Edirne, Iğdır, Batman, Erzurum ve Bitlis‟te Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 18 Afganistan, 4 
Myanmar, 4 Pakistan, 3 Özbekistan, 2 Somali ve 1 FildiĢi Sahili uyruklu olmak üzere toplam 32 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
25 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 11 Myanmar, 10 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 21 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
26 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 14 Filistin, 1 Lübnan uyruklu olmak 
üzere toplam 15 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26 Kasım günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 5 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26 Kasım günü Edirne, Kilis, Mardin ve Bitlis‟te Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 18 Filistin, 12 Myanmar, 6 
Afganistan, 2 Somali ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 40 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 16 Myanmar, 14 Somali, 3 Filistin, 1 
Suriye, 1 Eritre, 1 Cezayir, 1 Tunus uyruklu olmak üzere toplam 37 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 Kasım günü Edirne ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 10 Filistin, 1 Lübnan uyruklu olmak 
üzere toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 24 Myanmar, 10 Filistin ve 4 
Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 38 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 Kasım günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Irak uyruklu 10 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 Kasım günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 



ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 

352 SIĞINMACI ve GÖÇMENLERE YÖNELĠK ĠHLALLER |  

 

28 Kasım günü Edirne ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 17 Myanmar ve 16 Afganistan uyruklu 
olmak üzere toplam 33 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 7 Filistin, 2 Somali ve 1 Ġtalya 
uyruklu olmak üzere toplam 10 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29 Kasım günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Irak uyruklu 9 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29 Kasım günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Ġran uyruklu 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29 Kasım günü Edirne ve Kilis‟te Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 12 Filistin ve 4 Afganistan uyruklu 
toplam 16 Ģahıs ve bu Ģahıslar ile bağlantılı 1 Türk gözaltına alındı. 
 
30 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 19 Filistin, 3 Suriye, 2 Myanmar, 1 
Somali ve 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 26 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
30 Kasım günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan Cezayir uyruklu 2 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
30 Kasım günü Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 25 Pakistan, 1 Afganistan ve 1 BangladeĢ 
uyruklu olmak üzere toplam 27 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
1 Aralık günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Irak uyruklu 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
1 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 20 Myanmar, 9 Filistin, 1 Somali 
uyruklu olmak üzere toplam 30 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
2 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 13 Filistin, 1 Somali uyruklu olmak 
üzere toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
2 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 5 Türk ve 3 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 8 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
2 Aralık günü Hakkâri, Edirne ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 23 Myanmar, 7 Filistin, 3 
BangladeĢ ve 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 35 Ģahıs ve bu Ģahıslar ile bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına 
alındı. 
 
3 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 19 Filistin, 4 Myanmar uyruklu olmak 
üzere toplam 23 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
3 Aralık günü Edirne, ġırnak, Iğdır ve Artvin‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 6 Filistin, 3 Azerbaycan, 1 
Myanmar ve 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 11 Ģahıs ve Ģahıslar ile bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına 
alındı. 
 
4 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 11 Filistin, 9 Myanmar ve 3 Somali 
uyruklu olmak üzere toplam 23 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
4 Aralık günü Edirne, Mersin ve Iğdır‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 20 Filistin, 11 Myanmar, 
10 Somali, 5 Eritre, 5 Pakistan, 4 Azerbaycan, 1 Gine ve 1 Liberya uyruklu olmak üzere toplam 57 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
5 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 2 Cezayir, 2 Myanmar, 1 Pakistan, 1 
Filistin, 1 Uganda, 1 Sudan uyruklu olmak üzere toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
5 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
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5 Aralık günü Edirne, Hatay ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 28 Filistin, 9 Myanmar, 5 
Irak, 4 Afganistan ve 3 Somali, uyruklu olmak üzere toplam 49 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı 
gözaltına alındı. 
 
6 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 5 Afganistan ve 1 BangladeĢ uyruklu 
olmak üzere toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
6 Aralık günü Edirne, Mardin ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 19 Filistin, 5 Myanmar, 3 
Ġran, 2 Cezayir, 1 Pakistan, 1 Uganda, 1 Sudan ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 33 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 12 Filistin ve 1 Ġran uyruklu olmak 
üzere toplam 13 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
7 Aralık günü Edirne ve Iğdır‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 10 Ġran, 5 Filistin ve 1 Myanmar 
uyruklu olmak üzere toplam 16 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 4 Pakistan, 2 Afganistan, 2 BangladeĢ, 1 Myanmar 
uyruklu ve 3 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 12 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
8 Aralık günü Hatay, Hakkari, Iğdır ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 1 Azerbaycan ve 1 
Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 2 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 6 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
9 Aralık günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı ve 2 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Aralık günü Suriye‟den, Türkiye‟ye yasa dıĢı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
9 Aralık günü Iğdır ve Çanakkale‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 25 Somali ve 4 Azerbaycan uyruklu 
olmak üzere toplam 29 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 2 Gürcistan ve 1 Myanmar uyruklu 
olmak üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
10 Aralık günü Tekirdağ ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 13 Somali, 5 Myanmar, 1 
Eritre ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 20 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 9 Filistin ve 1 Pakistan uyruklu olmak 
üzere toplam 10 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 5 Somali uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
11 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 1 Türkmenistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
12 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 13 Myanmar, 13 Filistin, 1 Ġran ve 1 
Somali uyruklu olmak üzere toplam 28 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
12 Aralık günü Edirne ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 3 Filistin ve 1 Pakistan uyruklu olmak 
üzere toplam 4 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
13 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 48 Filistin, 3 Myanmar ve 2 Somali 
uyruklu olmak üzere toplam 53 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13 Aralık günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Irak uyruklu 6 Ģahıs gözaltına alındı. 
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13 Aralık günü Gürcistan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen Gürcistan uyruklu 5 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
13 Aralık günü Hatay, Edirne, Erzincan, Van, Bitlis ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen 
önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 30 
Myanmar, 10 Afganistan, 10 Pakistan, 9 Ġran, 6 Filistin ve 1 Somali uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk 
vatandaĢı olmak üzere toplam 68 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 10 Filistin ve 1 Tunus uyruklu olmak 
üzere toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen BangladeĢ uyruklu 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
14 Aralık günü Tekirdağ, Edirne, Elazığ ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 35 Myanmar, 26 
Somali 3 Afganistan, 3 Irak, 2 Filistin ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 71 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 
4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
15 Aralık günü Hatay, Edirne ve Bitlis‟te Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 18 Afganistan, 15 
BangladeĢ, 5 Filistin, 2 Pakistan, 1 Cezayir, 1 Mısır ve 1 S. Arabistan uyruklu olmak üzere toplam 43 Ģahıs 
gözaltına alındı. 
 
15 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 18 Somali, 7 Gürcistan, 1 Kongo 
uyruklu ve 5 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 31 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
16 Aralık günü Erzincan, Ağrı, Edirne, Tekirdağ ve Hatay‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen 
önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 16 
Myanmar,10 Afganistan ve 3 Pakistan uyruklu Ģahıs ile bu Ģahıslarla bağlantılı 6 Türk vatandaĢı olmak üzere 
toplam 35 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
17 Aralık günü Hakkâri ve Edirne Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 20 Somali, 17 Myanmar, 10 Pakistan, 
6 Afganistan ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 54 Ģahıs ve bu Ģahıslar ile bağlantılı 1 Türk vatandaĢı 
gözaltına alındı. 
 
17 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 14 Afganistan, 5 Çin, 1 Pakistan uyruklu olmak üzere 
toplam 20 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
17 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 7 Somali, 3 Filistin ve 1 Fas uyruklu 
olmak üzere toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
18 Aralık günü Hakkâri, Edirne ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 14 Afganistan, 5 
Türkmenistan, 2 Somali, 2 Filistin, 1 Pakistan, 1 Fas ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 26 Ģahıs gözaltına 
alındı. 
 
19 Aralık günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 16 Filistin, 12 Somali, 7 Myanmar, 2 
Senegal ve 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 38 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
19 Aralık günü Edirne ve Van‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 2 Filistin uyruklu Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 3 kiĢi gözaltına alındı. 
 
20 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a, yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 42 Somali, 4 Myanmar, 1 Afganistan 
ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 48 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
20 Aralık günü Türkiye'den Suriye'ye, yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı ve 2 Suriye uyruklu 
olmak üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
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20 Aralık günü Edirne, Hakkâri, ġırnak ve Ġzmir‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 66 Myanmar, 38 
Afganistan, 23 Filistin, 6 Türkmenistan, 2 Cezayir, 2 Irak, 1 Fas, 1 Özbekistan, 1 Kırgızistan ve 1 Pakistan uyruklu 
olmak üzere toplam 141 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 6 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
21 Aralık günü Ağrı, Edirne, Elazığ ve Mardin‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 52 Somali, 13 Filistin, 10 
Myanmar, 7 Pakistan, 5 Afganistan, 1 Gürcistan, 1 Ruanda ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 90 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
22 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 26 Myanmar, 16 Afganistan, 4 
Gürcistan ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 47 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 Aralık günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 43 Myanmar, 5 Somali, 1 Pakistan, 1 Ġran ve 
1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 51 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
22 - 23 Aralık günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 24 Filistin, 22 Somali, 17 
Eritre, 4 Afganistan, 3 Kongo, 2 Irak ve 1 Gine uyruklu olmak üzere toplam 73 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 2 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs ve Türk vatandaĢı 1 Ģahıs 
olmak üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 Aralık günü Edirne ve Mardin‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 20 Filistin,16 Afganistan, 4 Gürcistan, 
3 Myanmar ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 44 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
23 - 24 Aralık günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 12 Afganistan, 4 Dominik 
Cumhuriyeti, 4 Filistin, 3 Somali ve 1 Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 24 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 11 Filistin, 7 Myanmar ve 5 Somali 
uyruklu olmak üzere toplam 23 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
25 Aralık günü Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 12 Afganistan, 4 Suriye, 3 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 19 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26 Aralık günü Mardin ve Edirne‟de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 3 Somali ve 1 Suriye uyruklu olmak 
üzere toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26 Aralık günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 7 Filistin ve1 Irak uyruklu olmak 
üzere toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
26 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 20 Filistin,8 Somali, 7 Afganistan ve 
2 Fas uyruklu olmak üzere toplam 37 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 22 Myanmar, 16 Somali, 3 Filistin, 1 
Eritre ve 1 Ruanda uyruklu olmak üzere toplam 43 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
27 - 28 Aralık günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 4 Myanmar, 4 Filistin, 3 
Fas, 1 Afganistan, 1 Eritre ve 1 Ġngiltere uyruklu olmak üzere toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
28 Aralık günü Edirne, Elazığ ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 19 Myanmar, 3 Somali, 3 
Afganistan, 2 Fas, 2 Filistin, 1 Irak ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 31 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 26 Myanmar, 15 Somali, 8 Filistin, 7 
Pakistan ve 2 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 58 Ģahıs gözaltına alındı. 
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29 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı yollardan geçen 3 Suriye uyruklu ve 4 Türk vatandaĢı olmak üzere 
toplam 7 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
29 Aralık günü Van, Edirne, Hakkâri ve Ağrı‟da Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 13 Somali, 9 Myanmar, 5 
Pakistan, 4 Ġran, 3 Fas ve 2 Filistin uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 
37 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
30 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 7 Filistin ve 3 Cezayir uyruklu olmak 
üzere toplam 10 Ģahıs gözaltına alındı. 
 
30 Aralık günü Türkiye'den Ġran'a yasadıĢı yollardan geçmek isteyen 1 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı. 
 
30 - 31 Aralık günlerinde Edirne, Ağrı, Iğdır ve ġırnak‟ta Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan, 30 Somali, 13 
Filistin, 4 Pakistan, 3 Cezayir, 2 Myanmar, 2 Özbekistan, 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 55 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 6 Türk vatandaĢı gözaltına alındı. 
 
31 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı yollardan geçmeye çalıĢan 29 Somali ve 6 Myanmar uyruklu 
olmak üzere toplam 35 Ģahıs gözaltına alındı. 

Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler 
 
17 Eylül günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde, mültecilerin bulunduğu bir eve HPG'lilerin bulunduğu iddiasıyla bir 
eve baskın yapıldı. Baskın sırasında polisler havaya bir süre ateĢ açtı. Açılan ateĢ sonucu evde bulunan Afgan 
uyruklu bir kiĢi vücuduna aldığı 3 kurĢunla yaralandı. Baskında, 15 mülteci de gözaltına alındı. 
 
18 Kasım günü Hakkari‟de, Ġran'dan Türkiye'ye geçmeye çalıĢan Afgan uyruklu Ali Can (18), Ġran askerlerinin açtığı 
ateĢ yaralandı. 
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ADİL YARGILANMA HAKKI 
 
8 Ocak günü ĠHD Siirt ġubesi‟ne Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden mektupla baĢvuruda bulunan Ahmet Aydın, 
cezaevinde tutuklu bulunan kimselerin duruĢma tarihlerinde ödenek olmadığı gerekçesiyle Diyarbakır Ağır Ceza 
Mahkemelerine götürülmediklerini ve bu nedenle duruĢmalarının ertelendiğini belirtti. ĠHD Siirt ġubesi Adalet 
bakanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, Cezaevi Müdürlüğü ve TBMM Ġnsan 
Hakları Komisyonu‟na konuyla ilgili baĢvurularda bulundu. 
 
Van'da 2009 yılında meydana gelen bir gazete bürosu molotoflu saldırı sonrası soruĢturma yürüten polise olaydan 
2 gün sonra gelen bir telefon ihbarı üzerine gözaltına alınan ve tutuklanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 
ve Yüzüncü Yıl Öğrenci Derneği (YÖDER) üyesi Yücel KardaĢ ile BarıĢ Tosun hakkında Van 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne dava açıldı. 11 Ocak 2010 tarihinde Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruĢmasına çıkan 
Tosun ve KardaĢ, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte suç iĢlemek", "örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli 
maddeleri izinsiz olarak bulundurmak, nakletmek, atmak" ve "örgüt faaliyeti çerçevesinde patlayıcı madde ile mala 
zarar vermek" suçlarından 11 yıl 7'Ģer ay hapis cezası verdi. Sanıklar ayrıca 2 bin 500'er TL adli para cezasına 
çarptırıldı. 
 
Recep Sade adlı kiĢinin 2008 yılının Mart ayında verdiği ifadeye dayanılarak Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi 
(YDGM) üyelerine Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde “yasadıĢı örgüt üyeliği” suçlamasıyla açılan dava 14 Ocak 
2010‟da sonuçlandı. DuruĢmaya tutuksuz yargılanan 30 kiĢi katılmazken, müdafi avukatlar hazır bulundu. Geçen 
duruĢmada son savunmalarını yapan avukatlar, savunmaları aynen tekrar ederken, Recep Sade'nin verdiği 
ifadelerde sadece 'tanınıyorum' dediğini, üzerine ifade verdiği birçok kiĢiyi yüzleĢtirmenin yapıldığı, ilk duruĢmada 
tanımadığını söylediğini, bir bölüm kiĢinin isimlerini ise yanlıĢ söylediğine dikkat çekti. Avukatlar, Recep Sade'nin 
ifadelerini polis yönlendirmesi ile verdiğinin tüm dosya kapsamından anlaĢıldığına dikkat çekerken, suçlamayı 
doğrulayacak dosya kapsamında baĢka delil bulunmadığını söyledi. DĠHA Muhabiri Ersin Çelik'in avukatı Hasan 
Doğan ise, Çelik'in DĠHA Muhabiri olduğuna dikkat çekti. Suçlamalara konu olan dönemde Çelik'in ġırnak ve 
benzeri illerde muhabirlik yaptığı için Malatya'da dahi bulunmadığını söyleyen Doğan, Recep Sade'nin müvekkili 
Çelik'e sadece "Tanıyorum. DĠHA muhabiridir" dediğini hatırlattı. YüzleĢtirmenin yapıldığı 2 Haziran 2008 tarihli 
duruĢmada ise Ersin Çelik için "Tanıyorum. Dicle Haber Ajansı'nda çalıĢmaktadır. YDGM ile herhangi bir bağı 
yoktur" dediğini hatırlatan Doğan, Recep Sade'nin ifadesinin aleyhte değil lehe bir durum haline geldiğini söyledi. 
Çelik hakkında dosya kapsamında ceza almasını gerektirecek hiçbir delil bulunmadığını söyleyen Doğan, 
müvekkillerinin beraatını talep etti. DuruĢma sonunda mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı 
mütalaa doğrultusunda 30 kiĢiden aralarında Ersin Çelik, BDP'li yöneticiler, üniversite öğrencileri, okulunun bitmesi 
ardından öğretmen, mühendis ve eczacı olan kiĢilerin de bulunduğu 27 kiĢiye "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla 
6'Ģar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. 
 
Ġstanbul Eminönü'ndeki Mısır ÇarĢısı'nda 9 Haziran 1998'de yaĢanan ve yedi kiĢinin yaĢamını yitirdiği ve 127 
kiĢinin yaralandığı patlamayla ilgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu, sosyolog Pınar Selek'in beraatinin bozulmasını 
kararlaĢtırarak müebbet hapis cezası istedi. Patlama sonrası operasyonlarda, sosyolog Pınar Selek'in de 
aralarında bulunduğu 15 kiĢi tutuklanmıĢtı. Selek yaklaĢık 2,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılmıĢtı.  Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme 2006 yılında 
'patlama nedeninin bomba mı LPG mi olduğu anlaĢılamadığından ceza verilmesine gerek olmadığı' kararı vermiĢti. 
Yerel mahkemenin kararına yapılan itiraz sonucu dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin gündemine geldi. Daire yerel 
mahkemenin kararın esasına girmeden 'usül yönünden' yaptığı inceleme sonucunda bozmuĢtu. Daire 2007 yılında 
verdiği kararda 'hüküm kurulması' gerektiğine iĢaret ederek bozmuĢtu. 9. Daire'nin kararı sonrasında davayı 
yeniden görüĢen Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 2008 yılında verdiği kararda, 'patlamaya bombanın mı, gaz 
kaçağının mı neden olduğunun tespit edilememesi, kesin delil bulunmaması gerekçesiyle' beraat kararı verdi. 
Mahkeme, Selek hakkında, PKK'ye yardım yataklık suçunun ise zamanaĢımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına 
karar vermiĢti. Yerel mahkemenin kararı üzerine Yargıtay 9. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki temyiz incelemesini 10 
Mart 2009 tarihinde tamamladı. Daire, yerel mahkemenin Selek, Kadriye Fikret Sevgi, Abdülmecit Öztürk, MaĢallah 
Yağan ve Heval Öztürk yönünden 'bozma kararı' verirken, Alaattin Öget ve Ġsa Kaya yönünden ise 'onanma' karar 
verdi. Yargıtay BaĢsavcılığı, Pınar Selek ve diğer sanıkların Mısır ÇarĢısı'na bomba koyduklarını gösterir yeterli 
delil bulunmadığını, patlamanın bomba nedeniyle olup olmadığının tespit edilemediğini bu nedenle sanıkların 
beraat etmeleri gerektiğini, Selek'in kullandığı bir atölyede bulunan patlayıcı maddeler nedeniyle ise 'örgüt 
üyeliğinden' ceza alması gerektiğini savunuyordu. BaĢsavcılık bu nedenlerle, 9'uncu Ceza Dairesi'nin kararına itiraz 
etmiĢti. BaĢsavcılığın itirazı dünkü Ceza Genel Kurul toplantısında incelendi. Uzun tartıĢmalar sonunda itiraz oy 
çokluğuyla reddedildi. Genel Kurul, 'Sanıkların eylemi ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapsi gerektiren ülkeyi bölmeye 
yönelik suçtur' diyen 9'uncu Ceza Dairesi'nin kararını onadı. Karar itiraz üzerine alındığı için Ġstanbul 12'nci Ağır 
Ceza Mahkemesi'nin dünkü bu karara direnme hakkı bulunuyor. Ancak bu durumda son kararı yine Ceza Genel 
Kurulu verecek. 
 



ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 

358 ADĠL YARGILANMA HAKKI |  

 

Antalya'da polis Mehmet Ergin tarafından 27 Ekim 2008 tarihinde 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürülen 
ÇağdaĢ Gemik ailesinin avukatı Münip ErmiĢ hakkında “valilik aleyhine kamuoyu oluĢturduğu” gerekçesiyle 
soruĢturma açıldı. Polis memuru Ergin'in 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldığı süreçte Antalya Vali Yardımcısı 
Mehmet Seyman, savcılığa gönderdiği yazıda polis memurunun uyarı amaçlı olarak havaya ateĢ ettiğini 
savunmuĢtu. Gemik ailesinin avukatı Münip ErmiĢ de yazının yargıyı etkileme amaçlı olduğunu belirterek Seyman 
hakkında Ģikâyetçi olmuĢtu. Bunun üzerine Antalya Valiliği, Adalet Bakanlığı'na ErmiĢ hakkında Ģikâyet dilekçesi 
gönderdi. Adalet Bakanlığı da 'Valiliğin polis memurunu aklamaya çalıĢtığı hususunda açıklamalar yaparak, 
soruĢturmanın seyrini etkilemeye çalıĢtığı ve valilik aleyhine kamuoyu oluĢturmaya çalıĢtığı' gerekçesiyle avukat 
Münip ErmiĢ hakkında soruĢturma izni verdi. 
 
Diyarbakır'ın Kulp Ġlçesi kırsalında 1995 yılında yaĢanan ve Veysi Ülgen ve Mehmet ġirin ġeker'in aralarında 
bulunduğu 5 PKK'lının yaĢamını yitirdiği astsubay Mehmet Akaya‟nın da yaralandığı çatıĢma sonrası Akkaya 
tarafından ĠçiĢleri Bakanlığı aleyhine Askeri Yüksek Mahkemesi 2. Dairesi'nde açılan davanın 1998 yılında 2 bin 
982 TL 50 Kr tazminat ödenmesi ile son bulması sonrası AKP Hükümeti döneminde baĢlatılan "ÇatıĢmalarda 
yaĢamını yitiren güvenlik güçlerine hazineden ödenen tazminatın olayın sorumlularından alınmasına" yönelik 
uygulama kapsamında ĠçiĢleri Bakanlığı ġeker ve Ülken aileleri hakkında 2005 yılında Diyarbakır 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesi'nde dava açtı. Aileler haberdar edilmeden 2006 yılında sonuçlanan dava kapsamında 12 yıl önce 
Astsubay Akkaya'ya ödenen 2 bin 982 TL 50 Kr faizi ve masraflarıyla birlikte 18 bin 348 TL 61 Kr olarak PKK'li 
Ülgen ve ġeker'in ailelerinden alınmasına karar verildi. 1994 yılında köylerinin boĢaltılması üzerine Ġzmir'e göç 
etmek zorunda kalan ġeker ailesinin 2008 yılında geri dönüĢ yaptığı Kulp Ġlçesi'ne bağlı Akbulak Köyü'ndeki 
evlerine 4 ġubat 2010 tarihinde Adana 12. Ġcra Kurulu tarafından gönderilen icra kararı tebliğ edildi. Karar tepki 
gösteren ġeker'in kardeĢi Metin ġeker, bir hafta içinde belirtilen parayı yatırılmalarının istendiğini ifade etti. Yaptığı 
araĢtırma sonucu mahkeme kararının Adana'nın Yüreğir Ġlçesi'ndeki bilinmeyen bir adrese 2006 yılında gönderildiği 
belirten ġeker, kararın resmi bir Ģekilde hala kendilerine tebliğ edilmediğini belirtti. 
 
Ablası Hacer KarakaĢ‟ın hediye ettiği babasının fotoğrafını Ankara‟daki bürosuna asan Avukat Levent KarakaĢ 
hakkında fotoğraftaki kiĢinin Abdullah Öcalan‟a benzediği iddiasıyla 2009 yılında  TMY 7/2. maddesi uyarınca 
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde açılan dava 2010 ġubat ayında sonuçlandı. KarakaĢ,  beraat etti.  
 
1994 yılında PKK'ye katılıp 1998 yılında Ordu'da çıkan bir çatıĢmada yaĢamını yitiren Tunceli'nin Ovacık Ġlçesinin 
Burnak Köyü nüfusuna kayıtlı Veysel Ekici‟nin çatıĢma sırasında "Devlet malına zarar verdiği" iddiasıyla 19 Mart 
1999 yılında ĠçiĢleri Bakanlığı, Sivas'ın Kangal Ġlçesi'nde yaĢayan Ekici ailesi hakkında dava açtı. Kangal Asliye 
Hukuk Mahkemesi'nden daha sonra Ovacık Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taĢınan dava, 2010 ġubat ayında 
sonuçlandı. Mahkeme 5237 sayılı yasanın 152. maddesi gereğince ĠçiĢleri Bakanlığı lehine karar verdi. 13 bin TL 
para ödenmesi istenen Ekinci ailesi verilen para cezasını ödeyemeyince evdeki eĢyalara haciz getirildi.  
 
27 Nisan 2009‟da Ġstanbul‟un Kadıköy Ġlçesi‟nde bağlı Bostancı Semti‟nde bir eve düzenlenen baskında Orhan 
Yılmazkaya‟nın öldürülmesinin ardından Devrimci Karargâh Örgütü‟ne yönelik düzenlenen operasyonlarda 
“Devrimci Karargâh Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklanan 16 kiĢi ve serbest bırakılan bir kiĢinin Ġstanbul 9. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yargılanmasına 23 ġubat 2010‟da baĢlandı. Sanıkların kimlik tespitinin ardından 
savunmalarını alan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Aylin Duruoğlu, Muhammet Çetin, Ġbrahim ġimĢek, Mehmet 
YeĢiltepe, Abdülselam Sultan, Süleyman Gürkan Anıl, Nail Arıkan, Sevim Öztürk, Ceren SütlaĢ ve Metin Akdemir‟in 
tahliye edilmesine; Cemal Bozkurt, Özgür Dinçer, Ergin Öncü, Fatih Aydın, Melek Seven ve Necdet Öztürk‟ün ise 
tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruĢmayı 29 Haziran 2010‟a erteledi. 29 Haziran günü görülen 
duruĢmada sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Melek Seven ile Gökhan 
Aydın‟ın tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak iki sanığın tahliye edilmesine; diğer sekiz sanığın 
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruĢmayı erteledi. 3 Haziran 2010‟da baĢlayan ve 18 kiĢinin 
“Devrimci Karargâh Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yargılandıkları bir diğer 
davanın duruĢmasında ise mahkeme heyeti, “retina dekolmanı”na bağlı olarak kör olma risk taĢıyan Gazeteci 
Murat Akıncıların ve üç sanığın tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti dosyanın Devrimci Karargâh 
Örgütü‟yle ilgili 17 sanıklı ana davayla birleĢtirilmesine karar vererek duruĢmayı erteledi. Davaların 
birleĢtirilmesinden sonra sekizi tutuklu 35 sanığın, Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yargılanmasına 7 Aralık 
2010‟da devam edildi. Sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sekiz sanığın tutukluluk hallerinin 
devam etmesine karar vererek duruĢmayı 12 Nisan 2011‟e erteledi.  
 
Erzurum kırsalında yapılan bir operasyonda 8 Ağustos 2006 tarihinde gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan 
Medeni Kiye, 23 ġubat 2010‟da getirildiği Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Devletin birliğini ve ülke 
bütünlüğünü bozmak", "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 
DuruĢma sonrası Van TUHAD-DER'e baĢvuruda bulunan Halit Kiye, telefonla kendisini arayan kardeĢi Medeni 
Kiye'nin kendisine duruĢma salonunda Erzurum 2. Ceza Mahkemesi BaĢkanı tarafından hakaret edilerek duruĢma 
salonundan kovulduğunu, kararın okunması için tekrar duruĢma salonuna çağrıldığını, kardeĢinin savunma hakkı 
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verilmeden kararın okunduğunu söylemesi üzerine hakimin “zaten savunulacak bir durumun yok” dediğini 
aktardığını belirterek hukuki yardım talep etti.  
 
Manisa‟nın Turgutlu Ġlçesi‟nde 11 Mart 2007‟deki Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamasına katıldığı için 20 Mart 
2007‟de gözaltına alınıp 22 Mart 2007‟de “yasadıĢı örgüte yardım ettiği”, “suçu ve suçluyu övdüğü” ve “yasadıĢı 
örgüt propagandası yaptığı” suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra 1 yıl 1 ay 16 gün cezaevinde kalan Fadile 
Göktürk‟e 18 Eylül 2009‟da Ġzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 ay hapis cezası verilmesi sonrası 
Göktürk'ün cezaevinde yattığı sürenin verilen cezadan daha fazla olması nedeniyle 10 bin TL maddi, 10 bin TL de 
manevi tazminat davası açan Av. Abdulhadi Çetin, Anayasa'nın 90. maddesinin ihlal edildiğini belirtti. Av. Çetin, 
'Müvekkilimin haksız tutuklanması ve bu suçlardan yargılanmıĢ olması nedeniyle kendisinde ve ailesinde büyük bir 
manevi çöküntü hasıl olmuĢtur. Yapılan bu haksız ve hukuka aykırı tutuklama müvekkilimi, gerek iĢ yaĢamında 
gerekse özel yaĢamında maddi özellikle de manevi yönden olumsuz etkilemiĢtir. Anayasa'nın 90. maddesi 
gereğince iç hukuk kuralı haline gelen Ġnsan Hakları SözleĢmesi'nin düzenlendiği haklar müvekkilim açısından ihlal 
edilmiĢtir' dedi. 
 
Kapatılan DTP'nin EĢbaĢkanı Ahmet Türk'ün 22 Kasım 2009'da Ġzmir'e geliĢinde Üçyol Semti'nde parti konvoyuna 
yapılan saldırıdan sonra çıkan olaylarda konvoyda bulunan ve saldırıdan kaçarken direksiyon hakimiyetini 
kaybederek, biri polis 3 kiĢiyi yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan ve iĢkence gördüğü belirtilen DTP'li Ġrfan Duman 
hakkında açılan davanın duruĢması 5 Mart 2010‟da görüldü. Ġzmir 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten 
yaralama', 'Mala zarar verme', 'Kamu malına zarar verme' iddialarıyla açılan davanın ilk duruĢmasına Buca Kapalı 
Cezaevi'nde bulunan Duman ve avukatı Nergis TubataĢ ile müĢtekiler ve olay günü orada bulunan 2 polis de 
katıldı. DuruĢmaya katılan Duman'ın çarptığı aracın sahibi ġükrü BaĢ olay gününü Ģöyle anlattı: 'Ben o gün DTP 
konvoyuna katılmamıĢtım. ArkadaĢlarımla birlikte kendi aracımla Üçyol istikametine gidiyordum. Fakat bir ara trafik 
sıkıĢtı ve ben o ara konvoyun arasında kaldım. Çevrede bulunan büyük bir kalabalık da taĢ ve sopalarla konvoya 
saldırdı. Ġrfan Duman, panikle kaçmaya çalıĢırken benim aracıma arkadan çarptı. Saldırı esnasında can havliyle 
oradan kaçmak isterken oradakilere çarpmıĢ olabilir' dedi. DuruĢmada müvekkilinin tahliyesini isteyen Av. 
TubataĢ'ın itirazını reddeden mahkeme, duruĢmayı 26 Mart'a erteledi. Konuya iliĢkin bilgi veren Av. TubataĢ, 
dosyada Duman'ın tutuklanmasını gerektiren herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, 'BaĢbakanın 
açıklamaları vardı, yine basında 'DTP'liler vatandaĢı ezdi' gibi haberler çıktı. Mahkemenin elinde bir buçuk dakikalık 
bir görüntü var delil olarak. Bu da dar bir sokaktan çekilen bir görüntü. Görüntülerde de yolun ortasında saldırgan 
Ģahıslar tarafından taĢlar atıldığı, araçların önünün kesildiği görülüyor. Ne hikmetse kolluk, görüntüleri farklı 
yorumluyor. Mahkemenin elinde delil olarak tutulan CD'lerden bize verilmedi' dedi. MüĢtekilerin orada saldırı 
yokmuĢ gibi, yol trafiğe açıkmıĢ gibi gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduklarını belirten Av. TubataĢ, 'Olayda Ģöyle 
bir Ģey var. En önemli Ģey müvekkile yöneltilen suçlamalar. Araçlara zarar veren de taĢ sopayla saldıran da 
müĢtekiler. Ne savcılık ne de kolluk görevlileri, saldırganlar hakkında hiçbir adli iĢlemi baĢlatmadı. Bu oldukça yanlı 
olduğunu gösteriyor. Görevlerini kötüye kullandılar. Emniyetin soruĢturması sırasında ve iddianame sırasındaki 
saldırganlar hakkında kullanılan ifadeler çarpıcı. 'Semt sakini', 'yoldan geçmekte olan vatandaĢ', 'DTPkonvoyundaki 
kiĢilerin zafer iĢareti yapması, slogan atması, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını sallayarak çevredeki 
vatandaĢları tahrik ettiğini', 'vatandaĢların da buna sözlü ve fiili tepki gösterdiği' belirtiliyor. Hukuken böyle bir Ģey 
olmaz. VatandaĢ diye tanımlanan kiĢiler Ģüpheli sıfatındadır, suç iĢlemiĢlerdir. Gerekçesi ne olursa olsun. Hiçbir 
adli iĢlem baĢlatmadıklarını da dolaylı olarak kabul etmiĢ oluyorlar' dedi. Taraflı bir soruĢturma yürütüldüğünü dile 
getiren TubataĢ, savcılığın Duman hakkında yürüttüğü soruĢturmada hiçbir delili toplamadığını, emniyetin ifadeleri 
ile yetindiğini kaydetti. CMK'nin 100. maddesini gerektirecek bir husus bulunmadığını söyleyen TubataĢ, Ģunları 
belirtti: 'Hukukumuza, anayasamıza göre tedbir niteliğinde belli koĢullarda tutuklanır, ceza verilemez. Bu kanunun 
100. maddesindeki hiçbir koĢulun oluĢmadığı halde tutuklama kararı verildi. Halen de gerekçesi açıklanmadan, 
somut gerekçeler sunulmadan tutuklama sürüyor. Hukuken talihsiz bir karar olduğunu düĢünüyoruz. Dosyadaki 
hukuka aykırı delilleri soruĢturmanın nasıl taraflı yürütüldüğüne dair mahkemeye yazılı ve sözlü ilettik. Deliller 
verdik. Konvoya yönelik saldırıyı gösteren, saldırganların eĢkallerini, renkli fotoğraflarını dosyaya sunduk. Olayın 
emniyetin ifadesinin tam tersine geliĢtiğini aktaran dosyaları sunduk.' 
 
Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 1994 yılında adam öldürdüğü gerekçesiyle 11 gün gözaltında 1 yıl cezaevinde 
tutulduktan sonra serbest bırakılan Kadri Ö.'nün açtığı tazminat davasını 'dava açma süresini kaçırdın' diyerek 
reddetti; Yargıtay ise tazminat verilmesini istedi. Kadri Ö., 8 Aralık 1994'te adam öldürme suçundan gözaltına 
alındı. 11 gün gözaltında tutuldu. 19 Aralık 1995'te mahkemeye çıkarıldı, tutuklandı. 5 ay tutuklu kaldıktan sonra 
1995 yılının mayıs ayında hakkında iddianame tamamlandı. Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çıkarıldığı ilk 
duruĢmada kasten adam öldürme ve AteĢli Silahlar Yasası'na muhalefet suçundan müebbet hapis cezasına 
mahkum edildi. Karara hemen itiraz etti. Dava Yargıtay'a taĢındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, müebbet kararını 
bozarak, Kadri Ö.'ye beraat verilmesini kararlaĢtırıldı. Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yaptığı 
yargılamada, Kadri Ö.'nün beraatine karar verdi. Kadri Ö., mahkemenin kararıyla yaklaĢık bir yıl sonra 13 Kasım 
1995'te tahliye oldu. Mahkemenin kararı da yeniden Yargıtay'a taĢındı. Yargıtay Diyarbakır mahkemesinin verdiği 
beraat kararını onadı. Ancak Yargıtay'ın bu son kararı bir türlü Kadri Ö.'ye ulaĢtırılamadı. Kadri Ö., tam  10 yıl sonra 
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2005 yılında Yargıtay'ın onama kararından haberdar oldu ve Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne haksız yere 
tutuklu kaldığı süre nedeniyle kendisine tazminat verilmesi için dava açtı. 11 gün gözaltı ve bir yıl tutukluluk için 34 
bin 300 lira tazminat istedi. Mahkeme ise tazminat davası açmak için belirlenen 30 günlük sürenin Ģıldığı 
gerekçesiyle, davanın reddine karar verdi. Kadri Ö. davayı Yargıtay'a taĢıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 30 günlük 
sürenin kesinleĢmiĢ mahkeme kararının sanığa ulaĢtırılmasının ardından baĢlayacağına dikkat çekerek, 'Karar 
sanığa ulaĢmadığından, tazminat verilmelidir' görüĢüyle, mahkeme kararını bozdu. Davaya ikinci kez bakan 
Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın kararına karĢın kendi kararında direndi. Mahkeme, 'Kadri Ö.'nün 
hakkındaki beraat kararının kesinleĢtiğini bilmemesi mümkün değildir. Yargıtay'ın vereceği karar iĢ hayatını, buna 
bağlı olarak sosyal haklarını yakından ilgilendiren bir durumdur. Böyle önemli mir karardan 9 yıl boyunca haberinin 
olmadığını düĢünmek hayatın olağan akıĢına uygun değildir' diyerek, tazminat talebini ikinci kez bozdu. Dava 
yeniden Yargıtay'a taĢındı. Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı da Kadri Ö.'ye tazminat verilmesini istedi. Son kararı 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecek. 
 
2009 yılının Ocak-Nisan ayları arasında düzenlenen altı ayrı basın açıklaması nedeniyle hakkında Erzurum 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde açılan davada “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlarından 18 Ağustos 2009‟da 9 yıl 7 ay hapis cezasına mahkûm olan ve tutuklanarak Erzurum E Tipi Cezaevi‟ne 
konulan kapatılan DTP‟nin Kars Ġl Örgütü BaĢkan Yardımcısı Turgut TaĢkıran‟ın, temyiz ettirdiği mahkûmiyet 
kararıyla ilgili Yargıtay‟dan yanıt gelmesini beklerken; hakkında mahkûm olduğu basın açıklamalarıyla ilgili yeni bir 
dava daha açıldığı 15 Mart 2010‟da öğrenildi. Turgut TaĢkıran‟ın avukatı Kahraman Özçağın, müvekkilinin bir 
suçtan iki kez yargılanamayacağını belirterek 12 Mart 2010‟da Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne baĢvurdu. 
 
ESP Üyesi Hüsniye Mavi hakkında, Dersim Çevre GiriĢimi'nin, “Dünya Su ve Uluslararası Nehirler Günü” nedeniyle 
14 Mart tarihinde düzenlediği yürüyüĢe katıldığı gerekçesiyle Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerce tutulan 
tutanaklar üzerine soruĢturma açıldı. YürüyüĢün yapıldığı gün cezaevinde olduğu tespitli olmasına rağmen Mavi 31 
Mart günü, Tunceli Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na ifade verdi. 
 
Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı, 17 ġubat 2010 tarihli ve 2010 / 165 esas sayılı iddianame ile 1999 yılından bu 
yana Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan Hatice Korkut hakkında kamu davası açtı. Açılan davanın yargılaması 
Ġstanbul 12. Ağır Mahkemesi'nde dosyası üzerinden gerçekleĢtirildi. Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Savcılığın 
talebi üzerine, 19 ġubat 2010 tarihinde Korkut'un Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 151/3 ve 4. maddeleri 
gereğince, Öcalan'ın avukatlık-müdafilik görevinden 1 yıl süreyle yasaklanmasına karar verdi. Karar üzerine 
Korkut'un avukatı Özcan Kılıç, Ġstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Kılıç itiraz dilekçesinde kararın 
Anayasa'nın 2, 10, 36 ve 38. maddeleri ile Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi'nin 6, 7, 13, 14, 17 ve 18. maddelerine 
açıkça aykırılık taĢıdığını vurguladı. Mahkemece verilen yasaklama kararının 'masumiyet karinesi'ni ihlal ettiğini, 
Korkut'un henüz yargılanmaya bile baĢlamadığını, hakkında, adil ve hakkaniyete uygun bir yargılama sonucunda 
verilmiĢ ve kesinleĢmiĢ bir mahkumiyet kararı da bulunmadığını ifade eden Kılıç, kararın yargılama yapılmadan 
dosya üzerinden verildiğini hatırlattı. Kılıç, bu durumun savunma ve delil sunma haklarına aykırılık teĢkil ettiğini 
vurguladı.Karar ile ceza sorumluluğunun Ģahsiliği ilkesinin de ihlal edildiğini anlatan Kılıç, Öcalan'ın hukuki konumu 
gerekçe gösterilerek Korkut hakkında yasaklama yoluna gidildiğini belirtti. Kılıç bu durumun yasa önünde eĢitlik ve 
ayrımcılık yasağı ilkesine aykırı olduğunu dile getirdi, söz konusu yasaklamanın Avrupa Birliği (AB) Barolar Konseyi 
Meslek Kuralları ile AB Bakanlar Komitesi'nin Avukatların Özgürlüğü Metni'ne, Havana Kriterleri olarak bilinen 
Avukatların ĠĢlevleri'ne ĠliĢkin Temel Ġlkelere de aykırı olduğunu söyledi. Kılıç, itiraz dilekçesinde yasaklama 
kararının iptalini istedi. 
 
25 Mart günü  ĠHD Diyarbakır Ģubesine EskiĢehir H Tipi Kapalı Cezaevi‟nden mektupla baĢvuran Memduh Özdem, 
6 Haziran 2009 tarihinde açık cezaevine geçtiğini, tahliyesine 3 ay kala 19 Ocak 2010 tarihinde açık cezaevi idaresi 
tarafından “uyuĢturucu içtiği” iddiasıyla 7 mahkum ile beraber EskiĢehir Tıp Fakültesi Hastanesi‟ne kan ve idrar 
tahliline gönderildiğini, tahlil sonucu kendisi ile Ahmet Yüvrük adında bir mahpusun “esrar içtiği” yönünde rapor 
verilmesi üzerine, Cezaevi Ġnfaz Hâkimliğince suçu kesinleĢmeden EskiĢehir H Tipi Kapalı Cezaevine iade 
edildiğini, 1 sene disiplin cezası aldığını, cezanın kapalı cezaevine geçtiği günden itibaren geçerli olması lazım iken 
infaz hâkimliği tarafından ceza onanmadığı için cezasına baĢlayamadığını, bu nedenle fazladan yatmıĢ olacağını 
belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
1 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Mehmet Budak, Tevfik Fikret Ġlköğretim Okulu‟nda hizmetli olarak 
çalıĢtığını, 20.10.2008 tarihinde BaĢbakan Recep Tayip Erdoğan Diyarbakır‟a geldiğinde yaĢanan protesto eylemi 
sırasında iĢinden çıkıp evinin önüne geldiği anda emniyet güçleri tarafından gözaltına alınıp tutuklandığını, eylem 
sırasında görevinin baĢında olduğuna dair resmi belgenin okul müdürlüğünce 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne 
20.10.2008 tarihinde mahkemeye yazı gönderildiğini, okul yönetiminin çağrılmaları halinde tanıklık yapabileceklerini 
belirttiğini, ancak Mahkeme Heyeti‟nin kendisine karĢı ifade veren polisleri duruĢmaya çağırırken kendisinin 
gösterdiği Ģahitleri çağırmadığını, polisin mahkemeye delil olarak sunduğu fotoğrafın kendisine ait olmadığını ve 
fotoğrafın netleĢtirilmesi için Adli Tıp Kurumu‟na gönderilmesini talep ettiğini ancak bu talebin reddedildiğini belirtti. 
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5 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Mansur Tatlı, oğlunun 1992 yılında PKK‟ye katıldığını ve 1999 
tarihinde yakalandığını, mahkeme kararına göre oğlu Abdulkadir Tatlı‟nın Tunceli‟de girdiği iddia edilen çatıĢmada 
bir astsubayın ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla haklarında ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın açmıĢ olduğu dava ile tazminat 
istendiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Antep'te 8 ay önce gösterilere katıldıkları gerekçesiyle A.B., Ö.Ö., R.B., S.Y., M.K., isimli çocuklarla birlikte 12 kiĢi 
hakkında “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 
açılan davanın ilk duruĢması 7 Nisan günü Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Pozantı M Tipi Kapalı 
Cezaevi, Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevi ve Antep Cezaevi'nde tutuklu bulunan 5 çocuk, ödenek yokluğu nedeniyle 
getirilmediği duruĢmaya, tutuklu diğer 7 kiĢi ile avukatları katıldı. Avukatlar, çocukların duruĢmaya getirilmemesinin 
alıĢkanlık haleni getirildiğini ifade ederek, bunun bilinçli yapıldığını düĢündüklerini belirtti. Avukatlar, “8 ay sonra 
mahkeme açacaksın ve mahkemeye getirmeyeceksiniz. Bu açık bir adil yargılama ihmalidir” dedi. Avukatlar, 
mahkeme heyetinden sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Müvekkillerinin yargılandıkları 
dosyada suç teĢkil edecek her hangi bir delil bulunmadığını ifade eden avukatlar müvekkillerini tahliyelerini talep 
etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruĢmayı 18 Mayıs'a erteledi. 
 
ġırnak'ın BeytüĢĢebap Ġlçesi'nde Ekim 2009 tarihinde yapılan ev baskınlarında farklı zamanlarda HPG'lilerin 
cenaze merasimlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan Ömer Akdağ'ın (19) yargılandığı davanın 
karar duruĢması 19 Nisan 2010 tarihinde görüldü. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruĢmaya 
Akdağ ve avukatı Keziban Yılmaz hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını veren iddia makamı, Akdağ'ın 
'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek', 'Devlet memuruna mukavemette bulunmak' ve 'Örgüt 
propagandası yapmak' iddialarıyla cezalandırılmasını talep etti. Savunma avukatı Yılmaz ise, müvekkilinin 
tutuklanmasını gerektiren bir fiilin olmadığını belirtti. Yılmaz, müvekkilinin ileri sürülen etkinliklere katıldığına dair 
herhangi somut bir delilin olmadığını belirterek, müvekkilinin sadece gizli tanık beyanları üzerine 7 aydır tutuklu 
olduğuna dikkat çekti. Gizli tanıklığın adil yargılama hakkının ihlali olduğunu belirten Yılmaz, müvekkilinin beraatını 
istedi. DuruĢmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, gizli tanığın verdiği ifade doğrultusunda Akdağ'a, 'Örgüte 
üye olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek', 'Devlet memuruna mukavemette bulunmak' ve 'Örgüt 
propagandası yapmak' iddiasıyla 12 yıl hapis cezası verdi. 
 
Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi'nde 1993 yılında Ģüpheli bir Ģekilde baĢına isabet eden tek kurĢunla öldürülen ve devletin 
içindeki bazı çevrelerin yaptığı ihtimali ile Ergenekon davası kapsamına alınan Tuğgeneral Bahtiyar Aydın cinayeti 
ile ilgili 1994 yılında tutuklanan Mehmet Emin Özkan (74) isimli vatandaĢa yaĢandığı iddia edilen çatıĢmada 
meydana gelen zararlar nedeniyle Nisan ayında haciz geldi. ÇatıĢma sırasında dükkanı zarar gördüğü gerekçesiyle 
MaĢallah Can isimli Ģahıs 1995 yılın Diyarbakır Ġdare Mahkemesi'ne ĠçiĢleri Bakanlığı aleyhine dava açtı. 1998 
yılında davayı sonuca bağlayan Mahkeme ĠçiĢleri Bakanlığı'nı 7 bin 500 TL ödemeye mahkum etti. Tazminatı 4 yıl 
sonra ödeyen ĠçiĢleri Bakanlığı da, AKP Hükümeti döneminde baĢlatılan "ÇatıĢmalarda yaĢamını yitiren güvenlik 
güçlerine hazineden ödenen tazminatın olayın sorumlularından alınmasına" yönelik uygulama kapsamında Özkan 
ailesi aleyhine Adana 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Dava sonucunda, Mehmet Emin Özkan'ın 
Bahtiyar Aydın'ın öldürüldüğü olayda fiilen yer alarak meydana gelen zarara sebebiyet verdiği ileri sürülerek, 
MaĢallah Can'a ödenen 7 bin 500 TL'nin 2002 yılından itibaren iĢleyen yasal faiziyle 41 bin 500 TL olarak Özkan 
ailesinden alınmasına karar verildi. 
 
Diyarbakır‟da 12 Eylül 2006‟da 10 kiĢinin ölümü ve 16 kiĢinin yaralanmasıyla sonuçlanan KoĢuyolu Parkı‟ndaki 
bombalı saldırıyla ilgili olarak, 22 Mart 2009‟da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü‟nce Diyarbakır, Konya, Gaziantep, 
Mersin, Mardin, Batman, Sakarya ve ġanlıurfa‟da düzenlenen eĢzamanlı operasyonda tutuklanan üç kiĢinin 
yargılanmasına 11 Mayıs 2010‟da Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi. DuruĢmada olayın bir 
numaralı faili olarak yargılanan Hikmet Topal, kendisisinin “PKK bombacısı” olarak lanse edilmesinden rahatsızlık 
duyduğunu söyledi. Sanık Murat Ekin olayla bir ilgisinin olmadığını ifade ederek hakkında beraat kararı verilmesini 
talep ederken diğer sanık Burhan GüneĢ ise “üç yıl boyunca can güvenliğim olmadığı için ve „aileme bir zarar gelir‟ 
diye sustum. Ancak bundan sonra susmayacağım. Hikmet Topal benim ifadelerim doğrultusunda yakalandığı için 
benim üzerime ifade veriyor. Ġfadelerimi değiĢtirmem için beni ve ailemi dıĢarıdaki kiĢiler aracılığı ile tehdit ediyor. 
Ancak korkmuyorum. Beni öldürseler de konuĢacağım” dedi. Sanıklarının tutukluluk halinin devamına karar veren 
mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruĢmayı 3 Ağustos 2010‟a erteledi. 
 
Mayıs ayında Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nden Dicle Haber Ajansı‟na mektup gönderen PKK'li mahkumlar, Nisan 
ayının ilk haftasında Adana'dan Sincan'a gönderilen Ġnci Roj Graf adlı hükümlünün 4 Nisan'da tahliye edilmesi 
gerektiği halde, kendisine tebliğ edilmeyen ve kesinleĢtirilen 3 yıllık ceza gerekçesiyle halen cezaevinde tutulduğu 
kaydedildi. 
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Diyarbakır'da 6 Aralık 2009'da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevindeki koĢullarını düzeltilmesi için aralarında 
milletvekillerin, belediye baĢkanlarının bulunduğu açıklama sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan Dicle 
Üniversitesi ĠnĢaat Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Muharrem Öztek hakkında "Örgüt üyesi olmak", "Örgüt 
propagandası yapmak", "Örgütün amaçları doğrultusunda mala zarar vermek", "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet etmek” iddisasıyla dava açıldı. Öztek poliste ve savcılıkta verdiği ifadede amatör 
olarak tiyatro ile uğraĢtığını ve eski basın mensubu olduğunu, biriken kalabalığı görünce oraya yöneldiği, 
açıklamanın ardından eve gitmeye çalıĢtığı sırada Bağlar Ġlçesi'nde Cengizler Caddesi üzerinde polisle 
göstericilerin çatıĢtığına tanık olduğunu ve cep telefonu ile birkaç kare fotoğraf çekmeye çalıĢtığını ifade etti. Polise 
yakın çekim yaptığını ifade eden Öztek, polisin kendisine "Sen kimsin" diye sorduğunu ve kendisinin de eski basın 
mensubu olduğunu söylediğini aktardı. Bunun üzerine polisin kendisine "Bıyıklarından belli ne mal olduğu" diyerek 
gözaltına aldığını söyledi. Olay yeri tutanağı ve bilgi tutanağında kendisini gözaltına alan polis memuru A.K., 
Öztek'in polise taĢlarla saldırdığını söyledi. Ancak CD ve fotoğraflarda böyle bir görüntü ortaya çıkmayınca A.ġ., 
ifadesini değiĢtirdi. A.K., savcılıkta Özpetek'in fotoğraf çektiğini ve grubu yönlendirdiğini Ģeklinde ifade değiĢtirdi. 
Polis memuru A.ġ., olay yeri tutanağı ve bilgi tutanağındaki ifadesindeki çeliĢkiyi ise, "Tutanağa yoğunluktan dolayı 
yanlıĢ girdi" diye açıkladı. 
 
17 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Diyaeddin Direk, 15.06.2010 tarihinde Sento Caddesinde 42 A 
0646 plakalı panzerin aracına çarptığını ve sol Ģeride sürüklenen aracının hurda haline geldiğini, kazada herhangi 
bir trafik ihlali yapmadığı ve suçsuz olduğu polisler tarafından da sözlü ifade edildiği halde 16.06.2010 tarihinde 
aldığı kaza raporunda %100 suçlu olduğunun yazıldığını belirtti. 
 
Kurtalan Belediye BaĢkanı Necat Yılmaz hakkında Siirt'te yaĢanan tecavüz skandalını protesto etmek için yapılan 
açıklama nedeniyle açıklamanın yapıldığı tarihte Diyarbakır'da bulunmasına rağmen “yasa dıĢı oturma eylemine 
katıldığı" gerekçesiyle soruĢturma açıldı. Yılmaz, 24 Haziran günü savcılığa ifade verdi. 
 
Türkiye hukuk tarihinin en uzun siyasî davası olan ve 27 yıldır devam eden Devrimci Yol hareketinin Ankara‟daki 
ana davasında Yargıtay 11. Ceza Dairesi‟nin 9 Temmuz 2009‟da 21 sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararını 
“sanıkların savunma haklarının kısıtlandığı” gerekçesiyle bozmasının ardından, Ankara 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde baĢlayan yargılama 29 Haziran 2010‟da sonuçlandı. DuruĢmada sanıkların savunmalarını 
almadan kararını açıklayan Mahkeme Heyeti, daha önce verdiği fakat Yargıtay 11. Ceza Dairesi‟nin bozduğu 
kararında direndi. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 2006 yılında sanıklardan Nuri Özdemir, Emin Koçer, YaĢar 
Kanbur, Nurettin Aytun, Cahit Akçam, Murat Parlakay, Erdoğan Genç, Hasan Ertürk, Yusuf Yıldırım, Mehmet 
Hassoy, Hilmi Ġzmirli, Celal Mut, Melih Bekdemir, Ahmet Akın Dirik, Atalay Dede, Hıdır Adıyaman, Turhan Yalçın 
Bürkev, Halil Yasin Ketenoğlu ve Bünyamin Ġnan hakkında müebbet hapis, Veli Yıldırım ve Hüseyin Aslan hakkında 
ise 16 yıl 8 ay hapis cezası vermiĢti. Toplam 22 sanıklı davada, müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan 
Osman Nuri Ramazanoğlu 2008 yılında yaĢamını yitirmiĢti. Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi ise 2001 yılında 
Türkiye‟ye, Devrimci Yol davasında adil yargılama süresinin aĢıldığı gerekçesiyle ceza vermiĢti. 
 
5 Temmuz günü Bingöl'de gözaltına alınan iki BDP'linin, ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edilmeleri sırasında, 
dava dosyasının kendisinde olduğunu belirterek adliyeye giden kapatılan DTP'nin eski Ġl BaĢkanı Avukat Ömer 
Faruk Ersöz, bir polis memuru tarafından adliyeye sokulmadı. Adliyede ismini öğrenemediği bir polis memuru 
tarafından alınmadığını söyleyen Ersöz, "Polis memuruna neden adliyeye alınmadığımı sorduğumda, bana 'davaya  
bakan avukatlar var' cevabını verdi. Ben de kendisine 'Bir davaya isterse yüzlerce avukat bakabilir ve dava dosyası 
bizdedir' dedim. Buna rağmen beni bırakmadı. Ben de kendisine 'Ġsmin ne? Senin hakkında suç duyurusunda 
bulunacağım' dedim. O da bana 'Ġsmimi ne yapacaksın. Beni dağdakilere mi vurdurtacaksın?' yanıtını verdi" dedi.  
 
23 Ağustos günü ĠHD Bitlis Temsilciliği‟ne baĢvuruda bulunan Halit Sevim, oğlu Cumali Sevim‟in 15 yaĢındayken 
gözaltına alınarak tutuklandığını, Ģu anda 16 yaĢında olan oğlunun Terörle Mücadele Kanunu‟nda yapılan değiĢiklik 
sonucu serbest bırakılması gerekirken, halen tutuklu bulunduğunu, yargılamasının eski yasaya göre sürdürülmek 
istendiğini iddia etti. 
 
Ağustos ayında Van F Tipi Cezaevi'nden Van TUYAD-DER BaĢkanı Ġbrahim Ete'ye mektup gönderen Ġran 
vatandaĢı Yasin Erem, Türkçe bilmediği ve avukatı olmadığı halde yargılandığı bir davadan “PKK'ye yardım ve 
yataklık ettiği” gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını belirtti. Konuya iliĢkin değerlendirmede bulunan Av. 
Cemal Demir, mahkemenin ister talep gelsin ister gelmesin, tercüman ve avukat tayin etmesi gerektiğini belirterek, 
"5 yıl üstü ceza durumlarında mahkemenin avukat ataması gerekiyor. Aynı Ģekilde Türkçe bilmeyen bir kiĢiye de 
tercüman ataması yapması gerekiyor" dedi. 
 
ġırnak‟ın Silopi Ġlçesi‟nde 2010 yılının Nisan ayında güvenlik güçlerine teslim olan HPG militanı D.K.‟nin (16) verdiği 
ifadede HPG‟ye katılmak için Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman Baydemir‟den 600 TL para yardımı 
aldığını belirtmesi üzerine Osman Baydemir hakkında Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı soruĢturma baĢlattı. 
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SoruĢturma 23 Ağustos 2010‟da tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın hazırladığı iddianamede, 
Osman Baydemir hakkında, D.K.‟ye para yardımında bulunarak “yasadıĢı örgüt içerisindeki hiyerarĢik yapıya dâhil 
olmamakla birlikte yasadıĢı örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” 
iddiasıyla TCK‟nin 314/2. maddesi uyarınca 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Davaya, 19 Ekim 2010‟da 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde baĢlandı. DuruĢmada savunmasını yapan Diyarbakır BüyükĢehir Belediye 
BaĢkanı Osman Baydemir, adı geçen kiĢiyi tanımadığını, beyanlarının yalan, iftira ve siyasî kiĢiliğini karalamadan 
ibaret olduğunu belirterek, “bu kiĢi ile hiçbir Ģekilde bir araya gelmedim. Ne belediye, ne de baĢka bir ortamda 
görmedim. Belediye baĢkanlığım süresince herhangi bir dergi ve mecmua dağıtıcısıyla görüĢmedim. 20 yıldan bu 
yana siyasetin içerisindeyim. Siyasî hayatımda bütün çabam çatıĢma ve savaĢtan uzak bir ortamın sağlanmasına 
yönelik idi. Silaha her zaman karĢı çıktım. Herhangi bir Ģekilde 16 yaĢındaki bir kiĢinin silaha sarılmasına yardımcı 
olduğum düĢünülemez. 16 yaĢındaki bir çocuğu kendi namım hesabına dağa göndermek, eline silah vermek, yani 
ölüme göndermek, düĢünce ve inançlarıma aykırıdır. Bu hususu alçaklık olarak görüyorum. Bu bana yapılan siyasî 
geçmiĢimdeki en büyük iftiradır. Çabam silahlı çatıĢma ve savaĢın sona ermesine yöneliktir” dedi. Tanık D.K. ise, 
Osman Baydemir ile ilk kez mahkeme heyetinin huzurunda bir araya geldiğini ifade ederek, hakkında “yasadıĢı 
örgüt üyesi olmak” suçundan dolayı yapılan yargılama sırasında, ġırnak‟ın Silopi Ġlçesi‟nde jandarma ve polis 
yetkililerinin kendisine yaptığı baskıyla bu ifadeyi verdiğini iddia etti. D.K., “bana „dağa gidiĢinde Osman 
Baydemir‟in rolü olduğunu söyleyeceksin. Yoksa bu iĢin sonunda 6-7 yıl hapis yatmak var‟ dediler. Ben de korkuya 
kapılarak polisin yönlendirdiği Ģekilde, Silopi ve Diyarbakır‟da da savcı huzurunda Osman Baydemir‟in bize dağa 
gitmek için 600 TL verdiğini belirttim” dedi. Sanık ve tanığın ifadesini dinleyen savcı, sanığın kendisine yöneltilen 
suçtan cezalandırılmasını gerektiren her türlü kuĢkudan uzak, mahkûmiyetine yeterli ve açık, kesin delil elde 
edilemediğini belirterek, Osman Baydemir‟in beraat etmesini istedi. Mahkeme heyeti de, Osman Baydemir‟in beraat 
etmesine karar verdi. 
 
Kars'ın Kağızman Ġlçesi'ne bağlı Boristin Köyü'nde 25 Haziran günü çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren (Fırat 
Erzincan) kod isimli HPG'li Gökmen Akpolat'ın cenazesini 26 Haziran 2010 tarihinde Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndan 
aldıktan sonra Erzincan Merkez Koçyatağı Köyü'ne getiren yakınları, köy muhtarı Mahmut Öztopçu'nun cenazenin 
köy mezarlığına gömülmesine izin verilmemesi üzerine kendilerine ait tapulu araziye gömdü. Cenaze defnedildikten 
20 gün sonra Akpolat'ın amcaoğlu ve arazinin sahibi Binali Akpolat Erzincan Merkez Jandarma Karakoluna 
çağrıldı. Jandarma Komutanlığı'na giden Akpolat'a "Cenazenin, köylülerin gömmeye izin vermediği için özel 
mülkiyetine gömülmüĢtür" yazılı bir kağıt imzalatıldı. Akpolat hakkında Erzincan Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından 
"Usulsüz ölü gömme ve gömdürme" iddiasıyla Erzincan Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Akpolat için Türk 
Ceza Kanunun 196/1 maddesi gereğince "Ölü gömülmesine ayrılan yerlerden baĢka yerlere ölü gömmek veya 
gömdürmek" iddiasıyla 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. 
 
Diyarbakır'da 14 Aralık 2009'da DTP'nin kapatılmasını iliĢkin düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları gerekçesi 
ile haklarında "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢleme" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri kanununa 
muhalefet etmek" gerekçesi ile Diyarbakır 5. Ağır Caza Mahkemesi'nde yargılanan 3 kiĢi hakkında mahkeme "dil" 
farkı cezası uyguladı. Gösteriye katıldıkları gerekçesi ile gözaltına alınan Ġshak Katar, Hayrettin GüneĢ ve Mehmet 
Can ErtaĢ Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılandı. Yargılamada ErtaĢ'ın taĢ atan grubun 
içindeyken çekilmiĢ fotoğrafları ve onu gözaltına alan polislerin verdiği ifadeler bulunurken, aynı gösteriye 
katıldıkları ileri sürülen Katar ve GüneĢ'in delil dosyasında "Katar ve GüneĢ'i taĢ atıp kaçan grup arasından 
yakaladıklarını" öne süren görevli polis memurlarının ifadesi dıĢında herhangi bir delil bulunmadı. Yargılama 
sürecinde mahkeme huzurunda dinlenen ve ifadeleri noktasından virgülüne kadar aynı olan polis memurları söz 
konusu kiĢileri hatırlamadıklarını söyledi. Ġfade tutanağında "Katar ve GüneĢ'i taĢ atıp kaçan grup arasından 
yakaladık" diye ifadesi bulunan ve mahkeme huzurunda dinlenen polis memuru M.A., araç Ģoförü olduğunu ve 
Ģahısların ne taĢ atıklarını ne de ne Ģekilde gözaltına alındıklarını görmediğini beyan etti.Diyarbakır 5. Ağır Caza 
Mahkemesi'nde Ağustos ayında yapılan duruĢmada, iddia makamının esas hakkındaki mütalaasından sonra Ġshak 
Katar, Türkçe, Hayretin GüneĢ ise, Kürtçe yaptığı savunmada üzerine atılı suçları kabul etmedi. Yapılan 
savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Türkçe savunma yapan Türkçe savunma yapan Ġshak 
Katar'a "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri kanununa 
muhalefet etmekten" 8 yıl 4 ay, aynı "suçu" iĢlemek iddiası ile yargılanan Hayrettin GüneĢ'i ise 10 hapis cezası 
vererek tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, diğer sanıklarla aynı suçtan yargılanan ve taĢ atan grubun 
içindeyken fotoğrafı bulunan Kürtçe savunma yapan Mehmet Can ErtaĢ'ı 12 yıl hapis cezasına çarptırarak 
tutukluluk halinin devamına karar verdi. 
 
Kurtalan Belediye BaĢkanı Necat Yılmaz hakkında, , ''halkı referandumu boykot etmesi konusunda tehdit ettiği'' 
yönündeki 'Gizli tanık'ın iddiaları üzerine soruĢturma açıldı. Yılmaz, 11 Eylül günü Ġlçe Cumhuriyet Savcılığı'nda 
ifade verdi. Ġfadesinden hakkındaki iddiaları reddeden Yılmaz, partisinin boykot kararı çalıĢmaları kapsamında 
çalıĢmalar yürüttüklerini ancak yurttaĢların sandığa gidip gitmeme konusunda özgür olduğunu söyledi. 
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16 Eylül günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Abdulmenaf Ġkvan, dolmuĢ Ģoförlüğü yaptığını, 2008 yılında 
Abdullah Öcalan‟ın köyü olan Amara‟ya yolcu götürdükten sonra hiçbir trafik kuralını ihlal etmediği halde, o tarihten 
bu yana sürekli olarak kendisine trafik cezaları gönderildiğini, Ģimdiye kadar toplam 1.862 TL ceza ödediğini, 15 
Eylül 2010 tarihinde aracının fren muayenesi için giriĢimlere baĢladığında maliyeden aynı dönemlere ait trafik 
cezalarımın olduğunu öğrendiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Diyarbakır‟da 8 Ekim 2008‟de polis servisine düzenlenen ve 5 kiĢinin ölmesiyle 18 kiĢinin de yaralanmasıyla 
sonuçlanan saldırıyla ilgileri olduğu iddiasıyla tutuklanan 13 kiĢi hakkında açılan davanın 21 Eylül 2010‟daki 
duruĢmasına Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi. DuruĢmada yedisi tutuklu 12 sanığın bundan 
sonraki duruĢmalarda Kürtçe savunma yapma taleplerini mahkeme heyeti “sanıkların Türkçe bildikleri” gerekçesi ile 
reddederek duruĢmayı erteledi reddedildi. 
 
Abdullah Öcalan‟ın Avukat Asya Ülker hakkında, 3 Haziran 2009‟da Ġmralı Cezaevi‟nde müvekkili Abdullah 
Öcalan‟la yaptığı görüĢmenin kayıtları nedeniyle Bursa 1. Ġnfaz Hâkimliği tarafından baĢlatılan soruĢturma, 
“yasadıĢı örgüt içindeki hiyerarĢik yapıya dâhil olmamakla birlikte, yasadıĢı örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği” 
ve “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Dava 10 Kasım 
2010‟da sonuçlandı. Mahkeme Heyeti,  Asya Ülker‟i altı yıl üç ay hapis cezasına mahkûm etti. 
 
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemeleri'nin aynı olaya iliĢkin olarak bir gün arayla iki ayrı karar verdi. “PKK Lideri 
Abdullah Öcalan'ın cezaevi Ģartlarının ağırlaĢtırılmasına iliĢkin” DTP Bingöl Ġl Örgütü 07 Aralık 2009'da basın 
açıklaması yaptı. DTP Ġl Yöneticisi Selahattin Elçi'nin yaptığı basın açıklamasında DTP Genel Merkezi tarafından 
tüm il ve ilçe örgütlerine gönderilen "ortak" metin okundu. Bir gün sonra DTP Karlıova Ġlçe Örgütü basın açıklaması 
yaptı. Açıklamayı yapan DTP Karlıova Ġlçe BaĢkanı Mehmet Zeki Fırat da, Elçi gibi gönderilen "ortak" metni okudu. 
DTP Bingöl Ġl Yöneticisi Selahattin Elçi hakkında "Örgüt propagandası yapmak" ve "Örgüt üyesi olmamakla birlikte 
örgüt adına suç iĢlemek" iddiasıyla Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, DTP Karlıova Ġlçe BaĢkanı Mehmet 
Zeki Fırat hakkında ise "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava 
açıldı. Her iki davaya da "En önemlisi Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın Ġmralı Cezaevi koĢullarını 
iyileĢtirme adı altında tecridi ve izolasyonu daha da ağırlaĢtırarak AKP'nin demokratik açılımı adı altında toplumu 
kandırarak çözüm değil çözümsüzlükten yana olduğu (…)" yönündeki sözler dayanak oluĢturdu. Diyarbakır 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde görülen duruĢmada savcısı mütalaasında, Elçi hakkında, "PKK Lideri Abdullah Öcalan'dan 
"Kürt halk önderi" diye bahsettiğini böylece "Örgütü üye olmakla birlikte örgüt adına suç iĢlediğini" ve "Örgüt 
propagandası yapmak" suçunu iĢlediği gerekçesi ile hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Diyarbakır 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde Fırat'ın yargılandığı davada ise savcı Fırat'ın "Kürt halk önderi" sözleri ile örgüt 
mensuplarının PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın için "Kürt halk önderi" sıfatını kullandığını ve Fırat'ın kullandığı ifade 
ile örgüt mensuplarının kullandığı ifade tarzını benimseyerek destekleme, sahiplenme suretiyle "terör örgütü 
propagandası yapma suçunu" iĢlediği gerekçesi ile cezalandırılmasını istedi. Aynı ifadelerden açılan davadan farklı 
ceza istemi gibi iki farklı karar da çıktı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nden yargılanan Elçi'ye "Örgüt üyesi olamamakla 
birlikte örgüt adına suç iĢlemekten" 7 yıl 6 ay, "Örgüt propagandası yapmaktan" 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 6. 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Fırat'a ise "Örgüt propagandası yapmaktan" 10 ay hapis cezası verildi. 
 
Ekim ayında ĠHD Siirt ġubesi‟ne baĢvuran Kemal Yarar, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde bulunan oğlu Ekrem 
Yarar‟ın 2 yıl 8 ay ceza aldığını, ceza süresinin bitmesinin ardından 3 gün geçmesine rağmen halen bırakılmadığı, 
gerekçe olarak 2009/20834 esas no ile kaydedildiği dosyanın Yargıtay‟dan dönmediğinin belirtildiğini ifade ederek 
hukuki yardım talep etti. 
 
6 Mayıs 2009‟da Yargıtay 9. Ceza Dairesi‟nin, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin Fakirlerin ve Ezilenlerin Silahlı 
Kuvvetleri (FESK) üyesi ve yöneticisi olarak FESK adına eylemler yaptıkları iddia edilen Tahir Laçin, Mesut Çeki, 
Nilüfer ġahin ile Ongun Yücel‟e 31 Ocak 2008‟de verdiği mahkumiyet kararlarını; sanıkların hangi eylemlere ne 
Ģekilde katıldığının belli olmadığını ve maddi gerçeği destekleyecek kanıtların bulunmadığı gerekçesiyle 
bozmasının ardından dört sanığın Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde tekrar yargılanmasına 2 Kasım 2010‟da 
devam edildi. Yapılan yargılamada altı yıldır tutuklu bulunan Tahir Laçin, Nilüfer ġahin ve Mesut Çeki ve tutuksuz 
sanık Ongun Yücel hakkındaki mütalaasını sunan savcı, delillerde hiçbir değiĢiklik olmamasına rağmen Tahir 
Laçin, Mesut Çeki, Nilüfer ġahin hakkında müebbet hapis cezası, Ongun Yücel‟e de “yasadıĢı örgüt 
yöneticiliğinden” gerekli hapis cezasının verilmesini talep etti. Mütalaanın okunmasının ardından sanık avukatları 
yaptıkları savunmada müvekkillerinin altı yıldır tutuklu olduklarını belirterek, yargılamanın, cezanın infazına 
dönüĢtüğünü ifade ettiler. Avukatlar dosyada bulunan delillere bakılarak herhangi bir insanın bu suçlamalarla 
yargılanmasının hukuki olmadığını ifade ederek altı yıldır tutuklu bulunan müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını 
talep etti. Mahkeme heyeti, Tahir Laçin, Nilüfer ġahin ve Mesut Çeki‟nin tutukluluk halinin devam etmesine karar 
vererek duruĢmayı 18 Ocak 2011‟e erteledi. 
 



2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 

 

 | ADĠL YARGILANMA HAKKI 365 

 

Diyarbakır'ın Çınar Ġlçesi'nde gözaltında alınan, kapatılan DTP'nin ilçe örgütü yöneticisi Rahmi Özmen, "KCK" adı 
altında Kürt siyasetçilere yapılan operasyon kapsamında “fiziki olarak „Çetin‟ adlı kiĢiye benzediği” için tutuklandı. 
„Mercek‟ kod adlı gizli tanığın „Çetin‟ adlı birinin aleyhine ifade vermesi, Özmen‟in tutuklanmasına polisler 
tarafından gerekçe yapıldı. Ancak „Mercek‟ kod adlı gizli tanık ifadesinde „Çetin‟ diye bahsettiği kiĢinin Batman 
Kozluk doğumlu olduğunu belirtiyor. Özmen ise, Diyarbakır‟ın Çınar Ġlçesi nüfusuna kayıtlı. Ġddianamende 
bahsedilen kiĢinin müvekkili olmadığına emin olduğunu söyleyen Özmen'in avukatı Mehmet IĢıktaĢ, yapılan ortam 
dinlenmesinde Özmen'e ait olduğu illeri sürülen ses kaydının analizinin yapılması istemi ile mahkemeye 
baĢvurduklarını, ancak mahkemenin taleplerini reddettiklerini belirtti. IĢıktaĢ, Yerel Yönetimler Bürosu'nda Özmen'in 
görüĢtüğü öne sürülen Alican Önlü, Salih Akdoğan, Hüseyin Yılmaz, Turan Genç, Çimen IĢık, Mehmet Abbasoğlu 
ile hiçbir telefon görüĢmesinin bulunmamasına dikkat çekerek, o kiĢilerin de Özmen'i tanımadıklarını ifade etti. 
Özmen'in Yerel Yönetimler Bürosu'na gidip geldiği tarih ve saatlerde Özmen'in telefon sinyal bilgilerinin 
belirlenmesi için yaptıkları baĢvurunun da mahkeme tarafından reddedildiğini belirten IĢıktaĢ, müvekkilinin bahsi 
geçen kiĢileri tanımadığını ve Yerel Yönetimler Bürosu'na hiçbir Ģekilde uğramadığını ifade etti. 
 
26 Kasım günü ĠHD Bitlis Temsilciliğine baĢvuruda bulunan Hidir ġaĢmaz babası Selahattin ġaĢmaz‟ın köye dönüĢ 
yasası kapsamında köyüne döndüğünü, Küçüksu Karakolu tarafından koruculuk dayatması yapıldığını, baskılara 
karĢı koyamayan babasının ve köyde bulunan 20 köylüyle birlikte gönüllü köy korucusu olduklarını, karakol 
komutanının kendilerine verecek silahının olmadığını bunun için kendilerine silah satın almalarını ve silahın seri 
numarasının da karakola bildirmelerini istediğini, kendilerine silah alıp karakola seri numarasını veren Selahattin 
ġaĢmaz‟ın bir süre sonra evine askerler tarafından baskın yapıldığını, söz konusu silahın kayıtlı bulunmadığını 
belirten askerlerin babasını gözaltına aldıklarını, tutuksuz yargılanan  babasının bir süre sonra kesinleĢen 
mahkeme kararıyla 6 Ağustos 2010 tarihinde tutuklandığını, babasının köyde bulunan korucularla aynı durumda 
bulunmasına rağmen sadece babasının tutuklandığını, masını silahlı örgüt militanı olup bir çatıĢmada hayatını 
kaybeden kardeĢinden dolayı böyle bir haksızlığa maruz kaldığını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
“PKK adına kamuya ait internet sitelerine saldırı düzenledikleri” iddiasıyla hakkında dava açılan 12'si tutuklu 20 
kiĢinin yargılanmasına 30 Kasım 2010‟da baĢlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruĢmada 12 
sanıktan 9'u, Türkçe yazdıkları dilekçe ile mahkeme heyetine Kürtçe savunma yapmak istediklerini ileti. Mahkeme 
heyeti, sanıkların savcılıkta savunmalarını Türkçe yaptığını belirterek, Kürtçe savunma talebini reddetti. 
 
Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Ġbrahim Bilmez hakkında, müvekkili Abdullah Öcalan‟la yaptığı haftalık 
görüĢmeleri PKK‟ye aktararak “kuryelik yaptığı” suçlamasıyla açılan dava 10 Aralık 2010‟da Ġstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Karar duruĢmasında Bilmez, “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” gerekçesiyle altı yıl üç ay 
hapis cezasına mahkûm edildi. 
 
24 Aralık günü Silvan ilçesi'ne bağlı Kale, Konak, Selahattin, Mecit mahalleleri ile Karadere Köyü'ne yapılan ev 
baskınlarında Adil Kılıç, Bedri Bozkurt, Celil Erinfik, ġıvan Akpolat, Mehmet Tuncay, Abdurrahman Bildirici 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kiĢi, 25 Aralık günü Savcılığa sevk edildi. 19 Aralık'ta yapılan basın 
açıklamasına katılarak "PKK halktır, halk burada" sloganını atmak ile suçlanan Celil Erinfik ve ġıvan Akpolat 
savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Adil Kılıç, Bedri Bozkurt, Mehmet Tuncay ve Abdurrahman 
Bildirici Nöbetçi Mahkeme‟ye sevk edildi. Savcılıkta ve nöbetçi hakimlikte Kürtçe ifade vermek isteyen 4 kiĢinin 
talebi kabul edilmedi. Ġfade vermeyen Adil Kılıç, Bedri Bozkurt, Mehmet Tuncay ve Abdurrahman Bildirici tutuklandı. 
Adliye çıkıĢında açıklama yapan sanık Av. Serkan AkbaĢ, " Müvekkillerim savunma yapamadılar. Biri 66 diğeri de 
68 yaĢındadır. Müvekkillerim Kürtçe savunma yapmak istedikleri için tutuklandı. Biz bu karara itiraz edeceğiz. Savcı 
ve Hâkim Kürt dili ile yapılan savunmalara çok sert kararlar veriyorlar. " dedi. 
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İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 

Yasaklanan Etkinlikler 
 
Ocak ayında Ġnönü Üniversitesi öğrencilerinin kampus içerisinde bulunan Ahmet Yesevi Salonu'nda Kürtçe-Türkçe 
Ģiir dinletisi yapmak için üniversite yönetimine yaptıkları baĢvurusuna Ġnönü Üniversitesi Rektörü Cemil Çiçek, Ģiir 
dinletisinde Kürtçe Ģiir olmaması koĢuluyla topluluğa izin verdi. Verilen izin üzerine topluluk, kampus içerisinde 
bulunan Ahmet Yesevi Salonu'nda 'barıĢ ve özgürlük' temalı Ģiir dinletisi gerçekleĢtirdi. Etkinliğin bitiminde 
öğrenciler salondan ayrılırken, 2 güvenlik görevlisi, dinletiye katılan öğrencileri kameraya çekmek istedi. 
 
BDP‟nin Ġstanbul‟un Okmeydanı Semti‟nde 11 Ocak günü düzenlediği dayanıĢma yemeğine polis ekipleri baskın 
düzenledi. 
 
Ege Üniversitesi (EÜ) ĠletiĢim Fakültesi ĠlteĢim ÇalıĢmaları Topluluğu‟nun Hrant Dink‟in öldürülüĢünün 3. yıldönümü 
olan 19 Ocak günü düzenlediği “19 Ocak‟tan 19 Ocak‟a” adlı belgeseli gösterimine dekanlık tarafından 'güvenlik' 
gerekçesiyle izin verilmedi. 
 
17 Ocak günü Ġstanbul‟da, BDP AtaĢehir Ġlçe Örgütü tarafından 1 Mayıs Mahallesi'nde düzenlenen halk Ģöleni 
emniyete bildirimde bulunulmasına rağmen baĢladıktan 2 saat sonra polisler tarafından engellendi.  
 
ĠĢten çıkarmalara ve özelleĢtirme politikalarına karĢı Ankara eylem ve açlık grevi yapan TEKL iĢçilerine destek 
olmak amacıyla Ocak ayında Marmara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı fotoğraf sergisine 
ĠletiĢim Fakültesi Dekanı Ahmet L. Orkan önce izin verdi, daha sonra “siyasi olduğu” gerekçesiyle engelledi.  
 
ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nde 21 ġubat Dünya Anadil Günü nedeniyle TZPKurdî CizreTemsilciliği tarafından Mem û Zîn 
Kültür Sanat Merkezinde (MKM) yapılmak istenen 'Anadil Gününde Kürtçe' konulu panele Ġlçe Emniyet Müdürlüğü 
baĢvuru belgelerinde eksiklik olduğu gerekçesiyle izin vermedi.  
 
Ağrı'nın Patnos Ġlçesi'nde 18 Mart'ta yapılmak istenen Newroz kutlaması için Ġlçe Kaymakamlığına yapılan baĢvuru, 
“Çanakkale Ģehitleri'ni anma etkinlikleri” gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Kaymakamlık tarafından sözlü olarak 
BDP'ye yapılan bildirimde 18 Mart için izin verilmeyeceği belirterek, farklı bir tarih için baĢvuru yapılmasını istedi.  
 
Bitlis‟in Tatvan Ġlçesi‟nde 20 Mart 2010‟da yapılması planlanan Newroz Kutlaması için Tatvan Kaymakamlığı‟na 
yapılan baĢvuru, 15 Mart günü baĢvuru dilekçesindeki “Newroz” kelimesinde bulunan “w” harfi gerekçe gösterilerek 
kabul edilmedi.  
 
Ġzmir Newroz Tertip Komitesi, 21 Mart 2010‟da Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda kutlamayı planladığı Newroz 
Bayramı için 16 Mart günü Ġzmir Valiliği'ne baĢvuru yaptı. BaĢvuruya yanıt veren valilik, Gündoğdu Meydanı'nda 
kutlanmak istenen Newroz Bayramı'na izin vermedi. Valilik, Gündoğdu'ya izin vermemesine 22 Kasım'da kapatılan 
DTP'nin EĢbaĢkanı Ahmet Türk'ün Ġzmir'e yaptığı ziyaret sırasında bir grubun DTP konvoyuna yönelik saldırısını 
gerekçe gösterdi. Valilikten verilen yanıtta güvenliğin sağlanamayacağı ve bu nedenle Buca Ġlçesi'nde bulunan 
Hipodrom yanındaki arazide kutlama yapılabileceğini belirtti. 
 
Ankara BüyükĢehir Belediyesi‟nin ulaĢım ücretlerine yaptığı zammın protesto edilmesi için 27 Mart günü 
düzenlenmesi düĢünülen “UlaĢım Hakkı Miting”i 25 Mart 2010‟da Ankara Valiliği tarafından yasaklandı. Ankara 
Valiliği mitingin yasaklanmasına gerekçe olarak Ankara‟da çeĢitli yerlerde yapılacak etkinlikleri ve Gençlerbirliği ile 
Diyarbakırspor futbol takımları arasında oynanacak futbol maçını gösterdi. 
 
Ankara Valiliği, 31 Mart günü yaptığı açıklamada Tek-Gıda ĠĢ Sendikası tarafından Türk-ĠĢ Genel Merkezi önünde 1 
Nisan 2010‟da baĢlatılacak ve 24 saat sürecek oturma eyleminin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri 
Kanunu‟na göre aykırı olduğunu; eylemin yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi. 
 
Merhaba Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelen, Ayla Çınaroğlu‟nun “Miğfer” isimli çocuk oyunu, Niasn ayında 
Antakya Dörtyol Kaymakamlığı tarafından sakıncalı bulunarak yasaklandı. Kaymakam Hayri Sandıkçı imzasıyla 
yasaklanan oyun için düzenlenen tutanakta, oyunun komisyonca incelendiği ve “uygun görülmediği”  belirtiliyor. Bir 
çocuk oyununun yasaklanmasında gösterilen gerekçeler arasında, “orduyu rencide edici ifadeler, mesajın yanlıĢ 
yollarla verilmesi” gibi nedenler de yer alıyor. 
 
Nisan ayında Eğitim-Sen Ağrı ġubesi‟nin basın açıklaması yapmak için Ağrı Valiliğinden yer gösterilmesini isteğine 
Valiliğin gönderdiği yazıda Ağrı‟da açıklama yapılmak için tek uygun bir yer gösterilmedi. Ağrı Vali Yardımcısı Murat 
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Karasu imzası ile Eğitim-Sen‟e gönderilen yazıda Ģöyle denildi: “Valilik, Adliye, 12. Mekanize Piyade Tugayı, Ġl 
Jandarma Komutanlığı, Askerlik ġubesi BaĢkanlığı, Cezaevi, Emniyet Müdürlüğü binaları, eklentileri içerisinde ve 
yakın çevrelerinde, ayrıca sağlık, eğitim ve öğretim kurumlarıyla ibadethane alanları içerisinde, Ģehirlerarası çevre 
yolu üzeri, halkın ve araç trafiğinin sürekli yoğun olarak bulunduğu saat kulesi, Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe 
kapalı alanı üzerinde ve giriĢ kısmında basın açıklaması yapılamaz. Ġmza standı açılamaz.”  
 
ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde ve Ġdil Ġlçesi‟nde oynanması düĢünülen “Laz Marks” adlı oyuna Ġdil ve Cizre 
Kaymakamlıkları oyunun “politik olduğu” gerekçesiyle Nisan ayında izin vermedi.  
 
Bitlis‟te, Eski Mutki Durağı‟nda veya Cumhuriyet Meydanı‟nda “1 Mayıs ĠĢçi Bayramı”nı kutlamak için yapılan 
baĢvuru Bitlis Valiliği tarafından kabul edilmedi ve kutlamaların il dıĢında yapılması istendi.  
 
BDP, EMEP ve KESK ġubeler Platformu tarafından yapılan açıklamada, Elazığ‟da gerçekleĢtirilmek istenen 1 
Mayıs mitingine “Güvenlik” gerekçesiyle  Valilik tarafından izin verilmediği belirtildi. 
 
6 Mayıs günü Muğla‟nın Milas Ġlçesi‟nde, ÖDP üyelerinin Deniz GezmiĢ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ġnan‟ın idam 
ediliĢlerinin 38. ölüm yıldönümünde düzenledikleri anma etkinliğini duyurmak için bastırdıkları el ilanlarını dağıtmak 
istemelerine Milas Kaymakamlığı, etkinliğin yapılması halinde “suçun ve suçlunun övüleceği” gerekçesiyle izin 
vermedi ve ÖDP üyelerine “el ilanlarının dağıtılması” durumunda “linç edilebilecekleri” uyarısında bulundu.  
 
Ġzmir‟in Torbalı Ġlçesi‟nde, Deniz GezmiĢ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ġnan‟ın idam ediliĢlerinin 38. ölüm yıldönümü 
nedeniyle 6 Mayıs 2010 tarihinde anma töreni düzenleme isteyen gruba Torbalı Kaymakamlığı, etkinliğin yapılması 
halinde “suçun ve suçlunun övüleceği” gerekçesiyle izin vermedi.  
 
KURDĠ-DER Van ġubesi'nin "Kürt Dili Bayramı" etkinlikleri kapsamında 16 Mayis g]n] Van Ticaret Odası (VATSO) 
Toplantı Salonu'nda yapmayı planladığı "Kürt dili" konulu panel, polislerin salon giriĢinde arama yapmak istemesi 
üzerine iptal edildi.  
 
BDP‟nin çağrısıyla 16 Mayıs günü Diyarbakır‟ın Lice Ġlçesi‟nde askeri operasyonların ve çatıĢmaların durdurulması 
amacıyla insan hakları savunucularının, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin ve sendikaların gerçekleĢtirmek 
istediği “canlı kalkan eylemi” Diyarbakır Valiliği tarafından engellendi. Diyarbakır Valiliği‟nin talimatıyla Diyarbakır-
Bingöl karayolunu trafiğe kapatan askeri ekip dokunulmazlıkları olan milletvekillerinin yola devam edebileceğini 
fakat heyette yer alan diğer kiĢilere izin verilmeyeceğini belirtti. Diyarbakır Ġl Jandarma Alay Komutanı Albay Eyüp 
ġeken ile yapılan görüĢmeden de bir sonuç çıkmaması üzerine canlı kalkan heyeti durduruldukları noktada basın 
açıklamasını okuyarak Diyarbakır‟a geri döndü.  
 
19 Mayıs günü, BDP‟nin çağrısıyla ġırnak‟ta askerî operasyonların ve çatıĢmaların durdurulması amacıyla insan 
hakları savunucularının, sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin ve sendikaların Maden Jandarma Karakolu‟nu 
ziyaret ederek gerçekleĢtirmek istediği “canlı kalkan eylemi” ġırnak Valiliği‟nin “yasak” kararı olduğu gerekçesiyle 
jandarma ekibi tarafından engellendi. BDP Genel BaĢkan Yardımcısı Meral BeĢtaĢ DanıĢ‟ın jandarma ekibinin 
yetkilileriyle yaptığı görüĢmelerden de bir sonuç çıkmaması üzerine canlı kalkan heyeti durduruldukları noktada bir 
süre oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı. 
 
25 Mayıs günü Tunceli'de, Munzur Doğa Platformu‟nun Munzur Vadisi üzerine yapılmak istenen barajlar da dahil 
doğa sorunlarına dikkat çekmek için Ovacık'ta bulunan Kırk Merdivenler Vadisi'ne düzenlediği yürüyüĢ Elbaba 
Köyü'nde durduruldu. Ovacık'ta birçok bölgenin "yasak bölge" ilan edildiğini açıklayan askeri yetkililer, alana 
girilmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Platform sözcüsü Haydar Çetinkaya, valiliğe bilgilendirme yaptıklarını 
belirtmesine rağmen yürüyüĢçüler geri çevrildi. 
 
12 Haziran günü Siirt'tin Pervari Ġlçesi'nde bulunan Çemê Karê Yaylası'na çıkarak devlete ve PKK'ye ateĢkes 
çağrısında bulunmak isteyen ve aralarında yazar-yayıncı Ömer Laçiner, Yazar AyĢegül Devecioğlu, Akademisyen 
Nazan Üstündağ, Akademisyen Özgür Sevgi Göral, Sanatçı Ġlkay Akkaya, akademisyen Hasan Köse, Prof. Dr. 
Kuvvet Lordoğlu, Akademisyen Yücel Demirer, Yazar Ahmet Nesin, ĠHD Trabzon ġube BaĢkanı Gültekin Yücesan, 
Memur Sen Tarbzon ġebe BaĢkanı Mehmet Kazancı, YeĢiller Partisi EĢ Sözcüsü Bilge Contepe, Yazar ġanar 
Yurdatapan, Akademisyen Bekir Berat Özipek, BDP MYK Üyesi Ayhan Bilgen ve Aktivist Ferhat Kenter‟in de 
bulunduğu heyete, Siirt Valiliği tarafından bölgede operasyonların sürdüğü gerekçesiyle izin verilmedi. Yasak 
kararının ardından heyet, Aydınlar (Tillo) Ġlçesi'ndeki Kale mevkiinde çadır kurma kararı aldı. 
 
29 Haziran günü Diyarbakır‟da, ġeyh Said ve arkadaĢlarının idam ediliĢlerinin yıldönümünde BDP ve ġeyh Said 
ailesi tarafından Dağkapı Meydanı'nda düzenlenecek basın açıklaması ile aynı yerde verilecek mevlide Diyarbakır 
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Emniyet Müdürlüğü izin vermedi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden sivil toplum örgütleri, BDP ile Said ailesi 
telefonla aranarak, akĢam yapılacak etkinliklere gerekçe gösterilmeksizin izin verilmeyeceği belirtildi. 
 
Siirt'in Eruh Ġlçesi'nde 14-15 Ağustos tarihleri arasında "Çıravın Tüm Serinliğiyle Demokratik Özerkliği 
Selamlıyoruz" sloganıyla yapılmak istenen 2. Eruh-Çırav Doğa ve Kültür Festivali, Eruh Kaymakamlığı tarafından 2 
Ağustos'ta Eruh Ġlçe Emniyet Amirliği hizmet binasına ve lojmanlarına yönelik saldırı gerekçe gösterilerek ileri bir 
tarihe ertelendi. 
 
Senaryosunu Cihan Çelik ve Aydın Orak'ın yazdığı, müziklerini Efkan ġeĢen'in yaptığı katledilen Kürt aydını Musa 
Anter'in (Apê Musa) hayatından kesitlerin anlatıldığı 'Di Navbera Du Welatan De (Araf)' adlı Kürtçe tiyatro oyunu 
Aralık ayında Elazığ'da sergilenemedi. Fırat Üniversitesi'nden bir grup öğrencinin Elazığ Devlet Tiyatrosu‟na yer 
tahsisi için yaptığı baĢvuruya tiyatro müdürü “salonun hiç bir zaman müsait olmayacağını” belirtti. 
 
Aralık ayında Elazığ‟da, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Kiğı-Karakoçan-Adaklı-Yayladere-Yedisu ilçeleri Sosyal 
YardımlaĢma, Kalkındırma ve Kültür Derneği (KAYY-DER) Ġlçe Ve Köyler Arası Futbol Turnuvası‟nın final maçının 
Kiğı'da oynanması için Kiğı Kaymakamlığına baĢvuran KAYY-DER Yönetim Kurulu üyelerine, futbol maçının 
yapılmasına itirazlarının olmadığını söyleyen Ġlçe Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, final maçı sonrası verilecek olan 
müzik dinletisine Kürtçe müzik yapan Koma Dengê Biratî'nin katılacağını öğrenince buna izin vermeyeceğini belirtti. 
Kaymakama tepki gösteren dernek yönetim kurulu bunun üzerine Kiğı'daki final maçını iptal ederek final maçının 
Karakoçan'da oynanmasına karar verdi. 
 
Siirt Demokrasi Platformu‟nun "Tecavüz Kültürünü AĢalım, Demokratik Özgür Toplumu Yaratalım" kampanyası 
kapsamında 30 Aralık günü görülecek olan ve kamuoyunda "Utanç davası" olarak bilinen davanın duruĢmasına 
duyarlılık çağrısı yapmak için 29 Aralık günü düzenlemek istediği meĢaleli yürüyüĢe polis “güvenlik” gerekçesiyle 
izin vermedi. 

Toplatılan, Yasaklanan ve Para Cezası Uygulanan Yayın Organları 
 

DSP Ġstanbul Milletvekili Süleyman Yağız,  AKP‟nin iktidara gelmesinden bu yana RTÜK‟ün televizyonlara verdiği 
cezalarla ilgili olarak BaĢbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan‟a 18 Ocak 2010 tarihinde yazılı soru önergesi verdi. 
Önergeye Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç aracılığıyla ve 19 ġubat 2010 tarihi itibariyle 
RTÜK BaĢkanı Sayın Prof. Dr. Davut Dursun yanıt verdi. Dursun,  “Üst Kurul,  (..)15/07/2005 tarihinden bu güne 
ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan kuruluĢlara 1103 uyarı, 227 program durdurma ve 123 para cezası olmak 
üzere toplam 1453 ceza uygulanmasına karar vermiĢtir” dedi. 

 
Diyarbakır'ın Bismil Ġlçesi'nde Ocak ayında, Bismil Kültür Sanat Derneği‟nin Hicri takvime göre yeni yılı kutlamak 
amacıyla düzenlenecek etkinlik programı için hazırlanan Kürtçe ve Türkçe bildirilerin herhangi bir karar olmamasına 
rağmen, polisler tarafından toplatıldı. 
 
Siirt Belediyesi'nin Kürtçe, Türkçe ve Arapça bastırdığı takvim, 2. ve 5. sayfasında yer alan bir miting fotoğrafındaki 
renklerin "YasadıĢı örgütlerin renklerini taĢıdığı" gerekçesiyle Siirt Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Ocak ayında 
toplatıldı. Karar üzerine dağıtılmayan 83 takvime polis tarafından el konuldu. 
 
Kars Sulh Ceza Hakimliği 27 Ocak 2010‟da, “Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm Ġçin YürüyüĢ Dergisi”‟nin 201., 
202. ve 203. sayılarında “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı”, “suçun ve suçlunun övüldüğü” ve “emniyet 
teĢkilatının aĢağılandığı” iddiasıyla 5187 sayılı Basın Kanunu‟nun 25/2. maddesi uyarınca söz konusu dergilere el 
konulmasına ve 25/3. maddesi uyarınca dergilerin dağıtım ve satıĢının yasaklanmasına karar verdi.  
 
Iğdır'da, 21 Ocak 2010‟da yapılan baskında gözaltına alınarak 7 arkadaĢıyla birlikte tutuklanan Iğdır Belediye 
BaĢkanı Mehmet Nuri GüneĢ ile ilgili belediye hizmet binasına asılan GüneĢ'in fotoğrafı ve 'irademize dokunma' 
yazılı pankart Kabahatler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle 3 ġubat günü Iğdır Valiliği kararıyla indirildi.  
 
Batman'ın tanıtılması için, kente bulunan kurumların katkılarıyla 15-16-17 Nisan 2008 tarihinde düzenlenen 1. 
Uluslararası Batman Çevresi ve Kültür Sempozyumu'nda yerli yabancı 90 akademisyenin yaptıkları sunumlardan 
derlenen ve Muğla Üniversitesi Tarih Bölümü Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Üyesi Yrd. Doç. Dr. Adnan Çevik 
tarafından 'I. Uluslararası Batman ve Çevresi Tarihi ve Kültürü Sempozyumu Bildiriler' adıyla Eylül 2009 yılında 2 
bin adet basılan kitabın Batman Valiliği tarafından “sunumlarda 'Kürt ve Kürdistan' kelimeleri geçtiği” için 
dağıtılmadığı iddia edildi. Kitapların bir okulun deposuna atıldığı belirtildi. 
 
Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 ġubat günü, haftalık yayımlanan Yorum Gazetesi‟nin 13–19 ġubat 2010 
tarihli 2. sayısının toplatılmasına ve dağıtım ile satıĢının yasaklanmasına karar verdi. 
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 3 gün 'Kadın kenti' ilan edilen Diyarbakır'da bulunan kadın örgütlerinin 
ortaklaĢa hazırlayarak Ģehrin değiĢik noktalarındaki billboardlara astığı üzerinde tarihte önemli yeri olan kadın 
Ģahsiyetlerin fotoğrafları ve Kürtçe ve Türkçe “8 Mart'ın 100. yılında biz kadınlar ortak bir mücadeleyle özgür bir 
dünya yaratacağız” yazısı bulunan afiĢler hakkında toplatma kararı verildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından alınan toplatma kararı, afiĢleri basan firmaya tebliğ edilerek, kaldırılması istendi. 
 
ġırnak'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) tarafından hazırlanan 
afiĢler, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 3 Mart 2010 tarihinde aldığı karar üzerine polis tarafından toplatıldı. 
 
Diyarbakır‟ın Lice Ġlçesi‟nde, Belediyenin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle astırdığı pankartlardan 
Kürtçe olarak yazılan “'8'ê Adarê Roja Jinên Kedkar ê Cîhanê pîroz be” pankartı savcılık kararıyla 2 Mart 2010‟da 
indirildi. Haberin basında yer almasının üzerine savcılık pankartı iade etti. Lice Belediye BaĢkanı Fikriye Aytin, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kürtçe ve Türkçe ilçe merkezinde pankart astırdıklarını belirterek, 'Pankartları 
asmamızın üzerinden bir iki saat geçmeden polisler belediyeye gelerek, Kürtçe pankartı indirmemizi istedi. Pankartı 
indirmeyeceğimizi kendilerine belirttim. Ancak polisler, savcılığın talimatı olduğunu ve pankartı indirmemiz 
gerektiğini belirtti' dedi. Pankartı indirmemekte kararlı olduklarını ifade eden Aytin, polisin pankartı indirdiğini 
söyledi. Hakkında soruĢturma baĢlatıldığını da polislerden duyduğunu kaydeden belirtti. Pankartın indirilmesinin 
ardından savcıyla görüĢtüğünü ifade eden Aytin, 'Savcıya, pankartın indirilme sebebini sorduk. Neden olarak 
Kürtçe yazılması önümüze konuldu. Birçok yerde Kürtçe pankart asıldığını ve toplatılmadığını hatırlattım. Ancak 
pankartımız geri verilmedi' dedi. Aytin, olayın basında yer almasından iki saat sonra savcının kendisini aradığını ve 
gidip pankartı alabileceklerini söylediğini ifade etti. 
 
Mardin Kızıltepe Ġlçesi'nde 20 Mart günü kutlanacak olan Newroz için hazırlanan, "Ya demokratik çözüm ya da 
görkemli direniĢ" afiĢleri Kızıltepe Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yasaklandı. Mahkeme, Kürtçe ve Türkçe olarak 
hazırlanan afiĢlerin yanı sıra 20 bin el ilanı için de "Örgüt söylemleri ile paralellik" gösterdiği iddiasıyla toplatma 
kararı verdi. 
 
Mardin Newroz Tertip Komitesi tarafından 19 Mart günü kentte yapılacak olan Newroz kutlaması için mahallelerde 
katılım çağrısı yapan yapan anons aracı Yeniyol Caddesi üzerinde bulunan BDP Mardin Ġl binası önünde polisler 
tarafından durduruldu. Aracının üzerinde bulunan 'Ya demokratik çözüm ya görkemli direniĢ' pankartının mahkeme 
kararı ile yasaklandığını gerekçe gösteren polisler araca el koydu. Araca 200 TL para cezasının kesildi. 
 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Mart 2010‟da Diyarbakır ve Tunceli‟de düzenlenen Newroz kutlamasına 
için bilboard ve reklâm panolarına asılan “An azadi an qet”, “Ji komkujiya çandi, civaki, siyasi re êdî bes e”, ve “An 
çareseriya demokratik an ji berxwedana bi heybet” yazılı pankartların “yasadıĢı örgüt söylemleri doğrultusunda 
hazırlandığı” ve pankartlarda “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle 19 Mart 2010‟da pankartların 
toplatılmasına ve pankartlara el koyulmasına karar verdi. 
 
Erzincan'da Newroz Tertip Komitesi'nin 21 Mart için yaptığı baĢvuru Ġl Emniyet Müdürlüğü tarafından kabul 
edilirken, Valilikten yapılan tebligatta Kürtçe olan tüm pankart, döviz ve sloganlar yasaklandı. Yasaklamaya 
gerekçe olarak da 2820 Siyasi Partiler Kanunu'nu gösterildi. 
 
Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm için YürüyüĢ Dergisi‟nin 28 Mart 2010 tarihli 213. sayısında yer alan haberlerde 
“yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi 29 Mart 2010‟da derginin 
yayınının bir ay süreyle durdurulmasına ve 213. sayısına el konulmasına karar verdi. 
 
Günlük Kürtçe yayın yapan Azadiye Welat Gazetesi‟nin 27 Mart 2010 tarihli nüshasının 4. ve 11. sayfalarında yer 
alan haberlerde yer alan “Kürt halk önderi” ifadesiyle “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla gazetenin 
yayını Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 27 Mart 2010‟da bir ay süreyle durduruldu. 
 
Günlük Kürtçe yayın yapan Azadiya Welat Gazetesi‟nin 28 Mart 2010 tarihli nüshasının 2. ve 7. sayfalarında yer 
alan haberlerde “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla gazetenin yayını 29 Mart 2010‟da Ġstanbul 12. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir ay süreyle durduruldu. 
 
Emperyalizme ve OligarĢiye KarĢı YürüyüĢ Dergisi‟nin 4 Nisan 2010 tarihli 22. sayısında yer alan haberlerde 
“yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 5 Nisan 2010‟da derginin 
yayınının bir ay süreyle durdurulmasına ve 22. sayısına el konulmasına karar verdi. 
 
Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Milliyet gazetesinde 22 ve 23 Nisan tarihlerinde yayınlanan “ġikede yeni 
dalga” baĢlıklı haber nedeniyle soruĢturmanın devam ettiği gerekçesiyle yayın yasağı koydu. 
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25 Nisan günü Mardin merkezden aracıyla Kızıltepe Ġlçesi'ne giden Özgür Halk Dergisi çalıĢanı Cahit Arga'yı 
gözaltına alan polis, toplatması bulunmayan 464 adet dergiye el koydu. 
 
Arap asıllı sanatçı Halit Bilgiç'in "Özgürlük Çiçeğimsin" Ģarkısına RTÜK tarafından"Gençleri tahrik edici sözleri 
kullandığı" ve "PKK Lideri Abdullah Öcalan'ı insanlara hatırlattığı" iddiasıyla Mayıs ayında yasak konuldu. 
 
Bitlis'in Tatvan Ġlçesi'nde 8-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Kadın Kültür ve Sanat Festivali için 
hazırlanan ve mor zemin üzerinde sarı renkte güneĢin olduğu afiĢler, “üzerindeki güneĢin PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ı temsil ettiği ve Mizgin kod adlı Gurbet Aydın, Serhıldan kod adlı Sema Yüce, Zilan kod adlı Zeynep Kınacı 
ve RahĢan Demirel'e ait fotoğraf bulunduğu, bu suretle „Örgüt propagandası‟ yapıldığı” iddiasıyla Tatvan Sulh Ceza 
Mahkemesi tarafından toplatıldı. 
 
Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Belge Yayınları tarafından yayımlanan Yazar Mehmet Güler‟in yeni kitabı “KCK 
Dosyası Küresel Devlet Devletsiz Kürtler” hakkında “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı”na karar vererek 2 
Haziran 2010‟da kitabın tüm nüshalarının toplatılmasına hükmetti. 
 
BDP Mardin Ġl Örgütü tarafından 9-12 Haziran 2010 tarihlerinde Ģehrin merkezine ve ilçelerine asmak istediği 
Kürtçe pankart ve dövizler engellendi. Türkçe ve Kürtçe hazırlanan pankart ve afiĢlerde "Kültürel soykırıma, 
AjanlaĢtırmaya, FuhuĢa, UyuĢturucuya, Asimilasyona, YozlaĢmaya Dur De!", "Dil tarihtir, Dil Kültürdür, Dil 
Bedendir", " Dilsiz toplum onursuz toplumdur" ve "Anadilde eğitim istiyoruz" yazılı afiĢlerin Türkçesine izin 
verilirken, Kürtçe yazılmalarına ise Mardin Valiliği tarafından "2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu” 
gerekçesiyle izin verilmedi. 
 
Haftalık yayımlanan ĠĢçi-Köylü Gazetesi‟nin 25 Haziran 2010–8 Temmuz 2010 tarihli 68. sayısı, Ġstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nin gazetenin 15. ve 16. sayfalarında yer alan haberlerde “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” 
iddiasıyla toplatıldı ve gazetenin 68. sayının tüm nüshalarına el konuldu. 
 
4 Ağustos günü Mardin‟de, polis ekipleri Özgür Halk dergilerinin geldiği kargo Ģirketine giderek 890 adet dergiye el 
koydu. 
 
Hak-ĠĢ‟in 18–24 Temmuz 2010 ve 21–24 Temmuz 2010 tarihleri arasında yürüttüğü “Darbelerin Karanlığından 
Demokrasinin Aydınlığına „Evet‟” adlı afiĢleme kampanyası Ankara Valiliği tarafından 26 Temmuz 2010‟da 
yasaklandı. Ankara Valiliği konuyla ilgili olarak YSK‟ya baĢvurdu. YSK‟nın 28 Temmuz 2010‟daki toplatma kararının 
ardından konuyla ilgili olarak Hak-ĠĢ Genel BaĢkanı Salim Uslu‟nun “Ģüpheli” sıfatıyla 26 Ağustos 2010‟da Ankara 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na ifade vermeye çağrıldı. 
 
14 Ağustos günü ġanlıurfa Birecik Ġlçesi'nde, BDP'nin "Demokratik Anayasa Ġstiyoruz, Sandığa Gitmiyoruz: 
BOYKOT" yazılı afiĢlerin asılmasına izin verilmedi. Yenihal civarında afiĢleri asmak isteyen BDP üyeleri Tahir 
Yıldız, Selahattin Demir ve Mustafa Fincan, polis tarafından engellendi, asılan afiĢler ise söküldü. 
 
Ġki haftalık yayımlanan ĠĢçi-Köylü Gazetesi‟nin yayını 6–19 Ağustos 2010 tarihli 71. sayısında yer alan haberlerde 
“yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla 9 Ağustos 2010‟da bir ay süreyle durduruldu ve gazetenin 6–19 
Ağustos 2010 tarihli nüshalarının toplatılmasına karar verildi. 
 
BDP„nin 12 Eylül 2010‟da Anayasa değiĢikliği için yapılacak olan referandumun boykot edilmesi amacıyla Ağustos 
ayında Diyarbakır‟daki bilboardlara astığı Türkçe ve Kürtçe afiĢlerine iliĢkin YeniĢehir Ġlçe Seçim Kurulu, Türkçe 
dıĢında farklı bir dil" kullanıldığı gerekçesiyle toplatma kararı verdi. Alınan kararda BDP'nin Türkçe afiĢlerinin de 
belirtilen yerler dıĢında asıldığı gerekçesiyle kaldırılması istendi. 
 
Güney Kültür Sanat Edebiyat Dergisi‟nin 53. sayısı, dergide yer alan “Zindan (Kürt) Çocukları‟nın Çocuk Hakları!” 
baĢlıklı yazıda “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla 19 Ağustos 2010‟da Mersin 2. Sulh Ceza 
Mahkemesi tarafından toplatıldı. 
 
Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 21 Ağustos 2010‟da, Azadiya Welat Gazetesi‟nin 21 Ağustos 2010 tarihli 1252. 
sayısında yer alan haberlerde “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla gazetenin yayınını TMY 6/son 
maddesi uyarınca bir ay süreyle durdurdu. Mahkeme ayrıca 5187 sayılı Basın Yasası‟nın 25/2 maddesi gereğince 
Azadiya Welat Gazetesi‟nin 1252. sayısının tüm nüshalarına el konulmasına karar verdi. 
 
24 Ağustos günü Van'ın Muradiye ilçesinde, BDP Ġlçe Örgütü'nün binasının önüne astığı "Demokratik bir anayasa 
için sandığa gitmiyoruz Boykot ediyoruz" pankartı emniyet güçleri tarafından indirilmek istendi. BDP Ġlçe Örgütü'ne 
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gelen sivil polisler, Ġlçe Seçim Kurulu kararını göstererek, partililerden "boykot" pankartının Yüksek Seçim Kurulu 
kararına aykırı olduğunu, halkın oy kullanma hakkını engelleyici mahiyette olduğu gerekçesiyle indirilmesini istedi. 
Pankartta sadece 'evet' ya da 'hayır' yazılabileceğini onun dıĢında farklı bir Ģey yazılamayacağını belirten polisler, 
pankartın parti örgütü tarafından indirilmediği taktirde sorumlular hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası 
iĢleminin yapılacağını söyledi. 
 
Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Azadiya Welat Gazetesi‟nin yayınının durdurulması nedeniyle Kürtçe günlük 
yayın yapmaya baĢlayan Rojev Gazetesi‟nin 28 Ağustos 2010 tarihli 36. sayısının birinci sayfasında yer alan 
haberde “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla 28 Ağustos 2010‟da ldığı gazetenin yayınının bir ay 
durdurulmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca 5187 sayılı Basın Yasası‟nın 25/2 maddesi gereğince Rojev 
Gazetesi‟nin 36. sayısının tüm nüshalarına el konulmasına karar verdi. 
 
3 Eylül günü ġanlıurfa‟da, ViranĢehir Ġlçe Seçim Kurulu BDP ViranĢehir Ġlçe Örgütü‟nün referandumla ilgili olarak 
astığı Kürtçe pankart hakkında toplatma kararı aldı ve BDP ViranĢehir Ġlçe Örgütü‟ne 228,92 TL para cezası verdi. 
 

BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 3 Eylül günü Diyarbakır‟da yaptığı mitingi izlemek isteyen DĠHA, Fırat Haber 
Ajansı, Günlük Gazetesi, Azadiya Welat Gazetesi ve Roj TV‟ye, BaĢbakanlık basın danıĢmanlarının Diyarbakır 
Valiliği‟ne gönderdiği izin verilen basın kuruluĢları arasında adları yer almadığı için izin verilmedi. 

 
YSK 6 Eylül 2010‟da, “halk oylaması dönemi için ilan ettiği yayın yasaklarına aykırı yayın yapan” Ulusal Kanal, Halk 
TV, Ülke TV, CĠNE 5, STV, Samanyolu Haber, Kanal Çay, Meltem TV, 6 News, Mesaj TV ve TV 58‟e uyarı cezası 
verilmesine; yayınlarında YSK‟nin belirlediği yayın esaslarını tekrar ihlal eden Ulusal TV, Halk TV, 6 News, Mesaj 
TV ve Meltem TV‟ye birer kez de program durdurma cezası verilmesine; CĠNE 5‟e ise Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu (TMSF) bünyesinde bulunması nedeniyle, kanalın cezaya konu olan programının 3 kez durdurulmasına karar 
verdi. 
 
7 Eylül günü Malatya‟da, kentin çeĢitli bölgelerine ESP üyelerinin astığı “referandumu boykot” afiĢleri Malatya 
Belediyesi ve polis ekipleri tarafından söküldü. 
 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hâkimliği 16 Eylül 2010‟da, Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi‟ne ait 
reklâm panolarına Kürt Dili AraĢtırma, GeliĢtirme ve Eğitim Hareketi'nin (Tevgera Ziman û Perwerdehiya Kurdî - 
TZPKurdî) tarafından asılan ve anadilde eğitim talebiyle okulları bir hafta boykot etmeye çağıran afiĢlerin “yasadıĢı 
örgüt söylemlerini çağrıĢtırdığı” gerekçesiyle toplatılmasına karar verdi. Polisin kararı tebliğ etmesi üzerine 
panolardaki ilanlar Ģirket elemanları tarafından toplandı. 
 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Yazar Cemal ġerik‟in Aram Yaynları tarafından yayımlanan “Özel SavaĢ” adlı 
kitabında yer alan ifadelerle kitapta “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle 21 Eylül 2010‟da kitabın 
dağıtılmasına yasak getirerek kitaba el konulmasına karar verdi. 
 
BDP Diyarbakır Ġl Örgütünün, tutuklu Kürt siyasetçilerin 18 Ekim 2010 tarihinde görülecek davasına çağrı için, 
Diyarbakır Adliyesi baĢta olmak kentin birçok noktasındaki billboardlara asılan ve siyasetçilerin kelepçeli 
fotoğraflarını gösteren afiĢler hakkında savcılık “fotoğraflarda polislerin olduğu” gerekçesiyle toplatma kararı verdi. 
 
Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm Ġçin YürüyüĢ Dergisi‟nin 17 Ekim 2010 tarihli 238. sayısında yer alan 
haberlerde “kiĢilerin yasadıĢı örgütlere hedef gösterildiği” ve “suçu ve suçluyu övmeye yönelik yayın yapıldığı” 
iddiasıyla Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi 19 Ekim 2010‟da derginin 238. sayısının toplatılmasına karar verdi. 
 
Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık Devrimci Demokrasi Gazetesi'nin 16-30 Kasım tarihli 187. sayısında 
"PKK ve DHKP-C propagandası yapıldığı'' iddiasıyla bir ay kapatma cezası verdi. Ayrıca gazetenin yayınlanan 
sayısı hakkında toplatma kararı verildi. 

Baskına ve Saldırıya Uğrayan Gazete ve Yayın Organları  
 
Azadiya Welat Gazetesi Adana Temsilciliği 22 Mart günü polis tarafından basıldı. Büroya gelen Ģüpheli bir paket 
ihbarı baskıan gerekçe gösterildi. YaklaĢık 2 saat arama yapılan büroda, polisler aramaya iliĢkin tutanak tuttuktan 
sonra aramayı sona erdirdi. 
 
6 Ekim gecesi  Ġstanbul‟da, Milliyet Gazetesi ile Posta Gazetesi‟nin bulunduğu binaya kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢiler 
tarafından ateĢ açıldı. Saldırı sonucu ölen veya yaralanan olmazken, binada maddî hasar meydana geldi. 
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Engellenen İnternet Siteleri 
 
ġanlıurfa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ġanlıurfa Vali Yardımcısı Yıldıray Malğaç ile ilgili eleĢtirel haber ve yorumlar 
nedeniylesanliurfa.com adlı haber içerikli internet sitesine eriĢimi 6 Temmuz 2010‟da engelledi. 
 
Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığı (TĠB), 6 Ağustos 2010‟da mahkeme kararı almadan idari tedbir alarak 
playboy.com adlı internet sitesine eriĢimi engelledi. 
 
Fırat Haber Ajansı‟nın internet sitesi olan firatnews.org adresinde yayınlanan bazı haberler nedeniyle 
Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığı‟nın (TĠB) internet sitesine eriĢimi Eylül 2010‟da engelledi. 
 
Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığı (TĠB), 28 Eylül günü video paylaĢım sitesi olan, vimeo.com, adlı internet 
sitesine eriĢimi Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın aldığı koruma tedbiri kararı uyarınca engelledi. 
 
Video paylaĢım sitesi youtube.com adlı internet sitesinde yer alan bazı videolarda “Atatürk‟e hakaret edildiği” 
gerekçesiyle 30 aydır eriĢimi engellenen internet sitesindeki söz konusu videoların kaldırılması üzerine 30 Ekim 
2010‟da internet sitesine eriĢim sağlanmaya baĢlandı. Ancak, Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi 2 Kasım 2010‟da, 
Deniz Baykal‟a ait olduğu iddia edilen görüntülerin yer alması nedeniyle youtube.com adresine eriĢimi engelledi. 
 
Ġnternet kullanıcılarının ücretsiz müzik dinlemesini sağlayan fizy.com adlı internet sitesi, Müzik Yapımcıları Meslek 
Birliği‟nin (MÜ-YAP), fizy.com ile yaptığı sözleĢmeyi yenilemeyerek Beyoğlu Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na yaptığı 
baĢvuru sonucu söz konusu internet sitesi  Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı‟nın 17.12.2010 tarih ve 2010/93 sayılı 
kararı gereği “Basın Muhalefet Kanunu‟na aykırı yayınlar yaptığı” gerekçesiyle 28 Aralık 2010‟da kapatıldı. 
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2010 Yılında Düşünce Özgürlüğüne Karşı Açılan Soruşturmalar 
 

  
Haklarında SoruĢturma Açılan 

KiĢiler 
SoruĢturma Gerekçesi 

1 
“Özür Diliyoruz” Kampanyası 
Düzenleyicileri 

1915‟te meydana gelen olaylara iliĢkin baĢlatılan ve http://www.ozurdiliyoruz.com adresinde düzenlenen kampanya ile 
ilgili olarak kampanyayı düzenleyenler hakkında “Türk millerini alenen aĢağıladıkları” suçlamasıyla TCK‟nin 301. 
maddesi uyarınca baĢlatılan soruĢturmaya takipsizlik kararı verilmesinin ardından Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 
yaptığı itirazı değerlendiren Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin kampanyayı düzenleyenler 
hakkında dava açılabileceği yönündeki talebini reddetmiĢti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi‟nin aldığı bozma kararının 
ardından dosyayı 2010 Ocak ayında değerlendiren Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi karara uydu ve kampanyayı 
düzenleyenler hakkında yapılan suç duyurularıyla ilgili dosyaları kapattı. 

2 

Abdulgafur Kubilay, Zübeyir 
Yoltay, Zekeriya Toymaz, Enver 
Aydemir, Hüseyin Tekin, Leyla 
Edeman ve ġükran Arı 

Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı, BDP Ġlçe Örgütü tarafından referandumu boykot etmek için düzenlenen mitinge iliĢkin 
Eylül ayında soruĢturma baĢlattı. Mitingde sahneden Kürtçe selamlama yapıldığı ve çalınan bir Ģarkı ile "örgüt 
propagandası" yapıldığı iddia edilirken, BDP Kurtalan Ġlçe BaĢkanı Abdulgafur Kubilay ve yöneticiler Zübeyir Yoltay, 
Zekeriya Toymaz, Enver Aydemir, Hüseyin Tekin, Leyla Edeman ve ġükran Arı, "örgüt propagandası yapmak", "Siyasi 
Partiler Yasası" ile "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kununu"na muhalefet etmekle suçlandı. 

3 
Abdulgafur Kubilay, Zübeyir 
Yoltay, Zekeriya Toymaz, Hüseyin 
Tekin ve 3 kiĢi 

Siirt'in Kurtalan Ġlçesi'ne DTK EĢbaĢkanı Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'un yaptığı gezi sırasında karĢılamaya katılan 7 
BDP eski ve yeni ilçe yöneticisi hakkında Aralık ayında soruĢturma açıldı. Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
"Siyasi parti kanunlarına muhalefet" ve "Örgüt propagandası yapmak" gibi suçlardan haklarında soruĢturma açılan 7 
BDP'li yöneticiden bugün gözaltına BDP Eski Kurtalan Ġlçe BaĢkanı Abdulgafur Kubilay, BDP eski ilçe yöneticileri 
Zekeriya Toymaz, Hüseyin Tekin ve Zübeyir Yoltay 30 Aralık günü ifade verdi. Emniyette Kürtçe ifade vermeleri kabul 
edilmeyen BDP'liler, Kürtçe ifade talebinde bulunurken, savcı ifadeleri almadan serbest bıraktı. 

4 Adıyaman'da 12 kiĢi 

TZPKurdi tarafından anadilde eğitim için baĢlattığı kampanyaya destek vermek için Adıyaman'da 20 Eylül'de yapılan 
yürüyüĢe katılan 12 kiĢi hakkında soruĢturma açıldı. Adıyaman Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından hakkında 
soruĢturma açılan KURDÎ DER Adıyaman ġube BaĢkanı Welat Diken, Yönetici DerviĢ Güven, BDP Merkez Ġlçe 
BaĢkanı BarıĢ CoĢkun, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği BaĢkanı Mahmut Yapıcı ile adı geçen dernek üyelerinin de 
aralarında bulunduğu 12 kiĢi, 28 Eylül günü ifade vermek için savcılığa çağrıldı. 

5 Adıyaman'da 33 kiĢi 
Adıyaman'da, Yurtsever Demokrat Gençlik ve Adıyaman Üniversiteliler Öğrenci Derneği (AÜÖDER) tarafından 
gerçekleĢtirilen eylemde yasadıĢı slogan atıldığı iddiasıyla soruĢturma baĢlatıldı. SoruĢturma çerçevesinde ġubat 
ayında 33 kiĢinin polis tarafından ifadesi alındı. 

6 Ahmet Türk 
Kapatılan DTP'nin eski EĢbaĢkanı Ahmet Türk, DTP'nin Temmuz 2008'deki 2. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuĢma 
nedeniyle “örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla yürütülen soruĢturma kapsamında 2 Mart günü ifade verdi. 

7 Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk 

Milletvekillikleri düĢürülen DTP'nin yasaklı EĢbaĢkanı Ahmet Türk ile yasaklı milletvekili Aysel Tuğluk, 23 Mart günü 13 
ayrı soruĢturma nedeniyle Ankara Basın Savcılığı'na ifade verdi YaklaĢık 2 saat süren ifade iĢleminde Türk'ün 9 ayrı 
soruĢturma, Tuğluk'un da 4 ayrı soruĢturma için ifadeleri alındı. Ġfade iĢlemlerine iliĢkin bilgi veren Türk ve Tuğluk'un 
avukatı Nuri Özmen, açılan soruĢturmaların Ankara, Batman, GercüĢ, Karakoçan'da yapılan etkinliklerde yapılan 
konuĢmalardan dolayı açıldığını belirterek, “Aysel hanım sadece Batman'daki bir mitinge katılmaktan dolayı hakkında 
soruĢturma açılmıĢ. Ve bu mitingde konuĢma bile yapmamıĢ sadece katılımcı” dedi. 
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Haklarında SoruĢturma Açılan 

KiĢiler 
SoruĢturma Gerekçesi 

8 Ali Rıza Yurtsever 
Kapatılan DTP‟nin EĢbaĢkanları Ahmet Türk ve Emine Ayna‟nın 13 Ağustos 2009‟daki bölge gezilerinde karĢılama 
töreni için Bingöl‟de çalıĢma yapan PM Üyesi Ali Rıza Yurtsever hakkında, konuyla ilgili yaptığı duyuruda „Sayın 
Öcalan‟ ifadesini kullandığı için soruĢturma açıldı. 

9 Alper Balcı 
Ardahan Vali Yardımcısı Alper Balcı hakkında, 5 Ocak 2010‟da Ġl Ġlan Kurulu seçimi sırasında yerel basın 
mensuplarıyla yaptığı konuĢmada “Bu ülkede Musa Anter'ler öldürülüp susturulmasaydı. Öcalan eline silah alıp dağa 
çıkmazdı” ifadelerini kullanması nedeniyle Ardahan Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından soruĢturma baĢlatıldı. 

10 Amber Bataray ve Askar Talay 

BDP Tunceli Ġl EĢbaĢkanı Amber Bataray ve il yöneticisi Askar Talay, “Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Günü 
nedeniyle yapılan mitinge davet bildirileri dağıttıkları” gerekçesiyle 21 Aralık günü Tunceli Emniyet Müdürlüğü TEM 
ġubesi'ne ifadeye çağırıldı. 5 saat boyunca ifadesi alınan Bataray ve Talay'a miting ve bildirilerle alakası olmayan 25 
soru soruldu. 

11 Aysel Doğan 
Dersim Alevi Akademisi Ġnanç ve Kültür Derneği (DAKAD) BaĢkanı ve 2. BarıĢ Grubu üyesi Aysel Doğan hakkında, 
“basın açıklamalarına katıldığı ve slogan attığı” gerekçesiyle Aralık ayında hakkında 5 ayrı soruĢturma baĢlatıldı. 

12 Aysel Tuğluk 

Kapatılan DTP'nin eski milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, ġanlıurfa'nın ViranĢehir Ġlçesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü etkinliği ile 21 Mart 2010 tarihinde gerçekleĢtirilen Newroz kutlamasında "örgüt propagandası yapmak" 
iddiasıyla Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nca soruĢturma baĢlatıldı. Tuğluk, 1 Eylül günü Özel Yetkili Cumhuriyet 
Savcılığı'na ifade verdi. 

13 B.I. 

DSI 21'inci Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından baĢlatılan Bodrum Yarımadası Ġçme Suyu Projesi kapsamında 
çalıĢmalarını Ortakent-YahĢi beldesinde sürdüren ve kazı çalıĢması yapan bir iĢ makinasının üzerinde “Amedlim” 
(Diyarbakırlım) yazısı ve sarı zemin üzerine çekilen kırmızı yeĢil çizgiler nedeniyle Bodrumlu mimar E.Ü. jandarmaya 
Ģikayette bulunarak, yazının Kürdistan propagandası içerdiğini ileri sürdü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri 
üzerinde iĢ makinasını kullanan B.I.'nin (29) ifadesini ve kimlik bilgilerini aldı. 

14 BarıĢ grubu üyesi 15 kiĢi 

Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, 30 Kasım 2009‟'da ĠHD Diyarbakır ġubesi'nde basın toplantısı 
düzenleyen ve Öcalan'ın cezaevi koĢullarına dikkat çeken Kandil ve Mahmur barıĢ grupları üyeleri Gülbahar Çiçekçi, 
M. ġerif Gençdal, Nizar Buldan, Bülent Aka, Nurettin Turgut, Hamiye Dinçer, Elif Uludağ, Mustafa Ayhan, Lütfü TaĢ, 
Hüseyin Ġpek, Vilayet Yakut, Fatma Ġzer, Zehra Tunç, Sisin Yaman ve AyĢe Kara hakkında 'örgüt propagandası 
yapmak' ve 'Suç ve suçluyu övmek' iddiasıyla Ocak ayında soruĢturma baĢlattı.  

15 
Bedri Fırat, Perihan Özel ve Rıza 
Güler 

Erzurum‟un Tekman Ġlçesi‟nde 20 Mart 2010 tarihinde düzenlenen Newroz kutlamasında “örgüt propagandası” 
yaptıkları gerekçesiyle kapatılan DTP PM üyeleri Bedri Fırat, Perihan Özel ile Erzurum BDP Ġl BaĢkanı Rıza Güler 
hakkında soruĢturma baĢlatıldı. SoruĢturma kapsamında Fırat, Özel ve Güler, 7 Haziran günü savcılık talimatıyla 
ifadeleri alınmak üzere emniyete çağırıldı. Emniyete giden 3 kiĢi, susma haklarını kullanarak emniyetten ayrıldı. 

16 Bengi Yıldız 

19 Haziran 2010 tarihinde Batman Belediyesinin önünde barıĢ grupları üyelerinin tutuklanması, artan askeri 
operasyonlar ve yaĢanan can kayıplarına iliĢkin yapılan açıklamada konuĢan BDP Grup BaĢkanvekili Bengi Yıldız 
hakkında Batman Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından, ''halkı askerlikten soğutmak'', ''2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
YürüyüĢleri Kanunu"na muhalefet etmek ve ''örgüt propagandası yapmak'' suçlarından soruĢturma baĢlatıldı. 

17 Berivan Eker 
Kürtçe-Türkçe yayın yapan tek kadın dergisi olma özelliği taĢıyan Rengê Hêviya Jinê (Kadının Umudu'nun Rengi) 
dergisi eski Yazı ĠĢleri Müdürü Berivan Eker hakkında, dergide çıkan yazılar nedeniyle 2 ayrı soruĢturma açıldı. ġehir 
dıĢında bulunduğu için soruĢturmalardan habersiz olan Eker, 2 Aralık günü avukatı Meral Atasoy ile görüĢmeye 
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Haklarında SoruĢturma Açılan 

KiĢiler 
SoruĢturma Gerekçesi 

giderken, polis tarafından ifade vermesi gerektiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 
çıkarılan Eker'in iki ayrı dava soruĢturması birleĢtirildi. Savcılık, savunma tespiti için heyete ifade veren Eker'in kaçma 
Ģüphesi olmadığı için serbest bırakmayı talep ederken, mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından Eker'in 
tutuklanmasına karar verdi. 

18 Bismil'de 13 kiĢi 

TZPKurdi'nin anadilde eğitim talebiyle baĢlattığı "Okulları boykot" kampanyası çerçevesinde Bismil Kültür Sanat 
Derneği tarafından yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle 13 kiĢi hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 
SoruĢturma kapsamında bu gün aralarında BDP Diyarbakır Ġl yöneticisi M. Nesip Gültekin, Eğitim Sen Bismil 
Temsilcisi Yavuz ġimĢek, Bismil Kültür Sanat Derneği BaĢkanı Murat Baran, Belediye BaĢkan Vekili Ġdris MeĢe'nin 
yanı sıra belediye meclis üyeleri ve Bismil Kültür Sanat Derneği yöneticilerinde aralarında bulunduğu 13 kiĢi, "Yasa 
dıĢı slogan' attıkları ve "Yolu trafiğe kapattıkları" gerekçesiyle 28 Eylül günü Bismil Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade 
verdi. 

19 
Bismil'de Newroz Tertip Komitesi 
üyesi 7 kiĢi 

Diyarbakır‟ın Bismil Ġlçesi'nde 19 Mart 2009‟da yapılan Newroz kutlaması sırasında, "YasadıĢı slogan atıldığı" 
iddiasıyla Newroz Tertip Komitesi üyeleri hakkında soruĢturma açıldı. Komitede bulunan BDP Bismil Ġlçe BaĢkanı 
Mehdi Tanrıkulu, BDP Ġl Meclis Üyesi Abdullah AvĢar, Belediye Meclis Üyesi Hidayet Kurt, Bismil Kültür Sanat Derneği 
Murat Baran'ın da aralarında bulunduğu 7 kiĢi, 22 Mart günü Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra 
Bismil Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. 

20 

Cafer Kan, Mesut Çelik, Zeynep 
Çelik, Süleyman Okur, NurĢen 
Akbal, Nihat Yıldırım ve A. Haluk 
Katar 

Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı, 21 Mart Newroz Bayramı kutlamaları nedeniyle Newroz Tertip Komitesi üyeleri 
Cafer Kan, Mesut Çelik, Zeynep Çelik, Süleyman Okur, NurĢen Akbal, Nihat Yıldırım ve A. Haluk Katar hakkında 
"örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla soruĢturma baĢlattı. 

21 Cahfer Ergüder 

Ġran sınırında bulunan Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'ne bağlı Serindere (ġiĢemzina) Köyü'nde, "Amara yürüyüĢü"ne 
yapılan müdahalede yaĢamını yitiren Dicle Üniversitesi öğrencisi Mahsun Karaoğlan anısına 11 Ocak 2010‟da açılan 
"Pirtûkxaneya Mahsun Karaoğlan" kütüphanesinin tabelasında bulunan Kürtçe yazıdan dolayı soruĢturma açıldı. 
SoruĢturma kapsamında jandarma köy muhtarı Cahfer Ergüder'in ifadesini aldı. 

22 Cemile Eminoğlu 
Bismil Belediye BaĢkanı Cemile Eminoğlu, 29 Mart yerel seçimleri sırasında trafik akıĢının engellendiğini ve halka 
Kürtçe selam verdiği gerekçesiyle hakkında açılan soruĢturma kapsamında 6 Nisan günü Bismil Asliye Ceza 
Mahkemesinde ifade verdi. 

23 Çetin Sümer 

Diyarbakırspor Kulüp BaĢkanı Çetin Sümer hakkında, kulüp binasında Kasım ayında düzenlediği basın toplantısında 
Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak için, “Vali burayı Çorum sanıyor. Gitsin Bismil‟e kaymakam olsun ve onun kömürünü 
istemiyorum” açıklaması nedeniyle, “valilik Ģahsına ve devlete hakaret ettiği” gerekçesiyle basın savcılığı tarafından 
soruĢturma baĢlatıldı. 

24 Çukurca Ġlçesi'nde 58 kiĢi 

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından "Demokratik Özerkliğe" iliĢkin alınan kararlar üzerine 9 Ağustos 
2010‟da Hakkari'nin Çukurca Ġlçesi'nde yapılan "Özerklik" yürüyüĢüne iliĢkin 58 kiĢi hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 
YürüyüĢe katılan ve aralarında Çukurca Belediye BaĢkanvekili Ali Sarı, BDP Ġlçe BaĢkanı Sıddık Güzel ve ilçe 
yönetiminin tamamı, MEYA-DER Çukurca Temsilcisi Kazım Tekinalp'ın da bulunduğu 58 kiĢi, haklarında açılan 
soruĢturma çerçevesinde 3 Eylül günü Çukurca Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi. 

25 Davut Bozan Nusaybin Cumhuriyet BaĢsavcılığı, kapatılan DTP'nin Mardin Ġl BaĢkanı Davut Bozan hakkında 'Suç ve suçluyu 
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Haklarında SoruĢturma Açılan 

KiĢiler 
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övdüğü' gerekçesiyle ġubat ayında soruĢturma açtı. Kandil ve Maxmur'dan gelen barıĢ gruplarının Nusaybin'de 
karĢılanması sırasında yaptığı konuĢma nedeniyle Nusaybin Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na ifade veren Bozan, 'barıĢ 
elçileri'nin Nusaybin'den geçeceği haberini aldıkları için burada onları karĢıladıklarını belirtti. Bozan, Nusaybin'de 
büyük bir kalabalığın beklediğini ve kendisinin bu kalabalığa hitap ettiğini ifade ederek, 'Kürt sorununun barıĢçıl bir 
Ģekilde çözüme kavuĢması yönünde bir konuĢma yaptım' dedi. 

26 
Diyarbakır'da 1 Eylül 2009 Mitingi 
Tertip Komitesi Üyesi 9 KiĢi 

2009 yılında Diyarbakır'da Ġstasyon Meydanı'nda 1 Eylül Dünya BarıĢ Günü nedeniyle düzenlenen mitingin tertip 
komitesinde yer alan Diyarbakır Tabip Odası (DTO) BaĢkanı Selçuk Mızraklı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
(DTSO) BaĢkanı M. Galip Ensarioğlu, ĠHD Diyarbakır ġube Sekereteri Burhan Zorooğlu, Tüm Bel-Sen Diyarbakır 
ġube BaĢkanı Edip YaĢar, Güneydoğu Sanayici ve ĠĢadamları Derneği (GÜNSĠAD) BaĢkanı ġah Ġsmail Bedirhanoğlu, 
SES Diyarbakır ġube BaĢkanı Vahdettin Kılıç, Siirt BDP Ġl BaĢkanı Selahattin Cengiz, Rohat Emekçi ve Ġbrahim Halil 
Öztopan hakkında 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla soruĢturma açıldı. 

27 Dörtyol Ġlçesinde 15 kiĢi 

BDP Dörtyol Ġlçe binasının 30 Aralık 2009 tarihinde yapılan açılıĢında 'yasa dıĢı' slogan attıkları gerekçesiyle 15 kiĢi 
hakkında soruĢturma açıldı. 15 kiĢi açılan soruĢturma kapsamında ifade vermeleri için Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı'na 
çağrıldı. Polisler tarafından evlerinden alınan ve savcılıktaki ifade verme iĢlemleri devam eden kiĢilerin isimleri Ģöyle: 
Abdulkerim KayaĢ, Ahmet Kaya, Hasan Kaya, Enes Okçi, ġiyar Daimi, Sezgin Çelik, Abdullah Eryılmaz, Tahir 
Eryılmaz, Rıdvan Doğuhan, Mustafa DemirbaĢ, Taner Sağla, Ġbrahim Kubat, Azat Akdemir, Veli Akdoğan. 

28 DTP Ġzmir Ġl Yöneticisi 10 kiĢi 

Kapatılan DTP‟nin 22 Kasım 2009‟da Ege Bölge gezisi kapsamında Ġzmir'e gelen EĢbaĢkanı Ahmet Türk'ün 
karĢılanması sırasında DTPkonvoyuna yapılan saldırı nedeniyle DTP Ġzmir eski Ġl BaĢkanı Mukaddes Kubilay, il 
yöneticileri M. Hanefi Erdoğan, Haydar Tekin, Emine Aslan, Canan Uçar, Mehmet Tanas, Mahmut Poyraz ile Bornova 
Ġlçe BaĢkanı Dünyamalı Arınç, Gaziemir Ġlçe BaĢkanı Halil Aslan ve Konak Ġlçe BaĢkanı Sinan Demirkan hakkında 
soruĢturma açıldı. SoruĢturma kapsamında 10 DTP'li yönetici Ocak ayında Ġzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ġube 
Müdürlüğü'nce ifade vermeye çağrıldı. 

29 Erdoğan Altan 

Ġran sınırında "mazot kaçakçısı" oldukları iddiasıyla öldürülen onlarca vatandaĢa iliĢkin haber yapan DĠHA muhabiri 
Erdoğan Altan hakkında Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruĢturma baĢlatıldı. Ajansımızın 30 Ekim 2009 
tarihinde "Sınırdaki ölümleri Ġran askerlerin üstelendiği iddiası" baĢlığı ile servis ettiği ve Gündem Online internet 
sitesinde ise aynı gün "Türk askerleri vurdu, Ġran askerleri üstlendi" baĢlığıyla yayınlanan haberle ilgili Altan avukatı 
Murat Timur'la, savcılığın talimatı üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ġubesi'ne giderek ifade verdi. Altan, 
ifadesinde sınırda yaĢanan ölümlerle ilgili sınır bölgesindeki köylere giderek haber yaptığını belirterek, haberin 
köylülerin beyanlarından oluĢtuğunu söyledi. Altan, haberde suç unsuru olacak herhangi bir Ģey bulunmadığını söyledi 

30 Erkan Çapraz 

Yüksekova Kaymakamı Çetin Çelik, Yüksekova Haber Genel Yayın Yönetmeni Erkan Çapraz hakkında 7 Mayıs 2010 
tarihinde Yüksekova Haber internet sitesinden yayınlanan "Korkmayın Kaymakam Bey" baĢlıklı yazısı ve 
"Yüksekova'da bezdiren uygulama" baĢlıklı haberle kendisine "basın yolu ile Ģahsına hakaret edildiği" iddiası ile Mayıs 
ayında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Erkan Çapraz hakkında soruĢturma açıldı. 

31 Ersin Çelik 

Diyarbakır'da 6 Aralık 2009 tarihinde düzenlenmek istenen yürüyüĢe yapılan müdahalede yaĢamını yitiren Aydın 
Erdem'in faillerinin ortaya çıkarılamaması ve yine olay yeri inceleme ekipleri dıĢında boĢ kovanların polisler tarafından 
toplanılması ve bu kovanların Polisevi tuvaletinde bulunmasına iliĢkin geliĢmeleri haberleĢtiren DĠHA Muhabiri Ersin 
Çelik hakkında soruĢturma baĢlatıldı. TMK 6. Maddesinde düzenlenen "Terörle mücadelede görev almıĢ kamu 
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görevlilerinin ifĢası ve hedef gösterildiği" gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle baĢlatılan 
soruĢturma kapsamında Nisan ayında Cumhuriyet Savcılığına ifade veren Çelik, suçlamayı reddetti. 

32 
Fadıl Bedirhanoğlu, Abdullah Kılıç, 
M. Sıdık AkıĢ, Hivzullah Kansu, 
Fahri Kurt ve Musa Bor 

“Kandil ve Mahmur'dan gelen BarıĢ Grubu üyelerinin Hakkari'de karĢılanması ve Abdullah Öcalan'ın hazırladığı yol 
haritasının verilmesine iliĢkin Hakkari Belediyesi önünde yapılan basın açıklamasına katıldıkları” gerekçesiyle Hakkari 
Belediye BaĢkanı Fadıl Bedirhanoğlu, BaĢkan Vekili Abdullah Kılıç, BDP Ġl BaĢkanı M. Sıdık AkıĢ, kapatılan DTP'nin 
eski Ġl BaĢkanı Hivzullah Kansu ve Merkez Ġlçe BaĢkanı Fahri Kurt ve SES ġube BaĢkanı Musa Bor hakkında 
soruĢturma baĢlatıldı. Söz konusu kiĢiler Mayıs ayı baĢında Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifade verdi. 

33 

Fadıl Bedirhanoğlu, Hıfzullah 
Kansu Fahri Kurt, Mehmet Sıdık 
AkıĢ, Abdullah Kılıç, Mikail Atan, 
Haluk Bor ve Mehtap TaĢtan 
Demirer  

PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın çağrısı üzerine Kandil ve Maxmur‟dan gelen barıĢ gruplarının Habur Sınır Kapısı'ndaki 
karĢılanmaları sırasında Hakkari'de de Altay Caddesi üzerinde düzenlenen karĢılama etkinliğine iliĢkin soruĢturma 
açıldı.  Hakkari Belediye BaĢkanı Fadıl Bedirhanoğlu ile eski DTP Hakkari Ġl BaĢkanı Hıfzullah Kansu yaptıkları 
konuĢmalardan dolayı, eski DTP Ġlçe BaĢkanı Fahri Kurt, BDP Ġl BaĢkanı Mehmet Sıdık AkıĢ, Belediye BaĢkan 
Yardımcısı Abdullah Kılıç, MEYA-DER ġube BaĢkanı Mikail Atan, eski DTP Hakkari Ġl Yöneticisi Haluk Bor, Ġl Genel 
Meclis üyesi Mehtap TaĢtan Demirer de, karĢılamaya katıldıkları gerekçesiyle soruĢturmalık oldu. Hakkari Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından "Suç ve suçluyu övmek", "Örgüt propagandası vermek" iddiasıyla baĢlatılan soruĢturma 
kapsamında 8 kiĢi Ocak ayında savcılığa ifade verdi. 

34 Fahrettin Tatlı 

ViranĢehir Belediye BaĢkan Vekili Fahrettin Tatlı hakkında, 23 Nisan Çocuk Bayramı günü yapılan resmi törende 
Ġstiklal MarĢı'na eĢlik etmediği yönünde basında haberlerin çıkması üzerine ViranĢehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
incelemede baĢlatıldı. Ġncelemeyi sonuçlandıran Cumhuriyet Savcılığı, 'ġüpheli tören sırasında her ne kadar Ġstiklal 
MarĢı'nın okunmasına eĢlik etmese de herhangi bir fiil, söz veya hakaret ile Ġstiklal MarĢı'nı alenen aĢağıladığına dair 
bir eyleminin olmadığının olay yeri tespit görüntülerinden anlaĢılmakta olduğu, bu nedenle kovuĢturma yapılmasına 
yer yoktur' diyerek dosyayı kapattı. 

35 Ferhat Arslan 
DĠHA Tunceli muhabiri Ferhat Arslan hakkında, bir haber için Roj Tv'ye katıldığı ve "Irk, etnik köken, bölge, din, dil 
farkı gözettiği" ve "Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle Mayıs ayında soruĢturma açıldı. 

36 Ferhat Tunç 

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında, Bitlis'in Tatvan ilçesinde verdiği konserde sarf ettiği "Askerler ölmesin, gerillalar da 
ölmesin'' sözleri nedeniyle Temmuz ayında Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruĢturma baĢlatıldı. SoruĢturma 
kapsamında Tunç BeĢiktaĢ'da bulunan Ġstanbul Adliyesi'ne gelerek talimatla Cumhuriyet Savcısı Kadir AltınıĢık'a ifade 
verdi.  

37 Ferhat Tunç 
Türkücü Ferhat Tunç hakkında, 15 Ağustos 2009 tarihinde Siirt'in Eruh Ġlçesi Çırav Dağı eteklerinde gerçekleĢtirilen 1. 
Eruh -Çırav Kültür Sanat Festivali'nde yaptığı ve 'BarıĢ ve kardeĢlikten öte bir yol görmüyorum' dediği konuĢma 
nedeniyle soruĢturma baĢlatıldı. Tunç, 9 Nisan günü Büyükçekmece Adliyesi'nde ifade verdi. 

38 Göle ilçesinde 17 kiĢi 
Göle Cumhuriyet Savcılığı, kapatılan DTP milletvekillerinin 8 Kasım 2008'de ilçeyi ziyaretleri sırasında karĢılamaya 
gelenlerden 17 kiĢi hakkında Ocak ayında soruĢturma açtı. SoruĢturma kapsamında 17 kiĢiden bir bölümü Ġlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi. 

39 Gülbahar Gök 
Tunceli‟de 2010 Newroz kutlamalarında “HPG'liler için yazılan Kürtçe Ģarkı eĢliğinde halay çektiği” iddiasıyla BDP 
üyesi Gülbahar Gök hakkında "örgüt propagandası" suçundan soruĢturma açıldı. 

40 Gültan KıĢanak 
BDP'nin, 12 Eylül'de yapılacak anayasa referandumunu boykot çalıĢmaları kapsamında 5 Eylül 2010 tarihinde 
Diyarbakır Ġstasyon Meydanı'nda düzenlediği "boykot" mitingi hakkında, çalınan Kürtçe parçalar ve BDP EĢbaĢkanı 
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BaĢkanı Gültan KıĢanak'ın "Demokratik Özerk Kürdistan Ġstiyoruz" sözleri nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı tarafından inceleme baĢlatıldı. 

41 Güven Yılan 
Ardahan‟da yapılan gözaltı operasyonunu kınamak amacıyla basın açıklaması yapan BDP Ġl BaĢkanı Güven Yılan 
hakkında ġubat ayında "Halkı kin ve düĢmanlığa teĢvik etmek" iddiasıyla soruĢturma baĢlatıldı. 

42 Hamdi Cin ve Abdulkerim Ataman 
2009 yılında Siirt'in Eruh Ġlçesi'nde düzenlenen "1. Eruh Çırav Kültür Sanat ve Doğa Festivali"ne ġırnak'ın 
BeytüĢĢebap Ġlçesi'nden katılan Hamdi Cin ve Abdulkerim Ataman, haklarında açılan soruĢturma nedeniyle Mart 
ayında BeytüĢĢebap Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talimatı ile Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ifade verdi. 

43 Hasip AktaĢ 

Mardin'in Mazıdağı Belediye BaĢkanı Hasip AktaĢ hakkında, 23 Mayıs 2010'da Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nin 
(DÖKH) düzenlediği yürüyüĢe katılarak "Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri kanununa muhalefet etmek" gerekçesi ile 
soruĢturma açıldı. Talimatla Mazıdağı Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade vermek üzere çağrılan AktaĢ, mahkemede 
ifadesini Türkçe bildiğini ancak Kürtçe vereceğini belirterek, tercüman talebinde bulundu. Tercüman talebi mahkeme 
tarafından reddedilerek AktaĢ'ın ifadesini almak üzere duruĢmayı 17 Aralık 2010 tarihine erteledi. Sözlü olarak 
duruĢmanın tarihini AktaĢ ve avukatı Özlem Mungan'a bildiren mahkeme duruĢmayı 16 Aralık tarihinde yaptı. 
DuruĢmanın 17 Aralık tarihinde yapılacağı bildirilen AktaĢ ve avukatı Mungan, 16 Aralık'ta yapılan duruĢmaya 
katılmadı. Kendilerine bildirilen tarihte adliyeye giden AktaĢ ve avukatı Özlem Mungan'a mahkeme tarafından 
duruĢmanın görüldüğü ve AktaĢ hakkında "duruĢmaya zorla getirilme kararı" çıkartıldığı bildirildi. AktaĢ'ın avukatı 
Mungan, kendilerine bildirilen tarihte görülmediği gerekçesi AktaĢ'ın duruĢmasının görülmesini talep etti. AktaĢ'ın 
avukatı Özlem Mungan, iddiasına göre, mahkeme hakimi "Eğer Hasip AktaĢ, Türkçe ifade verirse bu gün duruĢmasını 
göreceğiz ve hakkında zorla getirilme kararını kaldıracağız" dedi. AktaĢ ve avukatının ısrarı ile duruĢma görüldü. AktaĢ 
duruĢmada Kürtçe ifade verdi. AktaĢ'ın ifadesi tutanaklara "susma hakkını kullandı" diye geçirilirken, hakkında zorla 
getirilme kararı ise kaldırıldı. AktaĢ'ın avukatı Özlem Mungan, "Müvekkilim susma hakkını kullanmadı. Müvekkilim 
iddialara kendi anadilinde yanıt verdi" dedi. 

44 Hasip AktaĢ 

Mazıdağı Belediyesi'nin araçlarına yazılan "ġaredarîya ġemrexê" yazısının “1353 sayılı Türk Harflerin Kabulü ve 
Tatbiki Hakkında Kanun'un 2. maddesine aykırı davranmak suretiyle TCK 222. maddesindeki suçu iĢlendiği” iddiasıyla 
Belediye BaĢkanı Hasip AktaĢ hakkında Aralık ayında inceleme baĢlatıldı. AktaĢ, 30 Aralık günü Mazıdağı Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı'na ifade verdi. AktaĢ, savcıya, "Türkçe biliyorum ancak ben ifademi kendi ana dilim olan Kürtçe olarak 
vermek istiyorum" dedi. Savcı da AktaĢ'a, "Daha önceden baĢka soruĢturma dosyalarında vermiĢ olduğu Türkçe 
ifadeleri göstererek Kürtçe ifade vermek istemesi halinde susma hakkını kulanmıĢ olacağını" söyledi. AktaĢ, tekrar 
Kürtçe savunma yapacağını belirtti. AktaĢ'ın Avukatı Özlem Mungan, "Konuyla ilgili olarak tercüman talebimizi yazılı 
olarak iletiyoruz. Bu aĢamada savunma yapmayacağız" dedi. 

45 Hatip Dicle 

DEP eski milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EĢbaĢkanı Hatip Dicle hakkında, Kandil Dağı ve Mahmur 
Kampı'ndan barıĢ gruplarının 19 Ekim 2009 tarihinde geliĢleri ile ilgili açıklamaları nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet 
BaĢsavcılığınca 'adliyenin manevi Ģahsiyetini tahkir ve tezyif' iddiasıyla TCK'nın 301. Maddesi uyarınca ġubat ayında 
soruĢturma baĢlatıldı. 

46 HurĢit Tekin ve Felem Aker 
ġemdinli'ye Eylül ayında gelen BDP EĢbaĢkanları Selahattin DemirtaĢ ve Gültan KıĢanak'ın mitingine katılan ġemdinli 
eski Belediye BaĢkanı HurĢit Tekin ve Belediye Meclis Üyesi Felem Aker hakkında soruĢturma açıldı. 16 Aralık günü 
ifade için Adliyeye giden Tekin ve Aker‟e Savcılık tarafından sorulan sorulara Kürtçe cevap vermek istedi. Tekin ve 
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Aker'in Avukatı Mehmet Ekici de, müvekkillerinin meramlarını Kürtçe daha kolay anlatabileceğini bu yüzden de 
ifadelerinin Kürtçe alınmasını talep etti. Savcı ise, Tekin ve Aker'in meramlarını anlatacak derecede Türkçe bilmesi 
nedeni 'bilinmeyen bir dilde' ifade alınamayacağını belirtti. Buna tepki gösteren Av. Ekici, müvekkillerinin kullandığı 
dilin Kürtçe olduğunu bunun da tutanaklara 'bilinmeyen dil' olarak geçirilmesini kabul etmeyeceklerini ifade etti. Bunun 
üzerine Tekin ve Aker Türkçe ifade vermeyeceklerini belirterek adliyeden ayrıldı. 

47 
Ġbrahim Ayhan, Mithat Karadağ ve 
22 kiĢi 

ġanlıurfa'da 5 Aralık 2009 tarihinde eski DTP Genel Merkezi'nin çağrısı üzerine düzenlenen "Demokratik çözüm, 
özgür irade" yürüyüĢüne katılan eski DTP Ġl BaĢkanı Ġbrahim Ayhan, Merkez Ġlçe BaĢkanı Mithat Karadağ, KESK'e 
bağlı sendika Ģube baĢkanlarının da aralarında bulunduğu 24 kiĢi hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 24 kiĢi, Savcılık 
tarafından "Suç ve suçluyu övmek", "2911 sayılı Gösteri ve YürüyüĢ Kanunu'na muhalefet etmek" iddiasıyla yürütülen 
soruĢturma kapsamında Ocak ayında Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. 

48 Ġnönü Üniversitesi öğrencisi 20 kiĢi 

Malatya Ġnönü Üniversitesi'nde okuyan Rahim O., Kamuran S., Çiğdem A. Ve 17 üniversite öğrencisi hakkında, 
Diyarbakır'da polis kurĢunu ile yaĢamını yitiren Aydın Erdem anısına Battalgazi Erkek Öğrenci yurdunda 
düzenlenecek yürüyüĢle ilgili bildiri dağıttıkları için soruĢturma baĢlatıldı. Malatya Cumhuriyet Savcılığı'nın baĢlattığı 
soruĢturma kapsamında Ocak ayında jandarma tarafından öğrencilerin ifadeleri alındı. 

49 Ġsa Durç 

BDP Mardin Ġl BaĢkanı Ġsa Durç hakkında, 22 Aralık 2009 tarihinde BDP Nusaybin Ġlçe Örgütü'nün açılıĢında parti 
önünde Kürtçe konuĢtuğu ve konuĢmasında 'Özgürlük ve demokrasi mücadelesinde halkımızın demokratik 
iradeleĢme gücü ile bütün zorluklarını aĢarak bu topraklarda barıĢ ve demokrasi ile birlikte daha çok örgütlenerek 
birbirimizle kenetlenecek gerçekleĢtireceğiz. Bizde diyoruz Sayın Abdullah Öcalan'da diyor. Bu katliamları durdurun' 
dediği için  soruĢturma açıldı. dile getirdi. 

50 Ġsa Durç 
Mardin'in Mazıdağı Ġlçesi'nde 3 Ocak 2010‟da BDP Ġlçe binasının açılıĢında Kürtçe konuĢan BDP Mardin Ġl BaĢkanı 
Ġsa Durç hakkında, konuĢmasında "Sayın Öcalan" ve "Kürdistan" kelimelerini telaffuz ettiği gerekçesiyle Mazıdağı 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruĢturma açıldı. 

51 Ġstanbul'da 19 kiĢi 

Ceylan Önkol (12) isimli çocuğun 28 Eylül 2009‟da Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi'ne bağlı Tabantepe Jandarma Taburu 
yakınlarında askeri mühimmatın patlaması sonucu yaĢamını yitirmesinin ardından askeri görevliler ve olay yerine 
gitmeyen Lice Savcısı'nın yargılanması talebiyle suç duyurusunda bulunan aydın ve sanatçılar AyĢe Demirbilek, 
Berhem BaltaĢ, Berkay, Bülent Turan, Cengiz Alğan, Emine Eren Okçuoğlu, Gülsüm Cengiz, Ġlkay Akkaya, Ġrem Aksu, 
Lale Mansur, Leman Yurtsever, Mehmet Demir, Roni Margulies, Sait Ozan Kaya, Yalçın Ergündoğan, Yasemin 
Göksu, Yıldız Önen, Yusuf Çetin, Zeynep Tanbay hakkında soruĢturma açıldı. 19 kiĢi Ocak ayında Beyoğlu 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından suç duyurusuna iliĢkin ifade vermeye çağırıldı. 

52 Karlıova'da 16 kiĢi 

Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında 2009  yılı Temmuz ayında kaza sonucu yaĢamını yitirdiği belirtilen HPG'li Metin 
Ġğne, (Rodi Bingöl) ile Murat Irikmen'in (Ali) cenazeleri 22 Mart günü  gömüldükleri yerden alınarak yapılan otopsinin 
ardından ailelerine verildi. Militanlar Karlıova ilçesinde yapılan dini vecibelerin ardından sabaha karĢı defnedilirken, 
cenaze törenine katılan ve aralarında Günlük Gazetesi dağıtımcısı F.B, DTP Malatya Ġl eski BaĢkanı Ramazan Kuzu, 
Merkez Ġlçe eski BaĢkanı Zeki Kılıçgedik, Demokratik Öğrenci Derneği BaĢkanı Süphan Oruçlu ve Ġnönü Üniversite 
öğrencilerinin bulunduğu 16 kiĢiye Karlıova Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine soruĢturma açıldı. 

53 Kars'ta 70 kiĢi 
Kars'ta Ocak ayı içerisinde belediye baĢkanların tutuklanmasını kınamak amacıyla yapılan basın açıklamasına 
katıldıkları gerekçesiyle kapatılan DTP ve BDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 70 kiĢi hakkında soruĢturma 
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baĢlatıldı. Savcılık tarafından baĢlatılan soruĢturma kapsamında ifade vermek üzere Ġl Emniyet Müdürlüğüne çağrılar 
20'sinin açıklama sırasında kentte olmadığı belirtildi. 

54 Kızıltepe Ġçesi'nde 21 kiĢi 

Mardin'in Kızıltepe Ġçesi'nde Cumhuriyet Savcılığı, aralarında BDP Mardin Ġl BaĢkanı Ali Aslan, BDP Kızıltepe Ġlçe 
BaĢkanı Seyfettin AteĢ, BarıĢ Grubu üyesi Hüseyin Ġpek, Kızıltepe Belediye Meclis Üyesi Adnan Irmak, BDP yönetici 
ve üyeleri Selma Demircan, Nusrettin Ekin, Çetin Elik, M.Salih AteĢ, Ġzzetin Kurga, Selahattin Ece, Seyfettin Orhan, 
Ronahi Avcı, Halime Ece, Aslan Ece, Zübeyir Gayir, Nilüfer Elik Yılmaz, Leyla Salman, Nazan Demir, Hasan DalmıĢ 
ve Nezir Alkan'ın da aralarında bulunduğu 21 kiĢi hakkında, kapatılan DTP'nin Siyasi Yasaklı EĢbaĢkanı Ahmet Türk'e 
Samsun'da yapılan saldırıya tepki göstermek amacıyla ilçede yapılan yürüyüĢ ile 6 Mart 2010 tarihinde Belçika'da Roj 
Tv binasına yapılan operasyona tepki göstermek amacıyla yapılan yürüyüĢte "örgüt propagandası yapmak" ve 
"yasadıĢı slogan atmak" iddiasıyla Nisan ayında soruĢturma açtı. 

55 Lice Ġlçesinde 10 kiĢi 

Lice'nin yakılıĢının 18. yıldönümü nedeniyle, Lice'de 22 Ekim tarihinde BDP tarafından yapılan protesto eylemine 
katılanlardan 10 kiĢi hakkında "Toplantı, gösteri ve yürüyüĢ kanuna muhalefet etmek" ve "Örgüt propagandası 
yapmak" iddiasıyla soruĢturma açıldı. Hakkında soruĢturma açılan BDP'li Ġl Genel Meclis Üyesi Niyazi Erdoğan, Lice 
Belediye Meclis üyeleri Nazire Tursun ve Halis Kaymaz, BDP Lice Ġlçe yöneticileri Gülistan Ġncekara, Nezan Gözen, 
Ġdris Özbahçivan ve Harun ErkuĢ, kapatılan DTP Lice Ġlçe BaĢkanı Murat Atagün ve BDP üyesi Selim Akar 16 Aralık 
günü Lice Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifade verdi. 

56 
Mahmut Erdem, Meles Erdem ve M. 
Ġhsan Erdem 

Mardin‟in Ömerli Ġlçesi Cumhuriyet BaĢsavcılığı, 6 Aralık 2009‟da Diyarbakır‟da bir protesto gösterisinde faili meçhul 
Ģekilde öldürülen Aydın Erdem‟in mezar taĢına Kürtçe yazdırdıkları Ģiirde geçen “Ģehit” ifadesi nedeniyle Aydın 
Erdem‟in babası Mahmut Erdem, annesi Meles Erdem ve abisi M. Ġhsan Erdem hakkında, “suçu ve suçluyu övdükleri” 
iddiasıyla Ağustos 2010‟da soruĢturma baĢlattı. 

57 Mazgirt Ġlçesi'nde 7 lise öğrencisi 
Tunceli‟nin Mazgirt Ġlçesi'nde 20 Mart 2010‟daa yapılan Newroz kutlamasında “Gerilla” isimli Ģarkı eĢliğinde halay 
çektikleri gerekçesiyle 7 lise öğrencisi hakkında “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla soruĢturma açıldı. Nazimiye 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından açılan soruĢturma kapsamında 7 öğrenci Nisan ayı baĢında savcılığa ifade verdi. 

58 
Mehmet Kanar, Haluk Bor ve Koma 
Jiyan üyeleri 

Çukurca Cumhuriyet Savcılığı, 3 Aralık 2009 tarihinde ilçede yapılan mitingde yaptığı konuĢma yapan Çukurca 
Belediye BaĢkanı Mehmet Kanar  ile mitingde Kürtçe Ģarkı söyleyen yerel müzik grubu Koma Jiyan üyeleri ve 
sunuculuk yapan kapatılan DTP'nin Hakkari eski Ġl Yöneticisi Haluk Bor hakkında soruĢturma açtı. 

59 Mehmet Özcan ve Pınar Sağ 

29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde belediye baĢkan adayı Murat Kur‟a destek olmak için Tunceli Demokratik 
Halk DayanıĢması tarafından düzenlenen mitinge katılan sanatçılardan Mehmet Özcan ve Pınar Sağ hakkında 
“Ġbrahim Kaypakkaya‟yı seviyorum” dedikleri gerekçesiyle TCK 215. maddesi uyarınca “suçu ve suçluyu övdükleri” 
iddiasıyla Tunceli Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından 2010 Ocak ayında soruĢturma baĢlatıldı. SoruĢturma 
kapsamında ifade veren Pınar Sağ, "BarıĢ ve kardeĢliğin öneminden bahsettim. Hiçbir Ģekilde suçu ve suçluyu övmek 
gibi bir niyetim olmamıĢtır. Sanatçı duyarlılığını dile getirdim" dedi. 4 Ağustos 2009'da Firuzköy polis merkezinde 
ifadesi alınan Mehmet Özcan da, "Ben özel olarak konuĢma yapmadım ama türküler ve Ģiirlerde bu sözler geçti. Bunu 
halkımla orada bulunan insanlarla paylaĢtım" diyerek kendini savundu. 

60 Mehmet ReĢit HaĢimi 
Kozluk Cumhuriyet Savcılığı, 6 Aralık 2009 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek 
amacıyla Batman'da yapılan basın açıklamasına katılan BDP'li Belediye BaĢkanı Mehmet ReĢit HaĢimi hakkında 
Ocak ayında soruĢturma açtı. 
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61 Mehmet Sıddık AkıĢ 
BDP Hakkari Ġl BaĢkanı Mehmet Sıddık AkıĢ, BDP Çukurca Ġlçe BaĢkanlığı'nın açılıĢı sırasında yaptığı konuĢmada 
“örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla hakkında açılan soruĢturma kapsamında 31 Mart günü Cumhuriyet Savcılığı'na 
ifade verdi. 

62 
Mustafa Kemal Üniversitesi'nde 
okuyan 39 öğrenci 

Hatay'ın Ġskenderun Ġlçesi'nde Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (MKÜ) okuyan 39 öğrenci hakkında, Newroz 
Bayramı'na katılarak 'yasadıĢı Kürtçe slogan attıkları' gerekçesiyle Mayıs ayında Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
soruĢturma baĢlatıldı. Öğrenciler, emniyete ifade vermeye giderken, polislerin öğrencilerin ailelerini arayarak, 
'Çocuklarınız PKK'ya yardım ediyor. Dikkat edin baĢına kötü Ģeyler gelebilir' dediği öğrenildi. 

63 Narin Erol 
Belediyenin Basın Halkla ĠliĢkiler Müdiresi Narin Erol hakkında, Hasankeyf Kültür ve Sanat Festivalinde çekilen 
fotoğrafların Batman Belediyesi'ne ait internet sitesine yüklenmesi sonrası, “yüklenen 182 festival fotoğrafından 2 
pankartta PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı olduğu” nedeniyle soruĢturma açıldı. 

64 Necat Yılmaz 

Kurtalan Belediye BaĢkanı Necat Yılmaz hakkında, BDP Kurtalan Ġlçe binasının açılıĢında yaptığı Kürtçe konuĢmadan 
dolayı siyasi partiler kanuna muhalefet ettiği gerekçesiyle soruĢturma açıldı. Yılmaz, hakkında aynı açılıĢta yaptığı 
konuĢmada PKK Lideri Abdullah Öcalan'a sayın dediği için de "Suç ve suçluyu övmekten" ikinci bir soruĢturma açıldı. 
Yılmaz, 2 soruĢturma kapsamında Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı‟na 3 Eylül günü ifade verdi. 

65 
Nezir Gülcan, Faruk Sağlam ve 10 
BDP'li yönetici 

"KCK" adı altında yapılan operasyon kapsamında tutuklanan Kürt siyasetçilerin Kürtçe savunma yapmasına izin 
vermeyen ve Kürtçe'yi "Bilinmeyen dil" olarak tanımlayan Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ni Kürtçe açıklama ile 
protesto eden BDP Siirt Ġl Örgütü yöneticileri hakkında soruĢturma açıldı. Siirt Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadeye 
çağrılan BDP PM üyesi Nezir Gülcan, BDP Siirt Ġl BaĢkanı Faruk Sağlam ve 10 BDP'li yönetici 13 Aralık günü Kürtçe 
ifade verdi. Kürtçe bir polisin tercümanlığında ifade veren BDP'liler ifadelerinin alınmasından sonra emniyetten ayrıldı. 

66 Nijad Yaruk 
BDP Diyarbakır Ġl BaĢkanı Nijad Yaruk, 15 Mayıs 2010‟da BDP Diyarbakır Ġl Örgütü tarafından düzenlenen "BarıĢ 
YürüyüĢü'nde" yaptığı konuĢmadan dolayı hakkında açılan soruĢturma kapsamında, 8 Haziran günü Cumhuriyet 
Savcılığı'na "Örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla ifade verdi. 

67 
Nilgün ÖneĢ, Bahadır Atay, Tomris 
Giritlioğlu ve Aydın Bulut 

12 Eylül Darbesi sonrasında yaĢananları konu alan “Bu Kalp Seni Unutur Mu” adlı Televizyon dizisinin Diyarbakır 
Cezaevi'nde uygulanan vahĢetin anlatıldığı bölümüyle ilgili Nisan ayında soruĢturma baĢlatıldı. SoruĢturma, Diyarbakır 
Cezaevi'nde 1980-1982 yıllarında PKK'li tutsaklara tarihin tanık olduğu en büyük iĢkencelerini uygulayan dönemin 
cezaevi müdürü Esat Oktay Yıldıran'ın Ġzmir'de yaĢayan iki oğlunun Ģikayeti üzerine yapıldı. SoruĢturma kapsamında 
dizinin senaristi Nilgün ÖneĢ, yapımcısı Bahadır Atay ve Tomris Giritlioğlu ile yönetmen Aydın Bulut'un talimat yoluyla 
Ġstanbul Adliyesi'nde ifade verecek. 

68 
Niyazi Çevrim ve BDP Ġdil Ġlçe 
yöneticileri 

BDP Ġdil Ġlçe BaĢkanı Niyazi Çevrim ve ilçe yöneticileri hakkında, 18 Ağustos 2010 tarihinde BDP EĢbaĢkanı 
Selahattin DemirtaĢ'ın referandum çalıĢmaları çerçevesinde, ilçeye yaptığı gezide, "Kitleyi organize ettikleri" ve "Örgüt 
propagandası yaptıkları" iddiası ile soruĢturma açıldı. Çevrim ve ilçe yöneticileri, Aralık ayında Ġdil Cumhuriyet 
Savcılığı'nda ifade verdi. 

69 Nizamettin Yılmaz 

Mardin'in Derik Ġlçesi'nde Azadiya Welat gazetesinin dağıtımcılığını yapan Nizamettin Yılmaz hakkında, 6 Nisan'da 
gazete dağıtımını yaptığı sırada sivil polisler tarafından durdurularak üzerinde bulunan ve haftalık yayın yapan "Politik 
Yorum" gazetesi nedeniyle, "bir ay kapatma cezası verilmesine rağmen gazetenin dağıtımın yaptığı" iddiasıyla Kasım 
ayında soruĢturma açıldı. 

70 Nusaybin Ġlçesinde 16 kiĢi BDP Nusaybin Ġlçe Örgütü tarafından 10 Temmuz 2010 tarihinde askeri operasyonlara ve Kürt halkına yapılan 



ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 

382 ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜ |  

 

  
Haklarında SoruĢturma Açılan 

KiĢiler 
SoruĢturma Gerekçesi 

müdahaleleri kınamak amacıyla yapılan yürüyüĢe soruĢturma açıldı. Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan 
soruĢturmada, aralarında BDP PM Üyesi Mahmut Çelik, BDP Mardin Ġl BaĢkanı Ali Aslan, BDP Nusaybin Ġlçe BaĢkanı 
Süleyman Çiftçi, Nusaybin Belediye BaĢkanı AyĢe Gökkan‟ın da bulunduğu 16 kiĢi “yasadıĢı slogan" atmakla 
suçlanıyor. 

71 Osman Baydemir 
Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman Baydemir hakkında, Tunceli 10. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde 
yaptığı konuĢma nedeniyle Tunceli Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından soruĢturma baĢlatıldı.  

72 Osman Baydemir 
Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman Baydemir, BDP'ye yönelik operasyon kapsamında 12 Ocak günü 
Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na ifade verdi. Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na 5 saat ifade veren 
Baydemir'e savcılık talebi üzerine nöbetçi mahkeme tarafından geçici yurt dıĢına çıkıĢ yasağı getirildi. 

73 Osman Baydemir ve Nijad Yaruk 
BDP'nin 12 Eylül'de yapılan anayasa referandumunu „boykot‟ çalıĢmaları kapsamında 5 Eylül 2010'da Diyarbakır'da 
düzenlediği mitingin ardından, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman 
Baydemir ve BDP Diyarbakır Ġl BaĢkanı Nijad Yaruk hakkında soruĢturma açtı. 

74 Ramazan Akın ve 5 kiĢi 
MEYA-DER Batman ġubesi tarafından 10-17 Aralık Ġnsan Hakları Haftası dolayısıyla çeĢitli tarihlerde gözaltında 
kaybedilenlerin durumuna dikkat çekmek için 17 Aralık günü Sanat Sokağı'nda yaptığı kitlesel basın açıklamasına 
katıldıkları gerekçesi ile dernek yöneticisi 6 kiĢi hakkında soruĢturma açıldı. 

75 Ramazan Uysal 

ġırnaklı kadınların 2 Ocak günü BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın eski DTP EĢbaĢkanı Emine Ayna'ya yönelik 
sözlerine tepki olarak düzenlediği yürüyüĢ ve basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle ġırnak Belediye BaĢkanı 
Ramazan Uysal hakkında soruĢturma baĢlatıldı. ġırnak Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından "Örgüt propagandası 
yapmak" iddiasıyla baĢlatılan soruĢturma kapsamında Uysal 15 Ocak günü ifade verdi. 

76 Rasim Ozan Kütahyalı 

Adalet Bakanlığı, Taraf Gazetesi‟ndeki köĢesinde 2 Ocak 2010‟da “Ya alçaksınız ya salak” baĢlığıyla yazdığı yazı 
nedeniyle Taraf Gazetesi Yazarı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yazıdaki ifadelerin “devletin askeri teĢkilatını basın 
yoluyla aĢağılama” suçu kapsamında değerlendirilebileceği gerekçesiyle TCK‟nın 301/4 maddesi uyarınca soruĢturma 
izni verildi. 

77 
Remzi Azizoğlu, Fırate Dengizi ve 
Xece ġen 

TZPKurdi'nin anadilde eğitim talebiyle 20 Eylül'de baĢlattığı ve bir hafta sürecek olan "Okulları boykot" kampanyası 
kapsamında Diyarbakır'da billboardlara asılan afiĢlerin toplatılmasının ardından, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından açılan soruĢturma kapsamında TZPKurdi Sözcüsü Xece ġen, KURDĠ-DER BaĢkanı Remzi Azizoğlu ve Kürt 
Enstitüsü Sözcüsü Fırate Dengizi 21 Eylül günü ifade verdi. Ġl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan yöneticilere, 
"Boykot kararını kim aldı?", "Okulları boykot etmeyi size kim söyledi", "Velilere böyle bir çağrıda bulundunuz mu, 
neden çağrı yaptınız?" gibi soruların sorulduğu belirtildi.  

78 Resul Sadak ve Faik Kaplan 
Ġdil Belediye BaĢkanı Resul Sadak ve DTP Ġdil eski Ġlçe BaĢkanı Faik Kaplan,BDP'ye yapılan operasyon kapsamında 
Ocak ayında Cumhuriyet Savcılığı'na çağrıldı. 14 Ocak günü Ġdil Adliyesi'ne gelen Sadak ve Kaplan'ın, BDP 
operasyonuna iliĢkin ifadeleri alındı. 

79 Resul Sadak ve Niyazi Çevrim 

Ġdil Belediye BaĢkanı Resul Sadak ve BDP Ġdil Ġlçe BaĢkanı Niyazi Çevrim, 15 Ağustos 2009'da Eruh Çırav Kültür 
Sanat etkinliklerine katıldıkları, 4 Aralık 2009 tarihinde DTP'li 98 belediye baĢkanı ile 10 ilin genel meclis üyelerinin 
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢularına iliĢkin yaptığı açıklama ve ġırnak'ın Silopi Ġlçesi'nde seçim 
bürosunun açılıĢında yaptıkları konuĢmalardan dolayı haklarında açılan soruĢturma kapsamında 26 Nisan günü Ġdil 
Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi. 
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80 
Ruken YetiĢkin, Sedat Töre ve 
HurĢit Altekin 

Partilerine yönelik operasyon ve tutuklamaların protesto edilmesi nedeniyle Diyarbakır'da 12 Aralık 2009 tarihinde 
yapılan kitlesel basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle Yüksekova Belediye BaĢkanı Ruken YetiĢkin, ġemdinli 
Belediye BaĢkanı Sedat Töre ve Esendere Belediye BaĢkanı HurĢit Altekin, haklarında açılan soruĢturma nedeniyle 2 
Mart günü Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talimatı ile ifade verdiler. 

81 Sami Yılmaz 

Yüksekova'da 2008 yılında Newroz kutlaması sırasında yaĢanan olaylarda yaĢamını yitiren Ġkbal YaĢar'ın davasıyla 
ilgili yaĢanan geliĢmeler ile Yüksekova'da geçici köy korucusu kadrosuyla resmi kurumlara yerleĢtirilen kiĢilerin tekrar 
silah altına alınmasına iliĢkin haberlerden dolayı DĠHA muhabiri Sami Yılmaz hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 18 
Mayıs günü "Resmi kurumları zan altında bırakmak" suçlamasıyla ilgili açılan soruĢturmada Avukatı Ergin Canan ile 
birlikte Cumhuriyet Savcısı Mustafa Özlüoğlu'na ifade veren Yılmaz, yaĢanan olayları haberleĢtirdiğini belirterek, 
suçlamaları reddetti. 

82 Sebahat Tuncel 
BDP Ġstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında BDP ViranĢehir Ġlçe Örgütü'nün Mart 2009‟da gerçekleĢtirdiği 1. 
Olağan Kongresi'nde yaptığı konuĢma nedeniyle ViranĢehir Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından "Örgüt propagandası 
yapmak" suçundan soruĢturma baĢlatıldı. 

83 Sekvan Aytu 
BDP ġırnak Ġl BaĢkanı Sekvan Aytu hakkında, ġırnak Belediyesi tarafından yapılan Sanat Sokağı'nın 16 Ocak 
2010‟da yapılan açılıĢında yaptığı konuĢmada “2010 yılında PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını 
temenni ettiği için” soruĢturma açıldı. 

84 Selim Sadak 
Siirt Belediye BaĢkanı Selim Sadak, "KCK Ģehir yapılanmasında yer aldığı" suçlamasıyla hakkında açılan soruĢturma 
kapsamında 7 Mayıs günü Siirt Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na ifade verdi. 

85 
Selim Sadak, Necat Yılmaz ve 
ġükrü Çiçek 

BDP Kurtalan Ġlçesi Örgütü'nün 2010 ġubat ayında gerçekleĢtirdiği 1.Olağan Kongresi'nde Kürtçe konuĢtukları 
gerekçesiyle Siirt Belediye BaĢkanı Selim Sadak, Kurtalan Belediye BaĢkanı Necat Yılmaz ve Ġlçe eski BaĢkanı ġükrü 
Çiçek hakkında Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı tarafından "Siyasi Partiler Kanunu"na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 
soruĢturma açıldı. 

86 ġemsettin Özen 
Karlıova BDP ilçe örgütünün 21 ġubat 2010 tarihinde gerçekleĢtirdiği Kongresinde çalınan Kürtçe Ģarkılar ile "Örgüt 
propagandası yapmak" iddiasıyla BDP Karlıova Ġlçe BaĢkanı ġemsettin Özen hakkında soruĢturma açıldı. 

87 ġemsettin Özer 
BDP Karlıova Ġlçe BaĢkanı ġemsettin Özer hakkında, BDP Karlıova Ġlçe Örgütü'nün 21 ġubat 2010‟da yapılan 
kongresinde “Kürtçe müzik çalındığı” gerekçesiyle soruĢtur baĢlatıldı. Özer, 3 Mart günü Savcılığa çağrılarak ifadesi 
alındı. 

88 ġemsettin Özer 

BDP Karlıova Ġlçe Örgütü'nün 21 ġubat 2010'da yapılan kongresinde söylenen Kürtçe Ģarkı nedeniyle BDP Ġlçe 
BaĢkanı ġemsettin Özer hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 3 Mart günü ifade veren Özer, ifade iĢleminin ardından 
savcılık talimatıyla polis tarafından fotoğrafçıya götürülüp fotoğrafı çektirildikten sonra serbest bırakıldı. (DĠHA-
03.03.10) 

89 ġenol Sağıltıcı 

Atılım Gazetesi YazıiĢleri Müdürü ve Ġmtiyaz Sahibi ġenol Sağıltıcı hakkında, Kandil'de PKK yöneticileri Murat 
Karayılan ve Cemil Bayık'la yaptığı röportajlar nedeniyle “Örgüt propagandası yapmak” ve “Örgüt açıklamalarına yer 
vermek” iddiasıyla soruĢturma açıldı. Sağaltıcı, Nisan ayında Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali'ye yaptığı 
savunmasında, Türkiye'de pek çok gazetecinin Kandil'de röportajlar yaptığına dikkat çekerek suçlamaları reddetti.  

90 ġırnak'ta 9 kiĢi 
Yüksekova ve Silopi'de yapılan yürüyüĢlerde polisin takındığı sert tutumu kınamak amacıyla 13 Aralık'ta BDP ġırnak Ġl 
Örgütü ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı yürüyüĢ ve basın açıklaması nedeni ile baĢlatılan soruĢturma kapsamında 
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Haklarında SoruĢturma Açılan 

KiĢiler 
SoruĢturma Gerekçesi 

BDP ġırnak Merkez Ġlçe BaĢkanı Abit Bayık, yöneticiler Ġbrahim Halil Uğur, Selman Uysal Sıddık Kütler, Balveren 
Belediye BaĢkanı Abdurezzak Yıldız, Kumçatı Belediye BaĢkanı Mehmet Demir, Kumçatı BDP Belde BaĢkanı Dursun 
Çakır, Cudi kültür ve Sanat Derneği Saymanı Taybet Belge ve KESK ġubeler Platformu çalıĢanı Fırat Bilir, 27 Aralık 
günü ifade verilmek üzere ġırnak Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Emniyette Kürtçe ifade vermek istediklerini belirten 
11 kiĢiye emniyet yetkilileri, Kürtçe ifade almayacaklarını ve taleplerini içeren bir dilekçe yazarak savcılığa verilmek 
üzere kendilerine verilmesini istedi. Ġfadeye çağrılan 11 kiĢi "Em xwe bi zimanê xwe yê zikmakî, Kurdî baĢtir dikarin 
vegotin bikin. Ji ber wê çendê em dixwazin ku vegotine xwe bi kurdî bikin" ifadelerinin yer aldığı dilekçeyi yazarak 
emniyet yetkililerine teslim etti. Dilekçenin teslim edilmesinden sonra 11 kiĢi ifadeleri alınmadan emniyetten ayrıldı. 

91 
ġükrü Çiçek, Necat Yılmaz, Nezir 
Gülcan ile Demokratik Çözüm ve 
BarıĢ Grubu üyeleri 

Kurtulan Cumhuriyet Savcılığı, 22 Aralık 2009 tarihinde BDP Kurtalan Ġlçe binasının açılıĢı sırasında yaptıkları 
konuĢmalar nedeniyle BDP Kurtalan eski Ġlçe BaĢkanı ġükrü Çiçek, Kurtalan Belediye BaĢkanı Necat Yılmaz, BDP 
PM Üyesi Nezir Gülcan ile Demokratik Çözüm ve BarıĢ Grubu üyeleri hakkında Mat ayında soruĢturma açtı. 

92 Tekman ilçesinde 16 kiĢi 
Tekman Cumhuriyet BaĢsavcılığı, boykot çalıĢması yürüten ve aralarında kapatılan DTP'nin PM üyesi Sertaç 
Öztürk'ün de olduğu 16 kiĢiyi Ağustos ayında ifadeye çağırdı. Sertaç Öztürk ve diğer vatandaĢlara, savcının "Ġnsanları 
boykota davet ederken tehdit unsuru kullanıyorsunuz" dediği öğrenildi. 

93 Tunceli'de 15 KiĢi 
Tunceli Üniversitesi'nde 4 Ekim 2010'da düzenlenen “Dersim Sempozyumu”na iliĢkin basın açıklaması yapan siyasi 
parti ve sivil toplum örgütleri temsilcisi 15 kiĢi hakkında, basın metninde, "Seyit Rıza'nın toplumun vicdanının sesi' 
cümlesine yer verdikleri gerekçesiyle soruĢturma baĢlatıldı. 

94 
Ümit Öz, Yüksel Demiralp, Alper 
Özmen ve ġevket Demir 

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl dönümü olan 15 ġubat 2010‟da yapılan basın açıklamasına 
katılarak "YasadıĢı slogan attıkları" iddiasıyla BDP Karlıova Ġlçe BaĢkan Yardımcısı Ümit Öz ve ilçe yöneticileri Yüksel 
Demiralp, Alper Özmen ve ġevket Demir "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla haklarında açılan soruĢturma 
kapsamında 4 Mayıs günü Karlıova Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi. 

95 Varto'da 11 kiĢi 

Varto Cumhuriyet Savcılığı, 21 Mart 2006 tarihinde yapılan Newroz kutlamasına katılan Pervin Fırat, Songül Bingöl, 
Hatice Turan, Gazal Bingöl, Kevi Bingöl, Leyla Gümgüm, Fatma MeĢe, Fırat Bingöl, Sedat Aydın, Bilal Gümgüm ve 
Gökhan Gönül hakkında attıkları sloganlarla 'örgüt propagandası' yaptıkları iddiasıyla soruĢturma baĢlattı. 11 kiĢi 
ġubaat ayında Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifade verdi. 

96 Veysel Keser 

Çelebibağı Belde Belediye BaĢkanı Veysel Keser hakkında, sağ yakalandıktan sonra infaz edildiği iddia edilen HPG'li 
Sunullah Keserci için Bitlis‟in Adilcevaz Ġlçesi'ne Akçıra Köyü‟nde kurulan taziye çadırını ziyareti nedeniyle  Adilcevaz 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla soruĢturma baĢlatıldı. Keser, soruĢturma 
kapsamında talimatla 26 Ocak günü ErciĢ Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi. 

97 ViranĢehir Belediyesi 

Nisan ayında ViranĢehir ilçesinde, üzerinde ViranĢehir Belediyesi anlamına gelen “ġaredariya WeranĢer” yazılı çöp 
konteynırları yaptıran BDP'li ViranĢehir Belediyesi hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruĢturma baĢlatıldı. 
Cumhuriyet Savcılığı'nın baĢlattığı soruĢturma kapsamında Ġlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ViranĢehir 
Belediyesi'ne gönderilen yazıda, “Yapılan bir soruĢturmaya esas olmak üzere belediyenize ait ve üzerinde ġaredariya 
WeranĢar yazılı çöp konteynırlarının üzerindeki yazılar ile ilgili belediye baĢkanlığınızın bu konuda almıĢ olduğu bir 
karar olup olmadığı, alınmıĢ bir karar yoksa bu yazıların nerede ve kim tarafından yazdırıldığı ve talimatın kim 
tarafından verildiğinin tarafımıza bildirilmesini istiyoruz” denildi. 

98 Yusuf YeĢiltepe, Bekir ġahin, “Demokratik BarıĢ ve Çözüm Grubu” üyelerinin katılımı ile 8 Aralık 2009 tarihinde ġanlıurfa'nın Birecik Ġlçesi Mehmet 
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Haklarında SoruĢturma Açılan 

KiĢiler 
SoruĢturma Gerekçesi 

Yüksel ġahin, Muhuttin Ayalp, 
Mehmet Kanat ve Ömer Karadağ 

Akan Kültür Merkezi'nde yapılan “halkla buluĢma” etkinliğine katılarak beyaz güvercin uçurdukları gerekçesiyle, BDP 
Birecik Ġlçe BaĢkanı Yusuf YeĢiltepe, yöneticiler Bekir ġahin, Yüksel ġahin, Muhuttin Ayalp, Mehmet Kanat ve Ömer 
Karadağ hakkında TMK'nın 7/2 maddesine göre “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 2010 Mayıs ayında 
soruĢturma açıldı. 

99 

Yusuf YeĢiltepe, Mehmet Korkmaz, 
Ġmam Sezgin, Berattin Kayran, 
Bekir ġahin, Bozan Karayılan, 
Cemil Akhan, Halil Sarıkaya ve 
Mehmet Sarıkaya 

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü protesto etmek amacıyla 14 ġubat 2010'da BDP 
ġanlıurfa Ġl Örgütü tarafından düzenlenen yürüyüĢe katıldıkları gerekçesi ile BDP Birecik Ġlçe BaĢkanı Yusuf YeĢiltepe, 
ilçe yöneticileri Mehmet Korkmaz, Ġmam Sezgin, Berattin Kayran, belediye meclis üyeleri Bekir ġahin, Ġl Genel Meclis 
Üyesi Bozan Karayılan, BDP Ayran Belde BaĢkanı Cemil Akhan, BDP Birecik Ġlçe Örgütü üyesi, Halil Sarıkaya ve 
Mehmet Sarıkaya hakkında ġanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruĢturma baĢlatıldı. 9 kiĢi 15 Haziran günü 
"Gösteri ve yürüyüĢ Kanunu'na muhalefet etmek" ve "Örgüt propagandası yapmak" kapsamında Birecik Emniyet 
Müdürlüğü'ne ifade vermek için çağrıldı. 

100 Yusuf Yılmaz 
Patnos Cumhuriyet Savcılığı, Patnos Belediye BaĢkanı Yusuf Yılmaz hakkında MuĢ kırsalında geçen yıl çıkan 
çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG'li Tayfun Oğul'un cenazesinde yaptığı konuĢmada "Örgüt propagandası" yaptığı 
iddiasıyla Mart ayında soruĢturma baĢlattı. 

101 Yüksel Genç 

DTK EĢbaĢkanı Yüksel Genç hakkında, Diyarbakır'da düzenlenen 2010 Newroz kutlamaları için hazırlanan ve altında 
DTK imzası bulunan, ancak valilikçe kabul edilmediği için alanda asılmayan "Ji komkujiya çandî, siyasî û civakî re êdî 
bes e (Kültürel, siyasal, sosyal soykırıma artık yeter)" ve "An çareseriya demokratî an jî berxwedanek bi heybet (Ya 
demokratik çözüm ya görkemli direniĢ)" pankartları nedeniyle soruĢturma açıldı. Mayıs ayında Diyarbakır Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından açılan soruĢturma kapsamında ifade veren Genç, söz konusu pankartlara valilikçe izin 
verilmediğini ve bu nedenle Newroz alanında asılmadığını ifade ederek, kullanılmamıĢ pankartlar ile propaganda 
yapılmasının mümkün olmadığını ve soruĢturmanın skandal olduğunu belirtti. 

102 Yüksel Genç 

DTK tarafından Diyarbakır'da 27-28 ġubat 2010 tarihinde düzenlenen "Uluslararası müzakereler ve çözüm 
deneyimleri" konferansında yaptığı açılıĢ konuĢmasında, "Silahlı Kürt hareketi" ve "Gerilla" ifadelerini kullandığı için, 
DTK EĢbaĢkanı Yüksel Genç hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruĢturma açıldı. Genç 6 Mayıs 
günü "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla açılan soruĢturma kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na ifade 
verdi. 
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2010 Yılında Düşünce Özgürlüğüne Karşı Açılan, Devam Eden ve Sonuçlanan Davalar 
 

  
Haklarında Dava Açılan 

KiĢiler 

Yargılandığı 
Kanun 

Maddesi 

Davanın 
Açıldığı 

Tarih 
Yargılanma Gerekçesi Son Durum 

1 
A. Kemal Çelik ve Ercan 
Atay 

TCK 215 2010 

PKK yöneticilerin Mahsum Korkmaz‟ın yaĢamöyküsü hakkında ailesi ile yapılan 
röportajın 9 Ağustos 2010‟da Batman Postası Gazetesi‟nde yayımlanması 
nedeniyle Batman Postası Gazetesi‟nin sahibi M. Kemal Çelik ve gazetenin 
Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Ercan Atay hakkında dava açıldı. “Suçu ve suçluyu 
övdükleri” iddiasıyla Batman Asliye Ceza Mahkemesi‟nde yargılanan M. Kemal 
Çelik‟in ve Ercan Atay‟ın ilk duruĢması 13 Aralık 2010‟da görüldü. 

Devam ediyor. 

2 
A.B., Ö.Ö., R.B., S.Y., 
M.K. ve 7 kiĢi 

TMY 7/2 
TCK 220 

2010 

Adana‟da 20 Aralık 2009‟da düzenlenen bir protesto gösterisine katılarak kolluk 
kuvvetlerine taĢ attığı iddiasıyla tutuksuz olarak yargılanan A.D.‟nin (14) karar 
duruĢması 10 Mart 2010‟da görüldü. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yapılan 
yargılamada A.D., “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt adına 
eylem yaptığı” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamalarıyla 4 yıl 8 ay 
20 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 4 yıl 
8 ay 20 gün hapis 
cezası verildi. 

3 
A.B., Ö.Ö., R.B., S.Y., 
M.K. ve 7 kiĢi 

TCK 220 
TMY 7/2 

2010 

Antep'te 8 ay önce gösterilere katıldıkları gerekçesiyle A.B., Ö.Ö., R.B., S.Y., 
M.K., isimli çocuklarla birlikte 12 kiĢi hakkında “örgüt üyesi olmamakla birlikte 
örgüt adına suç iĢlemek” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan 
davanın ilk duruĢması 7 Nisan günü Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 
Pozantı M Tipi Kapalı Cezaevi, Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevi ve Antep 
Cezaevi'nde tutuklu bulunan 5 çocuk, ödenek yokluğu nedeniyle getirilmediği 
duruĢmaya, tutuklu diğer 7 kiĢi ile avukatları katıldı. Avukatlar, çocukların 
duruĢmaya getirilmemesinin alıĢkanlık haleni getirildiğini ifade ederek, bunun 
bilinçli yapıldığını düĢündüklerini belirtti. Avukatlar, “8 ay sonra mahkeme 
açacaksın ve mahkemeye getirmeyeceksiniz. Bu açık bir adil yargılama ihmalidir” 
dedi. Avukatlar, mahkeme heyetinden sorumlular hakkında suç duyurusunda 
bulunulmasını talep etti. Müvekkillerinin yargılandıkları dosyada suç teĢkil edecek 
her hangi bir delil bulunmadığını ifade eden avukatlar müvekkillerini tahliyelerini 
talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruĢmayı 18 
Mayıs'a erteledi. 

Devam ediyor. 

4 A.E. 

TMY 7/2 
TCK 220 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2010 

ġırnak‟ta 15 ġubat 2010‟daki protesto gösterisine katılarak kolluk kuvvetlerine taĢ 
attığı iddiasıyla yargılanan A.E. (16), Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 12 
Mart 2010‟da görülen ilk duruĢmada “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte 
yasadıĢı örgüt adına eylem yaptığı”, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı”  ve 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettiği” 
suçlamalarıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 7 yıl 
6 ay hapis cezası 
verildi. 
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Haklarında Dava Açılan 

KiĢiler 

Yargılandığı 
Kanun 

Maddesi 

Davanın 
Açıldığı 

Tarih 
Yargılanma Gerekçesi Son Durum 

5 A.G. 

TMY 7/2 
TCK 220 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2009 

2009 yılında PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümünde 
yapılan protesto gösterilerinde gözaltına alınarak tutuklanan A.G. adlı çocuk 
hakkında açılan davanın duruĢması 4 Mart 2010 tarihinde Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Heyeti, A.G.'ye "Örgüt propagandası 
yapmak", "Toplantı ve gösteri yürüyüĢlerine muhalefet" ve "örgüte üye olmamakla 
beraber örgüt adına suç iĢlemek" iddialarıyla 9 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 9 yıl 
7 ay 10 gün hapis 
cezası verildi. 

6 

Abdulkadir Aris, 
Mehmet Çoku, Ahmet 
BarıĢ, Recep Atmaca, 
Ahmet Herdem, 
Pürüzan Özbey ve 
Habip Turan 

TMY 7/2 
2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2009 

Kapatılan DTP'nin gençlik kolu Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi'nin 2009 
yılında düzenlediği etkinliklere katılarak “örgüt propagandası yaptıkları” 
gerekçesiyle yargılanan 7 kiĢi hakkında açılan davanın duruĢması 7 Nisan 2010 
tarihinde Diyarbakır 5. Ağrı Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. 
DuruĢmada, tutuklu sanıklar Abdulkadir Aris, Mehmet Çoku, Ahmet BarıĢ, Recep 
Atmaca, Ahmet Herdem ve Habip Turan ile avukatları hazır bulundu. Diğer tutuklu 
sanık Pürüzan Özbey ise duruĢmaya katılmadı. Kimlik tespitinin ardından 
sanıklara suçlamalar hatırlatıldı. Yapılan etkinliğin izinli yapıldığını belirten 
sanıklar üzerlerine atılı suçları reddetti. Yapılan savunmaların ardından 
duruĢmaya ara veren mahkeme heyeti verilen aranın ardından kararını açıkladı. 
Mahkeme heyeti, sanıklardan Pürüzan Özbey, Habip Turan ve Recep Atmaca'nın 
tutukluluk halinin devamına Abdulkadir Aris, Mehmet Çoku, Ahmet BarıĢ ve 
Ahmet Herdem'in tahliyesine karar verdi. DuruĢma ileri bir tarihe ertelendi. 

Devam ediyor. 

7 Abdullah DemirbaĢ TMY 7/2 2009 

Diyarbakır‟ın Sur Ġlçesi‟nin Belediye BaĢkanı Abdullah DemirbaĢ hakkında, 2009 
yılında Londra‟daki Halkevi‟nde yaptığı konuĢmada “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptığı” iddiasıyla hakkında açılan dava 25 Mart 2010‟da Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Karar duruĢmasında DemirbaĢ beraat etti. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 

8 Abdullah DemirbaĢ TMY 7/2 2008 

Diyarbakır'ın Sur Belediye BaĢkanı BDP'li Abdullah DemirbaĢ hakkında, 26 Ekim 
2008 tarihinde Siirt'in Kurtalan Ġlçesi'nde düzenlenen “Ne AKP ne Ergenekon” 
mitinginde yaptığı konuĢma nedeniyle hakkında açılan dava 2010 Mayıs ayında 
karara bağlandı. Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 
duruĢmasına, hakkında `terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlamasıyla 5 
yıl hapis cezası istenen DemirbaĢ'ın avukatı hazır bulundu. Mahkemenin son 
savunmasını istediği DemirtaĢ'ın avukatı Sertaç Eke, müvekkillinin konuĢmasının 
bir bütün olarak değerlendirmesi gerektiğini belirterek, beraat talebinde bulundu. 
Mahkeme heyeti duruĢmaya verdiği kısa bir aranın ardından, Abdullah DemirbaĢ 
hakkında, suçu iĢlediğine dair somut delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı 
verdi. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 

9 Abdullah DemirbaĢ, TCK 257 2009 Diyarbakır‟ın Sur Ġlçesi‟nin Belediye BaĢkanı Abdullah DemirbaĢ ile belediye Devam Ediyor. 
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Haklarında Dava Açılan 
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Yargılandığı 
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Açıldığı 
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Yargılanma Gerekçesi Son Durum 

Hüseyin Kaya, Resül 
Baran ve Mehmet Ali 
Altunkaynak 

TCK 222 çalıĢanları Hüseyin Kaya, Resül Baran ve Mehmet Ali Altunkaynak hakkında, 
belediye hizmetlerini Türkçe dıĢında Kürtçe, Ermenice ve Süryanice verdikleri için 
dava açıldı. Davanın 25 Mayıs günü Diyarbakır 6. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 
görülen duruĢmasında savcı, 4 kiĢinin Türk Ceza Kanunu‟nun (TCK) 257. 
maddesi uyarınca “görevlerini kötüye kullandıkları” gerekçesiyle ve TCK‟nin 222. 
maddesi uyarınca “ġapka ve Türk Harfleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri” 
gerekçesiyle hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi. DuruĢma 30 Eylül 2009‟a 
ertelendi. 

10 

Abdullah DemirbaĢ, 
Zülküf Karatekin, 
Yüksel Baran, Mehmet 
Selim Kurbanoğlu, 
Fikriye Aytin, Ali 
ġimĢek, Turki Gültekin, 
Hasan Pence, ġiran 
Eminoğlu ve Meral 
DanıĢ BeĢtaĢ 

TMY 7/2 
TCK 220 

2010 

Kürdistan ĠĢçi Partisi PKK'nin 27 Kasım 1978'de kurulduğu Diyarbakır'ın Lice 
Ġlçesi Fis Köyü'nde düzenlenen etkinlikte fidan diktikleri için Diyarbakır'ın merkez 
Sur Belediye BaĢkanı Abdullah DemirbaĢ, Kayapınar Belediye BaĢkanı Zülküf 
Karatekin, Bağlar Belediye BaĢkanı Yüksel Baran, YeniĢehir Belediye BaĢkanı 
Mehmet Selim Kurbanoğlu, Lice Belediye BaĢkanı Fikriye Aytin, kapatılanDTP'nin 
eski Ġl BaĢkanı Ali ġimĢek, Turki Gültekin, Hasan Pence, ġiran Eminoğlu ve 
Avukat Meral DanıĢ BeĢtaĢ hakkında, 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına 
suç iĢlemek' ve 'örgütün propagandasını yapmaktan' 15 yıla kadar hapis cezası 
istemiyle dava açıldı. Diyarbakır  6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 
iddianamede aralarında belediye baĢkanları ve kapatılan DTP'nin yöneticilerinin 
bulunduğu heyetin, 28 Kasım 2009'da Kurban Bayramı nedeniyle Lice 
Belediyesi'ni ziyaret ettiği, daha sonra Fis Köyü'nde planlanan ancak Valilik 
tarafından izin verilmeyen festival programı kapsamında fidan diktikleri 
belirtildi.Davanın 5 Ekim 2010‟da görülen duruĢmasına sanıklardan tutuklu 
bulunan Kayapınar Belediye BaĢkanı Zülküf Karatekin ile tutuksuz yargılanan Lice 
Belediye BaĢkanı Fikriye Aytin, Sur Belediye BaĢkanı Abdullah DemirbaĢ, Bağlar 
Belediye BaĢkanı Yüksel Baran ve YeniĢehir Belediye BaĢkanı Mehmet Selim 
Kurbanoğlu katıldı. Sanıklar yaptıkları savunmada savcılıkta verdikleri ifadelerini 
tekrarladıklarını belirterek, beraat etmeleri yönünde karar verilmesini talep etti. 
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruĢmayı erteledi. 

Devam Ediyor. 

11 
Abdullah Güngen ve 
Hacı Özen 

  2010 

ġırnak'ta 28 Mart 2010 tarihinde BDP'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına 
alınarak tutuklanan BDP ġırnak Merkez Ġlçe BaĢkanı Abdullah Güngen ve 
HADEP Silopi eski Ġlçe BaĢkanı Hacı Özen hakkında "Örgüt üyesi olmamakla 
beraber örgüt adına suç iĢlemek", "Örgüte kadro kazandırmak" iddiasıyla dava 
açıldı. Davanın ilk duruĢması 1 Temmuz 2010 tarihinde Diyarbakır 6.Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görüldü. DuruĢmada ifade veren Özen, üzerine atılı suçları kabul 
etmeyerek, tahliyesini isterken, Güngen, Kürtlere yönelik baskıları kınamak 
amacıyla ifade vermeyeceğini belirterek, yazılı ifadesini avukatına verdi. 

Devam ediyor. 



2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 

 

 | ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 389 

 

  
Haklarında Dava Açılan 

KiĢiler 

Yargılandığı 
Kanun 

Maddesi 

Davanın 
Açıldığı 

Tarih 
Yargılanma Gerekçesi Son Durum 

Savunmalardan sonra, mahkeme heyeti, duruĢmayı 7 Ekim'e erteledi. 

12 Abdullah Koç TMY 7/2 2009 

ġanlıurfa‟nın ViranĢehir Ġlçesi‟nde 30 Ağustos 2009‟da yapılan basın 
açıklamasında “Sayın Öcalan” ifadesini kullanarak “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptığı” iddiasıyla kapatılan DTP‟nin ViranĢehir Ġlçe Örgütü yöneticisi Abdullah 
Koç hakkında açılan dava 27 Mayıs 2010‟da Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Karar duruĢmasında Koç, TMY 7/2. maddesi 
uyarınca 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 

13 Abdulrezzak Yıldız   2010 

ġırnak‟ın Balveren Beldesi‟nin Belediye BaĢkanı Abdulrezzak Yıldız hakkında, 15 
ġubat 2010‟da düzenlenen bir protesto gösterisine katıldığı gerekçesiyle dava 
açıldı. Dava 25 Kasım 2010‟da Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
sonuçlandı. Mahkeme Heyeti, “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı 
örgüt adına eylem yaptığı” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle 
Yıldız‟a yedi yıl bir ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 7 yıl 1 ay 
hapis cezası 
verildi. 

14 Abdurrahman Çağan 
Siyasi Partiler 

Kanunu 
2009 

Van‟ın ErciĢ Ġlçesi‟nde 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde kapatılan DTP‟nin 
Belediye BaĢkan adayı olan Abdurrahman Çağan hakkında ErciĢ Ġlçesi YeĢilova 
Mahallesi'nde düzenlenen Newroz kutlaması sırasında yaptığı Kürtçe konuĢma 
nedeniyle ErciĢ Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 2010 Ocak ayında 
sonuçlandı. "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla açılan davada 
Mahkeme Çağan'a "Türkçe dıĢında bir dil kullandığı" gerekçesiyle 5 ay hapis 
cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 5 ay hapis 
cezası verildi. 

15 Abdurrahman Saran 
Siyasi Partiler 

Kanunu 
2009 

Emek Partisi‟nin Aydın Ġl BaĢkanı Abdurrahman Saran hakkında, “Kontrgerilla 
dağıtılsın” yazılı afiĢ asarak “Seçim Yasası‟na muhalefet ettiği” gerekçesiyle 
açılan dava 2010 Ocak ayında sonuçlandı.  Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 
görülen karar duruĢmasında Abdurrahman Saran altı ay hapis cezasına mahkûm 
oldu. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 6 ay 
hapis cezası 
verildi. 

16 Abdurrahman Saran TCK 215 2010 

EMEP Aydın Ġl BaĢkanı Abdurrahman Saran hakkında, Deniz GezmiĢ, Yusuf 
Aslan ve Hüseyin Ġnan‟ın idam edilmelerinin yıldönümü olan 6 Mayıs 2010‟da 
yaptığı konuĢma nedeniyle dava açıldı. Dava 7 Ekim 2010‟da baĢladı. Aydın 1. 
Sulh Ceza Mahkemesi‟nde “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla yargılanan 
Abdurrahman Saran‟ın ifadesini alan mahkeme baĢkanı, ilk duruĢmada 
Abdurrahman Saran‟ın beraat etmesine karar verdi. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
beraat etti.  

17 Abdurrahman Saran TCK 215 2010 

EMEP Aydın Ġl BaĢkanı Abdurrahman Saran hakkında, ĠĢçi Bayramı dolayısıyla 1 
Mayıs 2010‟da düzenlenen yürüyüĢte Deniz GezmiĢ pankartı açması nedeniyle 
dava açıldı. Dava 2 Kasım 2010‟da sonuçlandı. Aydın 1. Sulh Ceza 
Mahkemesi‟nde “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla yargılanan Abdurrahman 
Saran‟ın ifadesini alan mahkeme baĢkanı, Abdurrahman Saran‟ın beraat 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
beraat etti.  
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etmesine karar verdi. 

18 Abdurrahman Saran TCK 215 2010 

EMEP Aydın Ġl BaĢkanı Abdurrahman Saran hakkında, 21 Mart 2010‟daki Newroz 
kutlamasında yaptığı konuĢması nedeniyle dava açıldı. Dava 21 Eylül 2010‟da 
baĢladı. Aydın 1. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla 
yargılanan Abdurrahman Saran‟ın ifadesini alan mahkeme baĢkanı sanık 
avukatlarının dosyayı inceleyip yazılı bir savunma hazırlama talebini kabul ederek 
duruĢmayı 11 Kasım 2010‟a erteledi. 

Devam ediyor. 

19 Abdurrahman Tasçı TMY 7/2 2010 

Kapatılan DTP‟nin Siirt eski Ġl BaĢkanı Abdurrahman Tasçı hakkında, 2008 yılında 
yaptığı konuĢmada bir konuĢmada “Sayın Öcalan” ifadesini kullandığı 
gerekçesiyle açılan dava Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 22 Ekim 
2010‟da sonuçlandı. TaĢçı, görülen karar duruĢmasında “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” iddiasıyla TMY 7/2. maddesi uyarınca 5 ay 10 gün hapis 
cezasına mahkûm edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 5 ay 10 gün 
hapis cezası 
verildi. 

20 
Abdurrahman TaĢçı, 
Halil Adıgüzel ve 15 
üniversite öğrencisi 

  2009 

Siirt'te 15 ġubat 2009'da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin 
yıl dönümünde düzenlenen protesto eylemlerine katıldıkları iddiasıyla haklarında, 
"Örgüt propagandası yapmak", "Örgüte üye olmamakla birlikte örgütün amaçları 
doğrultusunda eylem yapmak" ve "Patlayıcı madde bulundurmak" iddialarıyla 
BDP Siirt eski Ġl BaĢkanı Abdurrahman TaĢçı, Merkez Ġlçe eski BaĢkanı Halil 
Adıgüzel ve 15 üniversite öğrencisi hakkında açılan dava 1 Haziran 2010 
tarihinde Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruĢmada sanıklar 
üzerine atılı suçları reddederken, iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını 
tekrarladı. Sanık avukatları müvekkillerinin üzerine atılı suçları kabul etmediklerini 
belirterek müvekkillerinin beraatını istedi. Mahkeme Heyeti, 17 kiĢiye, "Örgüt 
propagandası yapmak", "Örgüte üye olmamakla birlikte örgütün amaçları 
doğrultusunda eylem yapmak", "Ġzinsiz patlayıcı madde bulundurmak" iddialarıyla 
toplam 188 yıl 5 ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 17 
kiĢiye toplam 188 
yıl 5 ay hapis 
cezası verildi. 

21 
Abdülaziz Akyol, Vahap 
Doğan, Hüseyin Akça 
ve Saadet Kaplan 

TCK 314/2 2006 

ĠHD Bursa ġube BaĢkanı iken 31 Ekim 2006'de katılmıĢ olduğu bir gösteri 
nedeniyle Abdülaziz Akyol ve 3 kiĢi hakkında "yasadıĢı silahlı örgüt üyeliği" 
suçlamasıyla açılan dava 2009 yılında sonuçlandı. Mahkame Heyeti sanıklara 6 
yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Karar sanıklar tarafından temyiz edildi. 2010 yılında 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Abdülaziz Akyol'un cezasının onanmasını istedi. 
Dava Yardıtay 9. Ceza Dairesi'nde devam ediyor. 

Sonuçlandı. 4 
kiĢiye 6 yıl 3'er ay 
hapis cezası 
verildi. 

22 Adana'da 21 kiĢi 
 

TCK 215 
2010 

Mahir Çayan ve arkadaĢlarının 30 Mart 1972‟de Tokat‟ın Kızıldere Köyü‟nde 
öldürülmelerinin yıldönümü olan 30 Mart 2010‟da Adana‟da anma toplantısı 
düzenledikleri gerekçesiyle 21 kiĢi hakkında dava açıldı. Davanın karar 
duruĢması 23 Eylül 2010‟da görüldü. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟ndeki 

Sonuçlandı. 21 
kiĢiye toplam 17 yıl 
6 ay hapis cezası 
verildi. 
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duruĢmada mahkeme heyeti “suçu ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla 21 kiĢiye TCK 
215. maddesi uyarınca 10‟ar ay hapis cezası verdi. 

23 Adana'da 40 kiĢi TCK 215 2009 

2008 yılının Mayıs ayında Gaziantep‟te “Eğer sayın olarak hitap etmek suç ise 
ben de „Sayın Abdullah Öcalan‟ diyorum ve bu suçu iĢleyip kendimi ihbar 
ediyorum” ifadesinin yer aldığı dilekçeleri savcılığa veren 77 kiĢiden 40‟ı hakkında 
“suç ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla Türk Ceza Kanunu‟nun (TCK) 215. ve 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla Terörle Mücadele Yasası‟nın 
(TMY) 7/2. maddesi uyarınca Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. 

Devam Ediyor. 

24 Adana'da 47 kiĢi   2010 

KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları iddiasıyla çerçevesinde 15 Ağustos 
2008‟de Adana‟da düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınan ve 
tutuklanan 22 kiĢi ve tutuksuz yargılanan 25 kiĢi hakkında "örgüt üyesi olmak" ve 
"örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla dava açıldı. Dava Adana 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde 22 Ekim 2010‟da baĢladı. Mahkeme heyeti duruĢmaya katılan 
tutuklu 22 sanığın Kürtçe savunma yapmasına izin vermedi ve bu durumu “ifade 
vermemede direnme” ile “susma hakkını kullanma” olarak değerlendirdi. Tutuklu 
iki sanığın tahliye edilmesine karar veren mahkeme heyeti duruĢmayı erteledi. 

Devam ediyor. 

25 Adem Özcan  
TMY 7/2 

TCK 314/3 
TCK 220/6 

2010 

Aram Yayınları sahibi ve Kürtçe yayın yapan Hawar gazetesi yazı iĢleri müdürü 
Bedri Adanır hakkında, “Bursa Ġnfaz Hakimliği'nce de denetlenerek onay verilen 
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın AĠHM savunmalarını bir kitapta toplayarak 
Kültür Bakanlığı'ndan bandrol alamadan bastığı gerekçesiyle” dava açıldı. Adanır 
5 Ocak günü tutuklanırken, 6 Mayıs günü Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
görülen duruĢmada Savcı, yayınevinde 14 Ekim 2008'de yapılan aramada yasak 
veya toplatma kararı verilen 38 kitaba el konduğunu, bilgisayar hard disklerinde 
PKK lideri Öcalan ve diğer örgüt üyelerine yönelik övücü içeriklere rastlandığı, 
öldürülen PKK'lilerin aileleriyle yapılan röportajların yer aldığı word dosyaları 
bulunduğunu, PKK'lilerle ilgili Ģahsi bilgilere ulaĢıldığını ileri sürerek, Adanır'ın bu 
yolla bir kez örgüt propagandası suçunu iĢlediğini savundu. Adanır'ın TMY 7/2 
maddesinden yedi kez cezalandırılmasını isteyen Savcı, ayrıca 'örgüt üyesi 
olmasa da suçları örgüt adına iĢlediği' iddiasıyla da Türk Ceza Yasası'nın TCK 
314/3 ve 220/6 ile TMY'nin ceza artırımı öngören 5 maddesi uyarınca 
cezalandırılmasını talep etti. Adanır'ın avukatı Muharrem ġahin, müvekkilinin 
tahliyesini isterken, savunma yapmak için süre istedi. 

Devam Ediyor. 

26 Adıyaman'da 31 KiĢi   2010 

5 Aralık 2009 tarihinde “PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki baskıları protesto 
etmek için” Adıyaman Demokrasi Parkı önünde yapılan basın açıklamasına 
katılan ve çoğu BDP yöneticisi ve üyesi olan 31 kiĢi hakkında   açılan dava Ekim 
2010‟da sonuçlandı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, “Örgüt üyesi olmamakla 

Sonuçlandı. 31 
kiĢiye toplam 200 
yıl hapis cezası 
verildi. 
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birlikte örgüt adına suç iĢlemek" iddiasıyla Erkan Çapan, Fikriye Dıdın, Hanım 
Öztürk, Recep Yorgun, Leyla Tümen, Ahmet Yücedağ, Bilal GüneĢ, Aysel 
Gözübüyük, Murat Unutmaz, Necmi Yorgun, Nusret Erbay, Abdurrahman Öner, 
Abuzer Arık, Ahmet Turan, Ali Cengiz, Aysel Gözübüyük, Bayram Kaya, Çiğdem 
Bakır, Hasan Yorulmaz, Fazilet Polat, Fidan ÇalıĢkan, Gafure Bakır, Halit Çelik, 
Hamdullah Malgaz, Hayrettin Biçer ve Hüseyin Onuk'a 6'Ģar yıl 3'er ay hapis 
cezası verdi. Nuri Polatlı, Hasan Tümen, Mahmut Yamaç, Abuzer ÇalıĢkan ve 
Hasan Yorulmaz'a ise verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezası, daha öncede aynı suçu 
iĢledikleri gerekçesi ile 7'Ģer yıl 6'Ģar aya yükseltildi. 

27 Adil Aslan TMY 7/2 
2009 ve 
öncesi 

Bahar Kültür Sanat Merkezi Sanatçısı Adil Aslan hakkında çeĢitli dönemlerde 
katıldığı etkinliklerde söylediği ve eĢlik ettiği müzik parçalarından dolayı hakkında 
15 defa "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan dava Mayıs 2011 
tarihinde sonuçlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruĢmada 
Mahkeme Heyeti, Aslan'ın katıldığı 15 etkinlikte "Örgüt propagandası yapmak" 
iddiasının sabit olmadığına hükmederek beraatına karar verdi. Aslan'ın 6 ġubat 
2009 tarihinde yapılan bir etkinlikte ise "örgüt propagandası" yaptığının sabit 
olduğu hükmüne varan mahkeme heyeti, Aslan'ı 1 yıl 3 ay hapis cezasına 
çarptırdı. Ekim 2009 tarihinden beri tutuklu bulunan Aslan'ın yattığı cezayı göz 
önünde bulunduran mahkeme heyeti, Aslan'ın tahliyesine karar verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl 3 ay 
hapis cezası 
verildi. 

28 
Adnan Demir ve 
Mehmet Baransu 

TCK 301 2009 

Taraf Gazetesi‟nin Muhabiri Mehmet Baransu ve Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü 
Adnan Demir hakkında “Ġrticayla Mücadele Eylem Planı”nı haberleĢtirerek 
“devletin askerî teĢkilatını alenen aĢağıladığı” gerekçesiyle TCK‟nin 301. 
maddesinden dava açıldı. Genelkurmay BaĢkanlığı Askerî Savcılığı, haberi yapan 
muhabir Mehmet Baransu'nun “Gizliliğin ihlali, adli yargılamayı etkilemeye yönelik 
teĢebbüs, askerî veya emniyet teĢkilatını alenen aĢağılama suçu” iĢlediğini 
belirterek, TCK'nın 301/2 maddesi gereğince yargılanmasını talep etti. Sorumlu 
Yazı ĠĢleri Müdürü Adnan Demir'in de “haberin yayımlanmasına izin verdiği” 
gerekçesiyle aynı maddelerden yargılanması istendi. Dosyayla ilgili “görevsizlik” 
kararı veren askerî savcılık, iki klasörden oluĢan dosyayı, Kadıköy Cumhuriyet 
Savcısı Ömer Faruk Alpsan'a gönderdi. Alpsan, Adalet Bakanlığı Ceza ĠĢleri 
Genel Müdürlüğü'ne sunulmak üzere 12 Ağustos 2009'da düzenlediği fezlekeyi 
Ankara'ya gönderdi ve dava açılması için bakanlıktan izin istedi. 

Devam ediyor. 

29 
Adnan Demir ve NeĢe 
Düzel 

TMY 7/2 2010 

Taraf Gazetesi‟nin 5 Nisan 2010, 6 Nisan 2010 ve 7 Nisan 2010 tarihli sayılarında 
Yazar NeĢe Düzel‟in “Pazartesi KonuĢmaları” adlı köĢesinde, PKK 
yöneticilerinden Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal‟la yaptığı mülakatın yayımlanması 
nedeniyle Taraf Gazetesi Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdür Adnan Demir ve Taraf 

Devam ediyor. 
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Gazetesi Yazarı NeĢe Düzel hakkında dava açıldı. Dava 10 Kasım 2010‟da 
baĢladı. Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptıkları” suçlamasıyla yargılanan sanıklardan NeĢe Düzel duruĢmaya katılarak 
savunmasını yaptı. Mahkeme heyeti, tebligat çıkarıldığı halde duruĢmaya 
gelmeyen sanık Adnan Demir‟e, hakkında yakalama emri çıkarılacağının 
hatırlatılacağı yeni bir tebligat gönderilmesine karar vererek duruĢmayı erteledi. 

30 Ağrı’da 18 kiĢi   2010 

“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Ağrı‟da 13 ġubat 2010‟da 
düzenlenen operasyonun ardından tutuklu 18 kiĢi hakkında dava açıldı. Davaya 
28 Ekim 2010‟da Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde baĢlandı. “YasadıĢı örgüt 
üyesi oldukları” suçlamasıyla 18 kiĢinin yargılandığı davanın duruĢmasında 
sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, üç sanığın 
tahliye edilmesine 15 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek 
duruĢmayı 20 Ocak 2011‟e erteledi. 

Devam ediyor. 

31 Ağrı'da 17 kiĢi   2010 

Ağrı'nın Patnos, Doğubayazıt ve Diyadin ilçeleri ile Van ve MuĢ'ta 13 ġubat 2010 
tarihinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınarak Ağrı'ya götürüldükten sonra 
"KCK üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan BDP genel merkez çalıĢanları Gökmen 
Çiftçi ve Nevzat Tekid, Kadın Meclisi Üyesi ġefika Bilici, PM yedek Üyesi Hamit 
Duman (Dilbahar) ile Ġlhan Çelik, Cesim Göktepe, Ahmet Temel, Saime Bayar, 
ġirin Açık ve Mustafa Akyol'un da aralarında bulunduğu 17 kiĢi hakkında, "örgüt 
üyesi olmak" suçundan dava açıldı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 
iddianamede, BDP yedek PM Üyesi Hamit Duman (Dilbahar) ile BDP Yöneticisi 
Cesim Göktepe arasında yemek konusunda yapılan telefon görüĢmesi de suç 
unsuru olarak kabul edildi. Bir miting sonrası Göktepe'nin Duman'ı arayarak, 
"Hadi bana '5-7 tane dürüm hazırla yemeğe geleceğiz' dedin. Ama artık sana 
ulaĢamadım" sözü üzerine, Duman'ın "Ġyi birkaç tane de elma alın arkadaĢlar 
elma özlemiĢ" cevabı suç sayıldı. Savcı dürüm kelimesinin molotofkokteyli, elma 
kelimesinin ise patlayıcı madde temininde kullanıldığı iddiasında bulunarak, 
konuĢmayı bölgede yapılacak olan eylemlerin hazırlıkları olarak değerlendirdi. 
Ġddianamede tutuksuz olarak yargılanan 7 kiĢi için tutuklama talebinde 
bulunulurken, daha önce ifadesi bile alınmayan Ağrı Patnos Belediye BaĢkanı 
Husuf Yılmaz hakkında da Ģüpheli olarak dava açıldı. Yılmaz'ın Patnos ile Ağrı 
merkezde katıldığı bütün etkinlik ve basın açıklamaları kayıt altına alınarak, 
dosyada suç unsuru olarak gösterildi. 

Devam ediyor. 

32 
Ağrı'da 22 üniversite 
öğrencisi 

  2010 
Ağrı'da 5 Haziran 2010'da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 6'sı tutuklu 
22 üniversite öğrencisi hakkında (Fethan Çelik, Leyla Yıldırım, Sena Efe, Ayhan 
Aybebe, Nurullah Yaman, Mahsum Ekmen, Nimet Malkan, Muhsin Yardımcı, 

Devam ediyor. 
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Hüseyin Deniz, Bilal Canöz, Ceylan Demir, Veysi Sezer, Mustafa Akyol, ġirin 
Çelik, Cengiz BarıĢan, BarıĢ Gürbüz, Esma Kaya, Ahmet Çeçen) baĢlatılan 
soruĢturma 6 ay sonra tamamlandı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Örgüt 
üyeliği" ve "Örgüt propagandası" yapmak iddiasıyla öğrenciler hakkında dava 
açıldı. 

33 Ahmet AtıĢ 

TMY 7/2 
2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2009 

ġanlıurfa‟da ikamet eden ve kızına “Helin Kürdistan” adını koyduğu gerekçesiyle 
hakkında Ahmet AtıĢ hakkında “yasadıĢı örgüt propagandasını yaptığı” 
suçlamasıyla açılan dava 22 Nisan 2010‟da sonuçlandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada tutuklu sanık Ahmet AtıĢ, kızına koyduğu 
adla “üzerine atılı suçu kasten iĢlemediği” gerekçesiyle TMY 7/2. maddesinden 
yargılandığı davadan beraat etti. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 8 yıl 
4 ay hapis cezası 
verildi. 

34 Ahmet AtıĢ TMY 7/2 2010 

ġanlıurfa‟da ikamet eden ve kızına “Helin Kürdistan” adını koyduğu gerekçesiyle 
hakkında Ahmet AtıĢ hakkında “yasadıĢı örgüt propagandasını yaptığı” 
suçlamasıyla açılan dava 22 Nisan 2010‟da sonuçlandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada tutuklu sanık Ahmet AtıĢ, kızına koyduğu 
adla “üzerine atılı suçu kasten iĢlemediği” gerekçesiyle TMY 7/2. maddesinden 
yargılandığı davadan beraat etti. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 

35 Ahmet Ertak   2010 

BDP'ye yönelik 24 Aralık 2009 tarihinde yapılan operasyon kapsamında gözaltına 
alınarak tutuklanan ġırnak eski Belediye BaĢkanı Ahmet Ertak hakkında farklı 
tarihlerde yapılan basın açıklamalarına katılmak ve Kürtçe eğitim faaliyetleri 
yürütmek gerekçesiyle açılan davanın duruĢması 2 ġubat 2010 tarihinde 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruĢmada mütalaa veren iddia 
makamı Ertak için, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt adına suç 
iĢlemek" ve "Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet etmek" 
iddiasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istedi. 

Devam ediyor. 

36 Ahmet Keklik ve 17 kiĢi TMY 7/2 2009 

Siirt‟te 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesi düzenlenen mitingde, “yasadıĢı 
slogan attıkları” iddiasıyla haklarında dava açılan ve aralarından BDP Kurtulan 
Belediye Meclis Üyesi Ahmet Keklik'in de bulunduğu 18 kiĢi, Diyarbakır 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde 9 Mart 2010‟da görülen karar duruĢmasında “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla Terörle Mücadele Yasası‟nın (TMY) 7/2. 
maddesi uyarınca birer yıl hapis cezası mahkûm oldu. 

Sonuçlandı. 18 
kiĢiye 1'er yıl hapis 
cezası verildi. 

37 Ahmet Sormaz 

TMY 7/2 
TCK 314 

2911 sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 

2010 

Kapatılan DTP‟nin Batman Ġl BaĢkanı Ahmet Sormaz hakkında 9 Ekim 2009'da 
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkıĢının yıldönümüne iliĢkin yaptığı 
basın açıklaması nedeniyle açılan dava 10 Mayıs 2010‟da Diyarbakır 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Karar duruĢmasında Mahkeme heyeti 
Sormaz'a, 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla 7 yıl 6 ay, '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 10 yıl 
hapis cezası 
verildi. 
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YürüyüĢleri 
Kanunu 

YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet etmekten 1 yıl 6 ay, 'örgüt propagandası 
yapmak' iddiasıyla 1 yıl olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme 
heyeti, aynı zamanda denetimli serbestlik kararı da verirken, verilen cezalarda 
indirime gitmedi. 

38 Ahmet Türk 
TCK 215 
TMY 7/2 

2007 ve 
2009 

Anayasa Mahkemesi tarafından 11 Aralık 2009‟da kapatılan DTP‟nin Genel 
BaĢkanı ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk, hakkında “yasadıĢı örgütü 
propagandası yaptığı” ve “suçu ve suçluyu övdüğü” iddialarıyla açılan beĢ ayrı 
davanın Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 27 Nisan 2010‟da görülen 
duruĢmalarına katılarak ifade verdi. Ahmet Türk, Kars‟ta DTP il örgütünün 2009 
yılının Ekim ayında yaptığı basın açıklamasında Ahmet Türk imzalı bildiride geçen 
ifadelerde “yaĢanan bir süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu” söyledi. 
Irak‟ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı‟ndan ve Maxmur Kampı‟ndan 19 Ekim 
2009‟da Türkiye‟ye giriĢ yapan 34 kiĢilik BarıĢ ve Demokratik Çözüm Grubu‟nu 
karĢılamasıyla ilgili verdiği ifadede Ahmet Türk, “sevinç ifadesi olarak yeni bir 
dönemin baĢladığı ümidiyle insanlar toplandı ancak bu Ģekilde büyük bir katılım 
olmasını biz planlamadık” dedi. DTP‟nin 2007 yılındaki kongresinde yaptığı 
konuĢma nedeniyle yargılandığı davada ise kongre sırasında atılan sloganlardan 
sorumlu olmadığını; sorumluluğun divan kurulunda bulunduğu söyleyen Ahmet 
Türk, divan kurulunun da slogan atılmaması için elinden geleni yaptığını kaydetti. 
Ahmet Türk, 2009 yılının Nisan ayında Londra‟daki Kürt Toplum Merkezi‟ndeki 
konuĢmasına iliĢkin ise partisinin siyasi faaliyetlerine katılmak için gittiği 
Londra‟da bir davet üzerine toplantıya katıldığını ve toplantı salonunda ne tür 
pankartlar asıldığını görmesinin ise mümkün olmadığını savundu. Avrupa 
Parlamentosunda yaptığı bir konuĢma nedeniyle de yargılanan Ahmet Türk, 
çözümsüzlüğün kaynağının ortadan kaldırılması için herkese görevler düĢtüğünü 
belirterek sorunların tartıĢılarak çözüleceğine inandığını söyledi. Mahkeme heyeti 
duruĢmalar, dava dosyalarındaki eksikliklerin giderilmesi için 8 Haziran 2010‟a 
erteledi. 

Devam ediyor. 

39 Ahmet Türk 
TCK 216 

Siyasi Partiler 
Kanunu 

2010 

Eski Milletvekili Ahmet Türk hakkında, kapatılan DTP tarafından 2008'de 
milletvekillerine gönderilen "DTP'nin Kürt Sorununa ĠliĢkin Demokratik Çözüm 
Önerisi" adlı kitap nedeniyle, "Halkı kin ve düĢmanlığa tahrik" ve "Siyasi Partiler 
Yasasına muhalefet" iddialarıyla dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı KürĢat Kayral'ın 
hazırladığı iddianamede, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ġube 
Müdürlüğünün sunduğu, Kasım 2008'de DTP Milletvekili Ahmet Türk imzalı 
mektup ve "Demokratik Toplum Partisinin Kürt Sorununa ĠliĢkin Demokratik 
Çözüm Projesi" isimli eki üzerine baĢsavcılığın soruĢturma baĢlattığı bildirildi. 

Devam ediyor. 
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Milletvekilleri ile alınan duyumlara göre yabancı misyon temsilciliklerine 
gönderilen kitabın Türkçe, Kürtçe ve Ġngilizce olduğu ifade edilen iddianamede, 
kitabın ön yazısında "Türkiyelilik üst kimliği ve ana dilde eğitim hakkının hiçbir 
ayrımcılık olmadan herkese tanınması hususlarının belirtildiği" kaydedildi. 
Ġddianamede kitaptan yapılan bazı alıntılarda, DTP'nin Kürt sorununa iliĢkin 
demokratik çözüm projesi ile Türkiye'nin siyasi-idari yapısında reform ve Kürt 
sorununda çözüm modeli, demokratik özerklik, ekonomik politikalar ve çözüm 
önerileri konularında baĢlıklar bulunduğu belirtildi. Kitapta, üniter yapıya sahip 
Türkiye Cumhuriyetinin siyasi ve idari yapılanmasında, kültürel farklılıklar ibaresi 
altında, bölgesel ve yerel yapılanma bazında; bayrak ve resmi dilin de bölgesel 
yapılanmalar içerisinde değiĢik renk ve sembollere yönelik olarak değiĢtirilmesinin 
savunulduğu anlatılan iddianamede, ayrıca Türkiye'nin bölünmesini veya 
bölünmeye yol açacak bir sürecin getirilmesini amaçlayan hususların ayrıntılı 
olarak saptandığı ifade edildi. Türk'ün, TCK 216. maddesinde düzenlenen "Halkı 
kin ve düĢmanlığa tahrik" suçu ile Siyasi Partiler Yasasının, partilere "Demokratik 
devlet düzeninin korunmasına iliĢkin" yasaklar getiren maddeleri ile azınlık 
yaratılmasının önlenmesi, bölgecilik ve ırkçılık yapılmasını ve siyasi partilerin 
Türkçeden baĢka dil kullanmalarını yasaklayan maddeleri uyarınca toplam 2 yıl 6 
aydan az olmamak koĢuluyla hapis cezasına çarptırılması istendi. Türk, Ankara 7. 
Asliye Ceza Mahkemesi‟nde yargılanacak. 

40 Ahmet Türk 
Siyasi Partiler 

Kanunu 
2010 

Kapatılan DTP‟nin milletvekilliği düĢürülen eski Genel BaĢkanı Ahmet Türk 
hakkında 24 ġubat 2009‟da TBMM‟de DTP‟nin grup toplantısında yaptığı Kürtçe 
konuĢma nedeniyle “siyasî partilerin Türkçe‟den baĢka bir dil kullanılamayacağını” 
düzenleyen Siyasî Partiler Kanunu‟nun 81. maddesinden ötürü Siyasî Partiler 
Kanunu‟nun 117. maddesi uyarınca 8 Haziran 2010‟da dava açıldı. Davanın 24 
Kasım 2010‟da Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmasında 
Ahmet Türk‟ün savunmasını alan mahkeme baĢkanı dosyadaki eksikliklerin 
giderilmesi için duruĢmayı erteledi. 

Devam ediyor. 

41 Ahmet Türk TMY 7/2 2009 

Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Demokratik Toplum Partisi‟nin (DTP) 
milletvekilliği düĢürülen eski Genel BaĢkanı Ahmet Türk hakkında “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” iddiasıyla Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde açılan 
dava 2010 yılında devam etti. Dava kapsamında ifadesinin alınması için Ankara 
11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmaya 13 Nisan 2010‟da devam 
edildi. Mahkeme heyeti, Ahmet Türk‟ün duruĢma tarihinden önce zorla ifade 
vermeye getirilmesi kararına rağmen ifadelesinin henüz alınmamıĢ olması üzerine 
ifade vermesi için zorla getirilmesi kararını yineleyerek duruĢmayı 10 Haziran 

Devam ediyor. 
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2010‟a erteledi. 

42 Ahmet Türk TMY 7/2 2009 

Kapatılan DTP‟nin Genel BaĢkanı ve eski Mardin Milletvekili Ahmet Türk‟ün 2006 
ve 2009 yılları arasında yaptığı yedi farklı konuĢmada “yasadıĢı örgütü 
propagandası yaptığı” iddiasıyla açılan davanın Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde 1 Temmuz 2010‟da görülen duruĢmasına katılarak ifade verdi. 
Ahmet Türk savunmasında, iddianamede yer alan üzerine atılı suçlamaları kabul 
etmeyerek, konuĢmalarında siyasî tahlillerde bulunduğunu ve konuĢmalarının suç 
unsuru taĢımadığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki 
mütalaasını hazırlaması için duruĢmayı erteledi. 

Devam ediyor. 

43 Ahmet Türk TMY 7/2   

Kapatılan DTP‟nin milletvekilliği düĢürülen eski Genel BaĢkanı Ahmet Türk çeĢitli 
dönemlerde yaptığı 12 konuĢmada “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
iddiasıyla Ahmet Türk hakkında açılan davaya 24 Kasım 2010‟da devam edildi. 
Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟ndeki duruĢmada Ahmet Türk‟ün avukatı Fethi 
GümüĢ‟ün savunma yapmak için talep ettiği süreyi olumlu bulan mahkeme heyeti, 
duruĢmayı 10 Mart 2011‟e erteledi. 

Devam ediyor. 

44 
Ahmet Türk ve Aysel 
Tuğluk 

TMY 7/2 2010 

Kapatılan DTP'nin eski EĢbaĢkanı Ahmet Türk ile eski Milletvekili Aysel Tuğluk 
hakkında, Dağlıca'ya yönelik Ekim 2007'deki saldırının ardından esir alınan sekiz 
askerin Türkiye'ye getirilmesi sürecinde ''örgüt propagandası yaptıkları'' iddiasıyla 
1'er yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Ġddianamede, 
askerlerin PKK kamplarından alınması konusunda Türk'ün, Aysel Tuğluk ile 
birlikte halen milletvekillikleri devam eden ve hakkında soruĢturma yürütülen BDP 
Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ı Irak'a giderek 
askerlerin teslim alınması için yönlendirdiği, Tuğluk'un askerleri kamptan teslim 
aldığı kaydedildi. 

Devam ediyor. 

45 

Ahmet Yenilmez, 
Hikmet Bayhan, Adem 
Salar, Nazlı Binici, 
Mürvet Binici, Mehmet 
Bulut, Yusuf Çelik, F.B. 
ve M.B. 

TCK 215 
TMY 7/2 

2008 

Suruç'ta kapatılan DTP Ġlçe Örgütü tarafından 19 Ekim 2008 tarihinde yapılan 
basın açıklamasında geçen "Sayın Öcalan" ifadesi nedeniyle aralarında kapatılan 
DTP'nin Ġlçe BaĢkanı Ahmet Yenilmez'in de bulunduğu 9 kiĢi hakkında Diyarbakır 
6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 24 Aralık 2009'da görülen karar 
duruĢmasının sonucu sanıklara 2010 yılı Temmuz ayında tebliğ edildi. Mahkeme 
heyeti, açıklamayı okuyan Yenilmez'e basın metninde geçen "Sayın Öcalan" 
ifadesi nedeniyle "Suç ve suçluyu övmek" suçundan 10 ay hapis cezası, 
açıklamaya katıldıkları gerekçesiyle 18 yaĢından küçük olan F.B. ile M.B'ye 
"Örgüt propagandası yapmak" suçundan toplam 13 ay 10 gün hapis cezası, 
Hikmet Bayhan‟a  8 ay, Adem Salar, Nazlı Binici, Mürvet Binici, Mehmet Bulut ve 
Yusuf Çelik'e de aynı suçtan 10'ar ay hapis cezası verildi. 

Sonuçlandı. 9 
kiĢiye toplam 6 yıl 
11 ay 10 gün hapis 
cezası verildi. 

46 Ali Akın ve Faruk …. TMY 7/2 2010 Mardin'in Savur Ġlçesi BDP Ġlçe BaĢkanı Ali Akın ve Ġlçe Saymanı Faruk hakkında, Sonuçlandı. 2 
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BDP Ġlçe binasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü afiĢlerini bulundurdukları 
gerekçesiyle dava açıldı. Dava Ağustos ayında Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde sonuçlandı. Akın ve Faruk,  "Örgüt propagandası yapmak" 
iddiasıyla ayrı ayrı 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, sanıklar 
hakkında seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi haklarından ile siyasi 
parti tüzel kiĢiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan yoksun bırakılmasında 
karar verdi. 

kiĢiye toplam 2 yıl 
hapis cezası 
verildi. 

47 Ali BarıĢ Kurt 
TCK 318 
TCK 215 
TCK 216 

2010 

Ankara Savcılığı, vicdani reddi savunduğu ve Uğur Kaymaz'ı öldürenler hakkında 
eleĢtirel yazılar yazdığı için gazeteci ve www.emekdefteri.com sitesinin editörü Ali 
BarıĢ Kurt hakkında Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın suç duyurusunda bulunması 
sonrası dava açtı. “Suçu ve suçluyu övme”, “Halkı askerlikten soğutmak” ve “Halkı 
kin ve düĢmanlığa tahrik etmek" iddialarıyla TCK'nun 318., 215. ve 216. 
maddelerinden açılan davaya Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 10 Mart 
2010‟da baĢlandı. Davanın 2. duruĢması Ali BarıĢ Kurt‟un itiraz dilekçesinin 
değerlendirilmesi için 27 Mayıs 2010‟a ertelendi. Dava 7 Temmuz 2010 tarihinde 
görülen 3. duruĢmada sonuçlandı. Kurt'un katılmadığı duruĢmada, Kurt'un avukatı 
Senem Doğanoğlu hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme, Kurt'un beraatına 
karar verdi. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 

48 Ali Bingöl   2010 
2009 yılında Varto‟da yapılan Koğ Tepesi Ģenliklerinde Kürtçe Ģiir okuyan Ali 
Bingöl hakkında Varto Sulh Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. 

Devam ediyor. 

49 Ali Gün 
TCK 314/3 
TCK 220/6 
TCK 314/2  

2009 

Siirt‟in Eruh Ġlçesi‟nde 15 Ağustos 2009‟da düzenlenen “1. Eruh-Çirav Doğa ve 
Kültür Sanat Festivali”nde yaptığı konuĢma ile Fırat Haber Ajansı‟na verdiği 
röportajda “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” ve “yasadıĢı örgüt üyesi 
olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt adına eylem yaptığı” iddiasıyla Ali Gün hakkında 
açılan dava 23 Temmuz 2010‟da sonuçlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti Ali Gün‟e yedi yıl 
üç ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 7 yıl 3 ay 
hapis cezası 
verildi. 

50 
Ali Konar, Serkan 
Demirel ve 10 kiĢi 

  2010 

24 Mayıs 2010‟daa Elazığ‟da gözaltına alınan ve aralarında Azadiye Welat 
Gazetesi Ġl Temsilcisi Ali Konar, DĠHA Muhabiri ve Fırat Üniversitesi öğrencisi 
Serkan Demirel, BDP Ġl Örgütü yöneticileri ve öğrencilerin bulunduğu 4'ü tutuklu 
12 kiĢi hakkında hazırlanan iddianame Temmuz ayında Malatya 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tamamı kapatılan DTP'nin gençlik 
yapılanması olan YDGM'nin faaliyetlerinin suç kapsamına alındığı iddianamede, 
hemen hemen yapılan bütün telefon görüĢmeleri 'suç' kapsamında 
değerlendirilirken, Azadiya Welat Elazığ Ġl Temsilcisi Ali Konar'ın Malatya E Tipi 
Kapalı Cezaevi'nde bulunan ağabeyini ziyaret etmesi "örgüt mensuplarıyla 

Sonuçlandı. 7 
kiĢiye toplam 78 yıl 
6 ay hapis cezası 
verildi. 
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örgütsel iliĢki içerisinde bulunduğu, bu nedenle cezaevine Ģahısları ziyarete gittiği, 
ayrıca cezaevinde yatan örgüt mensuplarını ziyarete gitmek isteyen diğer 
Ģahısların da örgütsel iliĢki çerçevesinde cezaevi ziyaretlerini sağladığı tespit 
edilmiĢtir" Ģeklinde değerlendirildi. DĠHA muhabiri Serkan Demirel'in için ise, 
BDP'ye gitmek, basın açıklamalarını takip etmek ve haber kaynaklarında gelen 
telefonlar suç delilleri arasında gösterildi. Davanın ilk duruĢması 30 Temmuz 
2010'da görüldü. Dava aralık 2010‟da sonuçlandı. Son duruĢmada, aralarında 
Azadiya Welat Gazetesi Temsilcisi Ali Konar'ın bulunduğu 4'ü tutuklu 12 sanık ile 
avukatları Hasan Doğan, Mehmet Sıdık Karagöz, ReĢat Yaratan hazır bulundu. 
Avukatların yazılı savunma yapma nedeni ile duruĢmanın ertelenmesi talebi, 
mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Süre talebine olumsuz yanıt verilen 
avukatlar sözlü savunma yaptı. Yapılan savunmaların ardından Mahkeme Heyeti, 
iddia makamının mütalaası doğrultusunda aralarında DĠHA muhabiri Demirel'in de 
bulunduğu 9 kiĢiye "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek"ten 
6'Ģar yıl 3'er ay, Azadiya Welat Gazetesi Temsilcisi Ali Konar'ın da arasında 
bulunduğu 3 kiĢiye ise aynı gerekçe ile 7'Ģer yıl 5'er ay olmak üzere toplam 78 yıl 
6 ay hapis cezası verdi. 

51 

Alihan Alhan, Ali 
Nazlıgül, SavaĢ Bolat, 
Cebrail Doğan, 
Muharrem Demirkıran, 
Birgül Mızrak ve Sercan 
ÜstündaĢ 

TCK 314 2009 

Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Hatay, Mersin ve Adana‟da 10 Mart 2009‟da düzenlenen 
eĢzamanlı operasyonlar sonucu tutuklanan ESP üyeleri Alihan Alhan, Ali Nazlıgül, 
SavaĢ Bolat, Cebrail Doğan, Muharrem Demirkıran, Birgül Mızrak ve Sercan 
ÜstündaĢ hakkında “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla açılan dava 2010 
yılında sonuçlandı. 13 Nisan 2010‟da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
görülen karar duruĢmasında çeĢitli anma törenlerine katılmaları delil olarak 
gösterilen Ali Nazlıgül, Alihan Alhan, Cebrail Doğan ve Muharrem Demirkıran 
“yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” 
iddiasıyla 7‟Ģer yıl 1‟er ay hapis cezasına; aynı iddialarla yargılanan SavaĢ Bolat, 
Sercan ÜstündaĢ, Birgül Mızrak 8‟er yıl 1‟er ay hapis cezasına; ġerife Erbay ise 7 
yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edildi. 

Sonuçlandı. 7 
kiĢiye toplam 59 yıl 
10 ay hapis cezası 
verildi. 

52 Alper AteĢ TCK 125 2009 

Halkevleri‟nin Ġstanbul Kadıköy ÇarĢısı‟nda 3 Ocak 2009‟da kurduğu Halk 
Kürsüsü‟nde “Tüpümüz bitti. Banyo yapmaya, arkadaĢıma gidiyorum. Tayyip, 
Allah belanı versin!” diyen Alper AteĢ (26) hakkında Kadıköy Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu‟nun (TCK) 125. maddesi gereğince 
„kamu görevlisine hakaret‟ten bir yıldan az olmamak kaydıyla iki yıl iki aya kadar 
hapis cezası istemiyle 2009 yılında açılan dava 10 Mart 2010 tarihinde 
sonuçlandı. Kadıköy 4. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde yargılanan Alper AteĢ,  “suçun 
unsurları oluĢmadığı” gerekçesiyle ilk duruĢmada beraat etti. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 
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53 Aslan Kahraman TMY 7/2 2010 

DTP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasını protesto amaçlı 12 Aralık 
2009 tarihinde Ceylanpınar'da düzenlenen basın açıklamasında “Kürt Halk Önderi 
Abdullah Öcalan” ifadesini kullandığı için DTP Ceylanpınar eski Ġlçe Yöneticisi 
Aslan Kahraman hakkında “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla dava açıldı. 
Dava 6 Mayıs 2010 tarihinde Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. 
DuruĢmada suçlamaları reddeden Kahraman, beraatını istedi. Mahkeme Heyeti, 
Karaman'a TMK‟nın “örgüt propagandası yapmak” fiilini düzenleyen 7/2 maddesi 
uyarınca 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, daha sonra iyi halden cezayı 1 
yıl 8 aya indirdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl 8 ay 
hapis cezası 
verildi. 

54 
Atılım Gazetesi ve 
Özgür Radyo çalıĢanı 
ve yöneticisi 24 kiĢi 

    

“MLKP üyesi ve yöneticisi oldukları” iddiasıyla 10 Eylül 2006‟da “Gaye 
Operasyonu” adıyla düzenlenen operasyonlarda tutuklanan Atılım Gazetesi ve 
Özgür Radyo çalıĢanı ve yöneticisi 24 kiĢinin yargılanmasına 29 Temmuz 
2010‟da Ġstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi. Atılım Gazetesi ve 
Özgür Radyo çalıĢanı ve yöneticisi olan, çeĢitli tarihlerde görülen duruĢmalarda 
tahliye edilen dokuz kiĢi ile tutukluluk halleri devam eden 15 kiĢinin yargılandığı 
duruĢmada sanıkların avukatları tutukluluk süresinin infaza dönüĢtüğüne dikkat 
çekerek tutuklu müvekkillerinin tahliye edilmesini talep ettiler. Tutuklu 15 kiĢinin 
tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin 
giderilmesi için duruĢmayı 10 Aralık 2010‟a erteledi. 10 Aralık 2010‟da görülen 
duruĢmada, sanıkların ve sanık avukatlarının savunmalarını alan mahkeme 
heyeti, tutuklu sanıklardan Rıza Bozkurt‟un tahliye edilmesine karar vererek 
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruĢmayı 17 Mayıs 2011‟e erteledi. 

Devam ediyor. 

55 

Atilla TaĢ, Fevzi 
Demirbağ, Mehmet 
Kaya, Murat Çelik, 
Kutbettin Yalçın, 
Ferzende Aslan ve 2 
kiĢi 

  2010 

MuĢ'un Bulanık ilçesinde 15 Aralık 2009 günü DTP'nin kapatılmasını protesto 
eden binlerce kiĢinin üzerine otomatik silahla ateĢ açılarak 2 kiĢinin ölümü 10 
kiĢinin yaralanması sonrası 8 kiĢi hakkında açılan dava 2010 yılı Temmuz ayında 
sonuçlandı. Van Ağır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Örgüt üyesi olmak", "Örgüt 
propagandası yapmak" ve "Devlet memuruna mukavemet" suçlamasıyla 
yargılanan ve aralarında Atilla TaĢ, Fevzi Demirbağ, Mehmet Kaya, Murat Çelik, 
Kutbettin Yalçın, Ferzende Aslan'ında bulunduğu 8 kiĢi 11 yıl 2'Ģer ay hapis 
cezasına çarptırıldı.  

Sonuçlandı. 8 
kiĢiye toplam 89 yıl 
4 ay hapis cezası 
verildi. 

56 Aydın Budak   2010 

ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde 5 Aralık 2009‟da düzenlenen basın açıklamasında çıkan 
olaylar nedeniyle, ġırnak Belediye BaĢkanı Aydın Budak hakkında dava açıldı. 
Dava 23 Aralık 2010‟da, Diyarbakır 5. Ağır Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Karar 
duruĢmasında Budak, “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt 
adına eylem yaptığı” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamalarıyla, 
yedi yıl altı ay hapis cezasına mahkûm edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 7 yıl 6 ay 
hapis cezası 
verildi. 
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57 Aydın Pusat     

ġırnak Belediye Daimi Meclis üyesi Aydın Pusat hakkında ġırnak Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüĢleri düzenleme, 
yönetme, bunların hareketine katılma" iddiası ile açılan dava Aralık 2010‟da 
sonuçlandı. Pusat,  6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.  

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 6 yıl hapis 
cezası verildi. 

58 Aydın'da 29 kiĢi   2010 

“KCK/TM adlı yapılanmaya üye olduğu” suçlamasıyla Aydın‟da 24 Mayıs 2010‟da 
düzenlenen operasyonun ardından, 20‟si tutuklu 29 kiĢi hakkında dava açıldı. 
Davaya 3 Aralık 2010‟da Ġzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde baĢlandı. Sanıkların 
kimlik tespitini yapan ve Kürtçe savunma talebini reddettikten sonra sanıkların 
ifadelerini Türkçe alan mahkeme heyeti, tutuklu on sanığın tahliye edilmesine 
karar vererek, duruĢmayı 2 Mart 2011‟e erteledi. 

Devam ediyor. 

59 Ayhan Demirel TCK 215 2010 

Ağrı'nın Tutak Ġlçesi BDP Ġlçe BaĢkanı Ayhan Demirel hakkında, 1 Ocak 2010 
tarihinde BDP'nin ilçe binası açılıĢında yaptığı konuĢmada “Sayın Öcalan”' dediği 
gerekçesiyle Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “Suç ve suçluyu övmek” 
iddiasıyla dava açıldı. Dava 7 Mayıs 2010 tarihinde sonuçlandı. Demirel'e 10 ay 
hapis cezası verildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 

60 Aysel Doğan TMY 7/2 2010 

Dersim Alevi Akademisi Ġnanç ve Kültür Derneği (DAKAD) BaĢkanı Aysel Doğan 
hakkında 2010 yılının Temmuz ayında düzenlenen bir yürüyüĢ nedeniyle dava 
açıldı. Dava 23 Kasım 2010‟da sonuçlandı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
görülen karar duruĢmasında mahkeme heyeti “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptığı” iddiasıyla Doğan‟a TMY 7/2 maddesi uyarınca bir yıl hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl hapis 
cezası verildi. 

61 Aysel Tuğluk TMY 7/2 2010 

Kapatılan DTP‟nin milletvekilliği düĢürülen eski eĢbaĢkanı Aysel Tuğluk hakkında, 
Ağrı‟nın Doğubayazıt Ġlçesi‟nde 2010 yılında yaptığı bir konuĢma nedeniyle dava 
açıldı. Dava 30 Aralık 2010‟da sonuçlandı.Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
görülen karar duruĢmasında mahkeme heyeti, “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptığı” iddiasıyla Aysel Tupluk‟a TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis 
cezası verdi. Mahkeme heyeti hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını 
kararlaĢtırdı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 

62 Aysel Tuğluk 
TCK 215 
TMY 7/2 

2004 

Kapatılan DTP'nin siyasi yasaklı milletvekili Aysel Tuğluk hakkında , 28 Mayıs 
2004 tarihinde bir gazetede yayımlanan ''Apo KonuĢuyor'' baĢlıklı haber nedeniyle 
açılan dava 2010 Mayıs ayında Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
sonuçlandı. "PKK örgütünün propagandasını yaptığı" ve "suç ve suçluyu övdüğü" 
açılan davanın duruĢmasında Tuğluk'un avukatı Özcan Kılıç, söz konusu haberde 
yer alan sözlere müvekkilinin kaynaklık ettiğinin bilinmediğini savundu ve Tuğluk 
hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, "atılı suçu iĢlediği sabit 
görülmediği'' gerekçesiyle Tuğluk'un beraatine karar verdi. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 

63 Aysel Tuğluk TCK 215 2002 Kapatılan DTP'nin siyasi yasaklı milletvekili Aysel Tuğluk hakkında , 27 Mart Sonuçlandı. 1 kiĢi 
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TMY 7/2 2002'de bir gazetede çıkan ''Apo PKK'nın yeni adını beğenmedi'' baĢlıklı haber 
nedeniyle TMY 7/2 maddesi uyarınca ve TCK 215. maddesi gereğince açılan 
dava 2010 Mayıs ayında Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. 
DuruĢmada esas hakkındaki mütalaasını sunan duruĢma savcısı Mustafa 
ÇavuĢoğlu, zamanaĢımı konusuna iĢaret etti ve dosyanın da ortadan kaldırılması 
gerektiği yönünde görüĢ bildirdi. Mahkeme, atılı suçun tarihi olan 27 Mart 
2002'den bu yana 7,5 yıllık bir süre geçtiği ve bu nedenle dosyada zamanaĢımına 
uğradığını bildirerek dosyayı düĢürdü. 

hakkında açılan 
dava düĢtü.  

64 Aysel Tuğluk   2010 

Kapatılan DTP‟nin milletvekilliği düĢürülen eski eĢbaĢkanı Aysel Tuğluk‟un 2005 
ve 2009 yılları arasında Diyarbakır‟da bazı etkinliklerde yaptığı 12 ayrı 
konuĢmada “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla yargılanmasına 
27 Mayıs 2010‟da baĢlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen 
duruĢmaya tutuksuz yargılanan Aysel Tuğluk katılmadı. Mahkeme heyeti Aysel 
Tuğluk‟a duruĢma çağrısının yeniden gönderilmesine karar vererek duruĢmayı 
erteledi. 7 Ekim 2010‟da görülen duruĢmada, Aysel Tuğluk‟un 2005 ve 2009 yılları 
arasında Diyarbakır‟da bazı etkinliklerde yaptığı 12 ayrı konuĢmada, “yasadıĢı 
örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla, Aysel Tuğluk hakkında açılan davalar 
tek dosyada birleĢtirildi ve Aysel Tuğluk hakkında “yasadıĢı örgüt propagandası 
yapmak” ve “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt adına suç 
iĢlemek” suçlamalarıyla toplam 80 yıl hapis cezası talep edildi. Mahkeme heyeti, 
duruĢmaya katılmayan Aysel Tuğluk‟un bir sonraki duruĢmada hazır edilmesi için 
avukatına süre verilmesine karar vererek duruĢmayı erteledi. 16 Aralık 2010‟da 
görülen duruĢmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Aysel Tuğluk‟un 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” ve “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte 
yasadıĢı örgüt adına eylem yaptığı” gerekçesiyle 75 yıla kadar hapis cezasına 
mahkûm edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Aysel Tuğluk‟un avukatının esas 
hakkındaki savunmasını hazırlaması için duruĢmayı erteledi. 

Devam ediyor. 

65 Aysel Tuğluk TMK 6 2008 

Kapatılan DTP‟nin Diyarbakır eski Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, 28 ġubat 
2007‟de DTP‟nin 1. Olağanüstü Büyük Kongresi‟nde, 2008 yılında Van‟daki 
Newroz kutlamasında yaptığı konuĢma ve 2 Mart 2007‟de DTP Genel 
Merkezi‟nde yaptığı basın açıklamasında “yasadıĢı örgüt faaliyetleri çerçevesinde 
suçu ve suçluyu övdüğü” suçlamasıyla TMY 6. maddesi uyarınca açılan davaya 
2010‟da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi. 6 Nisan günü 
görülen duruĢmada Mahkeme BaĢkanı, Aysel Tuğluk‟un savunmasının 31 Aralık 
2009‟da alındığını ve Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde de yargılanan Aysel 
Tuğluk‟un dosyasının, gerekli belge suretlerinin alınmasının ardından iade 

Devam ediyor. 
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edildiğini söyledi. Cumhuriyet Savcısının, soruĢturmanın geniĢletilmesi talebi 
olmadığı takdirde esas hakkındaki görüĢünü hazırlamak için dosyanın kendisine 
gönderilmesini talep etmesi üzerine mahkeme heyeti savcının esas hakkındaki 
mütalaasını hazırlaması için duruĢmayı erteledi. 6 Temmuz 2010‟da görülen 
duruĢmada ise, esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Aysel Tuğluk‟un TMY 
6. maddesi uyarınca iki kez hapis cezasına mahkûm edilmesini talep etti. Aysel 
Tuğluk‟un avukatı Mehmet Nuri Özmen‟in esas hakkındaki savunmalarını 
hazırlamak için istediği süre talebini kabul eden mahkeme heyeti duruĢmayı 
erteledi.5 Ekim 2010‟da görülen duruĢmada, bir önceki duruĢmada savcının esas 
hakkındaki mütalaasını sunması üzerine Aysel Tuğluk‟un avukatı Mehmet Nuri 
Özmen‟in savunma hazırlamak için ek süre istemesi ve Diyarbakır Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı‟ndan istenen yazının gelmemesi üzerine mahkeme heyeti duruĢmayı 
erteledi. 

66 
Aysel Tuğluk, Ġrfan 
Dündar ve Fırat 
Aydınkaya 

TMY 7/2 2004 

Özgür Gündem Gazetesi‟ne 2004 yılında Abdullah Öcalan‟ın sağlık durumuyla 
ilgili verdikleri demeç nedeniyle haklarında “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddiasıyla dava açılan Aysel Tuğluk, Ġrfan Dündar ve Fırat 
Aydınkaya‟nın karar duruĢması 18 ġubat 2010‟da görüldü. Ġstanbul 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟ndeki duruĢmada müvekkillerinin son savunmasını yapan Avukat 
Özcan Kılıç, Aysel Tuğluk, Ġrfan Dündar ve Fırat Aydınkaya‟nın beraat etmesini 
talep etti. Mahkeme heyeti, Aysel Tuğluk‟un beraat etmesine karar verirken; Ġrfan 
Dündar ile Fırat Aydınkaya‟yı TMY 7/2. maddesi uyarınca 10‟ar ay hapis cezasına 
mahkûm etti. Sanıkların duruĢmalardaki iyi hallerini göz önünde bulunduran 
mahkeme heyeti cezanın açıklanmasını erteledi. 

Sonuçlandı. 2 
kiĢiye 10'ar ay 
hapis cezası 
verildi. 1 kiĢi 
beraat etti. 

67 

Aysel Tuğluk, Ġrfan 
Dündar, Doğan ErbaĢ, 
Mahmut Vefa, Mustafa 
Rollas, Sinan Tanrıkulu 
ve Mehmet Kaya 

TMY 7/2   

2003 ve 2004 yıllarında Yeniden Özgür Gündem Gazetesi‟nde ve Özgür Politika 
Gazetesi‟nde çıkan beĢ haberde Abdullah Öcalan‟ın cezaevi koĢullarıyla sağlık 
durumuna iliĢkin açıklama yaparak “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” 
gerekçesiyle Aysel Tuğluk, Ġrfan Dündar, Doğan ErbaĢ, Mahmut Vefa, Mustafa 
Rollas, Sinan Tanrıkulu ve Mehmet Kaya hakkında açılan dava 2010 yılında 
sonuçlandı. 2 Eylül 2010‟da görülen duruĢmada, Aysel Tuğluk‟un talimatla 
ifadesinin alınması yönünde Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne yazılan yazıya, 
Aysel Tuğluk‟un ifadesinin alınamamasından ötürü yanıt gelmemesi nedeniyle 
mahkeme heyeti Aysel Tuğluk hakkında zorla getirme kararı vererek duruĢmayı 
erteledi. Dava 23 Aralık 2010‟da Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
sonuçlandı. Karar duruĢmasında mahkeme heyeti, sanık avukatlar hakkında 
beraat kararı verdi. Hakkında yakalama emri bulunan sanıklardan Mahmut 
ġakar‟ın ise ifadesinin alınmamıĢ olması nedeniyle dosyasının ayrılarak 

Sonuçlandı. 7 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 
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yargılanmasının devam edilmesine karar verildi. 

68 
Aysu Baykal, Cihan 
Gün ve Özgür Karakaya 

2911 sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2009 

Gözaltına alındığı karakolda ve tutuklanarak götürüldüğü cezaevinde gördüğü 
iĢkence sonucu 10 Ekim 2008‟da ġiĢli Etfal Hastanesi‟nde yaĢamını yitiren Engin 
Çeber‟le birlikte iĢkence ve kötü muamele gören Aysu Baykal, Cihan Gün ve 
Özgür Karakaya hakkında “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” ve “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 
dava açıldı. Davaya 10 Kasım 2009‟da Sarıyer 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 
devam edildi. DuruĢmada söz alan Ģikâyetçi polis memurlarından Halil Ġbrahim 
Sarıaslan, olay günü olay yerinde bir grubun slogan atarak gösteri yaptığının 
ihbar edilmesi üzerine ekip olarak belirtilen adrese gittiklerini belirterek gruptaki iki 
kiĢinin arandığını söyleyerek Ģunları söyledi: “Polis merkezine davet ettik. Grup, 
bu kiĢileri bize vermemek için sözlü hakaretlerde bulundu. Tekme tokatlarla 
üzerimize yürüdü. KargaĢada kolumdan ve boynumdan yaralandım. Biz de 
aranması olan Özgür Karakaya ve Engin Çeber‟i almak için orantılı güç kullandık. 
Ekip otosuna bindirerek polis merkezine intikal ettik. Ekip otosunda da bize karĢı 
hakaret içerikli hareketleri olmuĢtur. Polis merkezine geldiğimizde bu iki Ģahıs 
arabadan inmeleri konusunda ikaz edilmiĢ, inmemekte direnmiĢ ve slogan atmaya 
baĢlamıĢlardır. Bunun üzerine orantılı güç kullanıp ekip otosundan indirerek 
karakola intikal ettik.” Polis memuru Aliye Uçak da olay günü polis merkezine 
getirilen Aysu Baykal‟a, üst aramasını yapmak için polis merkezinin ikinci 
katındaki adli büro odasına çıkmaları gerektiğini söylediğini Aysu Baykal‟ın da “siz 
kimsiniz? Bana üst araması yapamazsınız. Sıkıysa yap aramanı, bunun dıĢarısı 
var” diyerek üst aramasına engel olmaya çalıĢtığını iddia etti. Engin Çeber‟le 
birlikte gözaltına alınan Cihan Gün ise polis memurlarının anlatımlarının doğru 
olmadığını belirtti. Mahkeme baĢkanı, Erzurum Emniyet Müdürlüğü‟nde görevli 
polis memuru Erhan Erkoç‟un talimatla ifadesinin alınmasına ve Bakırköy 14. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟ndeki, Engin Çeber‟in ölümüyle ilgili davanın duruĢma tutanağı 
örneklerinin mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar vererek duruĢmayı 
erteledi. 

Devam ediyor. 

69 AyĢe Sürücü TMY 7/2 2009 

ġanlıurfa'nın ViranĢehir Ġlçesi'nde 2009 yılında yapılan Newroz kutlamasında 
sunuculuk yapan ViranĢehir Belediye Meclis Üyesi AyĢe Sürücü hakkında, gelen 
bir mesajda yer alan “Sayın Öcalan ve gerillalarımız” sözlerini okuduğu için “örgüt 
propagandası yapmak” iddiası ile dava açıldı. ViranĢehir Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde 11 Eylül 2009 tarihinde görülen duruĢma, dosyadaki eksikliklerin 
giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. 

Devam ediyor. 

70 Aytan Özdağan TMY 7/2 2010 Haftalık yayımlanan Sosyalizm için Kızılbayrak Gazetesi‟nde Binali Soydam Sonuçlandı. 1 
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imzasıyla “Kürt halkıyla eylemli dayanıĢmayı yükseltelim” baĢlıklı yazıda yer alan 
ifadeler nedeniyle Yazı ĠĢleri Müdür Aytan Özdağan hakkında dava açıldı. Dava 6 
Ekim 2010‟da sonuçlandı. Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, yazıda “yasadıĢı 
örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla yargılanan Özdağan‟a TMY 7/2. maddesi 
uyarınca 18 ay hapis cezası verdi. 

kiĢiye 1 yıl 6 ay 
hapis cezası 
verildi. 

71 Aytan Özdağan TMY 7/2 2010 

Sosyalizm Ġçin Kızıl Bayrak Gazetesi‟nin Sahibi ve Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü 
Ayten Özdoğan hakkında, Kızıl Bayrak Gazetesi‟nin 18 Aralık 2009 tarihli 
sayısında yer alan bir haberde “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” 
gerekçesiyle dava açıldı. Dava Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 21 Eylül 
2010‟da sonuçlandı. Karar duruĢmasında Mahkeme Heyeti, Özdoğan‟a TMY‟nin 
7/2. maddesi uyarınca bir yıl üç ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl 3 ay 
hapis cezası 
verildi. 

72 Aziz Özer TMY 7/2 2010 

Güney Dergisi‟nin 21 Ocak 2010 tarihli nüshasında yer alan “Ġnanılmaz Bir 
DireniĢin 3 Günlük Hikâyesi” baĢlıklı yazıda yer alan ifadelerde ve derginin aynı 
sayısında yer alan bir karikatürde “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” 
iddiasıyla, Güney Dergisi Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Aziz Özer hakkında, 
Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından dava açıldı. Dava 7 Ekim 2010‟da 
baĢladı. Özer‟in TMY 7/2. maddesi uyarınca Ġstanbul 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde yargılandığı davanın duruĢmasında, ziz Özer‟in savunmasını 
alan mahkeme heyeti esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın 
cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruĢmayı 17 ġubat 2011‟e 
erteledi. 

Devam ediyor. 

73 B.B. 

TCK 220 
TMY 7/2 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2010 

Batman‟da 12 Aralık 2009‟da düzenlenen bir gösteriye katıldığı iddiasıyla tutuklu 
yargılanan B.B. (16) hakkında açılan dava Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde 19 Mart 2010‟da sonuçlandı. Karar duruĢmasında B.B., “yasadıĢı 
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt adına eylem yaptığı”, “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na 
muhalefet ettiği” suçlamalarıyla toplam beĢ yıl altı ay hapis cezasına mahkûm 
edildi. Mahkeme heyeti, B.B.‟nin cezaevinde kaldığı süreyi ve yaĢını göz önünde 
bulundurarak B.B.‟nin tahliye edilmesine karar verdi.  

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 5 yıl 6 ay 
hapis cezası 
verildi. 

74 B.S. 

TMY 7/2 
TCK 220 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2010 

Batman'da 9 Ekim 2009 tarihinde gerçekleĢen bir gösteriye katıldığı gerekçesiyle 
gözaltına alınan B.S. (15) hakkında, 'Örgüte üye olmakla birlikte, örgüt adına suç 
iĢlemek'ten 7 buçuk yıl, 'toplantı ve gösteri yürüyüĢleri kanununa muhalefet'ten 5 
yıl, 'örgüt propagandası yapmak'tan 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk 
duruĢması Diyarbakır Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Ocak günü 
gerçekleĢtirildi. YaĢının küçük olması nedeniyle izleyici alınmayan ve gizli yapılan 
duruĢmada, B.S., gösteriye katılmadığını, yüzünü poĢi ile kapatmadığını ve 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 7 yıl 9 ay 
hapis cezası 
verildi. 
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slogan atmadığını söyledi. Savcı ise mütalaasında, B.S.‟nin bu gösterilere 
katılarak olay yerine gelen polislere taĢ attığını ve yasadıĢı slogan attığını bu 
nedenle 3 suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. Ġlk duruĢmada karar veren 
mahkeme heyeti, B.S.‟ye 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç 
iĢlemek'ten 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi, bu ceza yaĢı nedeniyle 4 yıl 2 ay'a 
indirildi. Ayrıca 'toplantı ve gösteri yürüyüĢleri kanununa muhalefet' suçlamasıyla 
5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Berivan'ın bu cezası da 2 yıl 9 ay 10 güne indirildi. 
B.S., gösteri sırasında slogan attığı gerekçesiyle 'örgüt propagandası' yaptığı 
iddiasıyla da 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza da 10 ay'a indirilerek, 
B.S.‟ye toplam 7 yıl 9 ay ceza verildi. 

75 
Bahar Kültür 
Merkezi'nde çalıĢan 13 
tiyatrocu ve müzisyen 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2006 

Batman'da bulunan Bahar Kültür Merkezi'ne (BKM) bağlı 13 tiyatrocu ve 
müzisyen hakkında,  Batman Kültür Sanat Festivali, Newroz kutlaması ve basın 
açıklamalarına müzik aletleriyle katıldıkları "Gösteri ve yürüyüĢ kanununa 
muhalefet" iddiasıyla Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 7 Nisan 
2010 tarihinde sonuçlandı. Mahkeme, 2006 tarihinde Batman Belediyesi 
tarafından organize edilen Batman Kültür Sanat Festivali'ne katılarak, "2911 
gösteri ve yürüyüĢ kanununa muhalefet etmek" gerekçesi ile açılan davada, 
sanıkları her biri için 10'ar ay hapis cezası verdi. Mahkeme, ayrıca 5 yıl boyunca 
herhangi sosyal etkinlikte tiyatro, def çalıp Ģarkı söylemeleri yasaklandı. 

Sonuçlandı. 13 
kiĢiye 10'ar ay 
hapis cezası 
verildi. 

76 Bahdin Acar   2010 

Mem u Zin Kültür ve Sanat Merkezi (MKM) bünyesinde çalıĢmalarını sürdüren 
sanatçı Bahdin Acar hakkında, 2010 Newroz'unda Uludere'de (Qılaban) katıldığı 
kutlamalarda Kürtçe Ģarkılar söylediği için "Örgüt üyeliği" ve "Örgüt propagandası 
yapmak" iddialarıyla dava açıldı. Dava Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
Kasım ayında görülen ikinci duruĢmada sonuçlandı. Acar, "Örgüt üyeliği" 
suçlamasından beraat ederken, "Örgüt propagandası yapmak" suçundan ise 10 
ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 

77 

Bahri Erdem, Musata 
Kurt, Süleyman Bakır, 
Haydo Özalp, Nedim 
Biçer, Eyüp Sar, Garip 
Kandemir, Alim Çiftçi 
ve Ahmet GüneĢ 

TMY 7/2 
TCK 314 

2008 

Türkiye genelinde 2008 yılında baĢlatılan kampanya kapsamında “Sayın Öcalan 
demek suç ise ben de Sayın Öcalan diyorum ve kendimi ihbar ediyorum” yazılı 
dilekçeleri Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na göndererek kendini ihbar eden, 
Bahri Erdem, Musata Kurt, Süleyman Bakır, Haydo Özalp, Nedim Biçer, Eyüp 
Sar, Garip Kandemir, Alim Çiftçi ve Ahmet GüneĢ hakkında Diyarbakır 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruĢması 29 Nisan 2010‟da görüldü. 
“Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla haklarında dava 
açılan 9 kiĢi duruĢmada hazır bulunurken, Diyarbakır Barosu'ndan avukat tayini 
isteyen 9 kiĢiye ise baro tarafından avukat gönderilmedi. DuruĢmada, 
haklarındaki suçlamaları reddeden 9 kiĢi, beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, 

Sonuçlandı. 9 
kiĢiye 10'ar ay 
hapis cezası 
verildi. 
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9 kiĢiye “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 10'ar ay hapis cezası verdi. 
Mahkeme heyeti, 9 kiĢiye “örgüt üyesi olmak” suçundan ise beraat kararı verdi. 

78 
BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi 
üyesi 23 kiĢi 

TCK 215 2008 

Diyarbakır KoĢuyolu Parkı'nda Öcalan'ın cezaevi Ģartlarına dikkat çekmek 
amacıyla kendilerini zincirleyerek oturma eylemi yaparak “Örgüt propagandası” 
yaptıkları gerekçesiyle BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi üyesi 24 kiĢiye verilen 10'ar aylık 
hapis cezasının Yargıtay'da bozulması üzerine davanın duruĢması yeniden yerel 
mahkemede görüldü. Mayıs ayında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
görülen duruĢmada 10 barıĢ annesi ile avukatları hazır bulundu. DuruĢmada esas 
hakkındaki mütalaasını veren iddia makamı, bu sefer TCK'nin 215. maddesine 
göre 'suç ve suçluyu övmek' iddiasıyla BarıĢ Annelerinin cezalandırılmasını talep 
etti. Savunma avukatları ise, yargılama konusu fiilin TCK'nin 215. maddenin 
kapsamına girdiğine dikkat çekerek, belirtilen fiilin örgütlü suçlar kapsamında 
olmadığını kaydetti. TCK'nin 250. maddeyle yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri'nin 
örgütlü suçlara baktığını ifade eden avukatlar, görevsizlik kararının verilmesini 
talep etti. Avukatların talebini reddeden mahkeme heyeti, 4 ġubat 2008 tarihinde 
yaĢamını yitirdiği için dosyası düĢen BarıĢ Anası Ġnisiyatifi Üyesi AyĢe Avcı 
dıĢında 23 kiĢiye 'Suç ve suçluyu övmek' iddiasıyla 2'Ģer ay 15'er gün hapis 
cezası verdi. Mahkeme heyeti, verilen hapis cezası da erteledi. 

Sonuçlandı. 23 
kiĢiye 2'Ģer ay 
15'er gün hapis 
cezası verildi. 

79 
BarıĢ Grubu Üyesi 10 
kiĢi 

TMY 7/2 2010 

Irak‟ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı‟ndan ve Maxmur Kampı‟ndan 19 Ekim 
2009‟da Türkiye‟ye giriĢ yapan 34 kiĢilik BarıĢ ve Demokratik Çözüm Grubu‟nda 
yer alan yedisi tutuklu 10 kiĢi hakkında “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” 
iddiasıyla Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde ve Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde açılan davaya 17 Haziran 2010‟da baĢlandı. Diyarbakır 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada mahkeme heyeti yedi sanıktan Mustafa 
Ayhan, Nurettin Turgut ve Hüseyin Ġpek‟in tutuklanmasına karar verdi.25 Ağustos 
günü görülen duruĢmada sanıkların savunmalarını alan Mahkeme Heyeti, suçun 
niteliği ile mevcut delil durumunu göz önüne alarak tutuklu sanıkların tutukluluk 
hallerinin devamına ve haklarında tutuklama kararı bulunan Mehmet AdamıĢ, 
Nizar Buldan ve Yusuf ġen hakkındaki yakalama emrinin infazına karar verdi. 
Mahkeme heyeti duruĢmayı, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması 
için erteledi. 14 Ekim 2010‟da görülen duruĢmada tutuklu sanıklar AyĢe Kara, 
Abdullah Yaman, Zehra Tünç, Cazibe Kabul, Sisin Yaman, Lütfü TaĢ ve Elif 
Uludağ hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan ve haklarında yakalama kararı 
çıkarılan Mehmet AdanmıĢ, Nizar Buldan ve Yusuf ġen duruĢmaya katılmadı. 
Savcının esas hakkında hazırladığı mütalaasını savunmasının ardından söz alan 
sanık avukatları, savcılık mütalaasına karĢı savunma için ek süre talebinde 

devam ediyor. 
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bulundu. Tutuklu yedi kiĢinin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme 
heyeti duruĢmayı erteledi.2 Aralık günü görülen duruĢmada ise, sanıkların son 
savunmalarını yapmak için istediği süreyi kabul eden mahkeme heyeti duruĢmayı 
27 Ocak 2011‟e erteledi. 

80 
BarıĢ Grubu Üyesi 13 
kiĢi 

TMY 7/2 2010 

Irak‟ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı‟ndan ve Maxmur Kampı‟ndan 19 Ekim 
2009‟da Türkiye‟ye giriĢ yapan 34 kiĢilik BarıĢ ve Demokratik Çözüm Grubu‟nda 
yer alan 13 kiĢi hakkında “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. Davaya 24 Haziran 2010‟da 
baĢlandı. DuruĢmaya bir baĢka davadan tutuklu bulunan M. ġerif Gençdal 
katılırken diğer sanıklar katılmadı. Mahkeme heyeti duruĢmaya katılmayan 12 
kiĢinin “zorla getirilmesine” karar vererek duruĢmayı 25 Kasım 2010‟a erteledi. 

Devam ediyor. 

81 
BarıĢ Grubu Üyesi 17 
kiĢi 

TMY 7/2 2010 

Irak‟ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı‟ndan ve Maxmur Kampı‟ndan 19 Ekim 
2009‟da Türkiye‟ye giriĢ yapan 34 kiĢilik BarıĢ ve Demokratik Çözüm Grubu‟nda 
yer alan Elif Uludağ, Gülbahar Çiçek, Lütfü TaĢ, Mustafa Ayhan, Vilayet Yakut, 
ġerif Gençdal, Hamyet Dinçer, Hüseyin Ġpek, Abdullah Yaman, Fatma Ġzer, AyĢe 
Kara, Bülent Aka, Nizar Buldan, Ġsmail Ayas, Zehra Tunç, Sisin Yaman ve 
Nurettin Turgut hakkında, 30 Kasım 2009‟da ĠHD Diyarbakır ġubesi‟nde 
düzenledikleri basın açıklaması nedeniyle dava açıldı. Dava 20 Nisan 2010‟da 
baĢlandı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptıkları” gerekçesiyle TMY 7/2. maddesi uyarınca yargılanan 17 kiĢinin kimlik 
tespitinin yapılmasının ardından sanıkların savunmaları alındı. Yapılan 
savunmaların ardından mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 
duruĢmayı 29 Haziran 2010‟a erteledi. 29 Haziran günü görülen duruĢmada, 
baĢka davalardan tutuklu 17 kiĢi duruĢmaya katılmazken sanıkların avukatı Fethi 
GümüĢ‟ün dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi talebini kabul eden 
mahkeme heyeti duruĢmayı erteledi.7 Aralık 2010‟da görülen duruĢmaya baĢka 
davalardan tutuklu 17 kiĢi yine katılmazken, savcı esas hakkındaki mütalaasını 
açıkladı. Olayın olduğu tarihte 18 yaĢından küçük olan bir sanığın dosyasını 
ayıran mahkeme heyeti sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını 
hazırlaması için duruĢmayı 15 Mart 2011‟e erteledi. 

Devam ediyor. 

82 
BarıĢ Grubu Üyesi 4 
kiĢi 

TMY 7/2 2010 

Irak‟ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı‟ndan ve Maxmur Kampı‟ndan 19 Ekim 
2009‟da Türkiye‟ye giriĢ yapan 34 kiĢilik BarıĢ ve Demokratik Çözüm Grubu‟nda 
yer alan Yılmaz Dünen, Ayla Yıldırım, Mehmet ġerif Gençdal ve Nurettin Turgut 
hakkında, grubun Diyarbakır‟da karĢılanması sırasında yaptıkları konuĢmalarda 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla TMY‟nin 7/2. maddesinden 
dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 25 Mayıs 2010‟da görüldü. Diyarbakır 6. Ağır 

Devam Ediyor. 
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Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada herhangi bir ücret almadan karĢılama 
töreninde sunuculuk yaptığını anlatan Yılmaz Dünen propaganda temelli bir 
konuĢma yapmadığını ve provokotif geliĢmeleri engellemeye çalıĢtığını belirtti. 
Diğer sanıkların da savunmalarını alan mahkeme heyeti, duruĢmaya katılmayan 
Nurettin Turgut‟un zorla getirilmesine karar vererek duruĢmayı erteledi. 

83 
BarıĢ Grubu Üyesi 7 
kiĢi 

  2010 

Irak‟ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı‟ndan ve Maxmur Kampı‟ndan 19 Ekim 
2009‟da Türkiye‟ye giriĢ yapan 34 kiĢilik BarıĢ ve Demokratik Çözüm Grubu‟nda 
yer alan Nurettin Turgut, Mustafa Ayhan ve Hüseyin Ġpek, MelekĢah Soydan, 
Kamil Ökten, Haci Surgun ve Fatma Ġzer hakkında yaptıkları konuĢmalar 
nedeniyle dava açıldı. Davanın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 1 
Temmuz 2010‟da görülen duruĢmasında esas hakkındaki mütalaasını sunan 
savcı, yedi sanığın “yasadıĢı örgüt üyesi olmak”tan, “yasadıĢı örgüt propagandası 
yapmak”tan ve “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt adına 
eylem yapmak”tan cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti sanıkların 
savunmalarını hazırlamaları için duruĢmayı 23 Eylül 2010‟a erteledi.23 Eylül günü 
görülen duruĢmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, yedi sanığın 
“yasadıĢı örgüt üyesi olmak”tan, “yasadıĢı örgüt propagandası yapmak”tan ve 
“yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt adına eylem yapmak”tan 
yine 15‟er yıl hapis cezasına mahkûm edilmelerini istedi. Mahkeme heyeti 
sanıkların savunmalarını hazırlamalarına ve tutuklu üç sanığın tutukluluk 
hallerinin devam etmesine karar vererek duruĢmayı erteledi.2 Aralık günü görülen 
duruĢmada, tutuklu yargılanan üç sanığın Kürtçe savunma yapmak istemesine 
mahkeme heyeti izin vermedi. Avukatlarıyla görüĢen sanıkların süre talebinde 
bulunması üzerine mahkeme heyeti duruĢmayı, 27 Ocak 2011‟e erteledi. 

Devam Ediyor. 

84 
BarıĢ Grubu Üyesi Elif 
Uludağ 

TMY 7/2 2010 

Irak‟ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı‟ndan ve Maxmur Kampı‟ndan 19 Ekim 
2009‟da Türkiye‟ye giriĢ yapan 34 kiĢilik BarıĢ ve Demokratik Çözüm Grubu‟nda 
yer alan Elif Uludağ hakkında, Batman‟da 23 Mayıs 2010‟da katıldığı mitingde 
“Sayın Öcalan” ifadesini kullanarak “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
iddiasıyla Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. Dava 23 Kasım 
2010‟daki ilk duruĢmada sonuçlandı. Elif Uludağ‟ın beraat etmesini talep eden 
savcı, sanığın mahkûm olmasını gerektirecek kesin ve net delilin bulunmadığı 
belirtti. Elif Uludağ‟ın Kürtçe savunma yapmak istemesine izin vermeyen 
mahkeme heyeti, Elif Uludağ‟ın beraat etmesine karar verdi. BaĢka bir davadan 
tutuklu bulunan Elif Uludağ tahliye edilmedi. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 

85 Batman'da 11 kiĢi   2010 
”KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla 24 Aralık 2009‟da Batman‟da 
düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 11 kiĢi hakkında 

Devam ediyor. 
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dava açıldı. Davaya Diyarbakır 6. Ağır Ceza mahkemesi‟nde 13 Ekim 2010‟da 
devam edildi. DuruĢmada sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti altı 
sanığın tahliye edilmesine, beĢ sanığın ise tutukluluk hallerinin devam etmesine 
karar vererek duruĢmayı erteledi. 

86 Batman'da 27 sendikacı TCK 217 2010 

TEKEL iĢçilerine destek amacı ile 26 Mayıs 2010‟da yapılan genel grevle ilgili 
Batman'da çalıĢma yürüten 27 sendikacı hakkında "Türk Ceza Kanunu'nun 217. 
maddesi ve Anayasa'nın 54. maddelerine muhalefet" ettikleri gerekçesiyle dava 
açıldı. 

Devam ediyor. 

87 Bedri Adanır 
TMY 7/2 

TCK 220/6 
2009 

Aram Yayınları Sahibi ve Hawar Gazetesi‟nin Yazı ĠĢleri Müdürü Bedri Adanır‟ın 
gazetenin 18 Mayıs 2009, 21 Mayıs 2009, 22 Mayıs 2009 ve 25 Mayıs 2009 tarihli 
sayılarında yer alan haberlerde “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” 
gerekçesiyle Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yargılanmasına 6 Mayıs 
2010‟da devam edildi. DuruĢmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 
Bedri Adanır‟ın “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla TMY 7/2. 
maddesi uyarınca 7 kez hapis cezasına, “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte 
yasadıĢı örgüt adına eylem yaptığı” iddiasıyla TCK 220/6. maddesi uyarınca 1 kez 
hapis cezasına mahkûm edilmesini talep ederek Bedri Adanır‟a 50 yıl hapis 
cezası verilmesini istedi. Mahkeme heyeti Bedri Adanır‟ın savunmasını 
hazırlaması için duruĢmayı 8 Temmuz 2010‟a erteledi. 

Devam Ediyor. 

88 Bedriye Ertak TMY 7/2 2008 

ġırnak‟ta 11 Mayıs 2008‟de Anneler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte 
konuĢma yapan Bedriye Ertak (64) hakkında “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptığı” iddiasıyla Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde açılan dava Mart 
2010‟da sonuçlandı. Kararın 25 Mart 2010‟da tebliğ edildiği Bedriye Ertak 1 yıl 
hapis cezasına mahkûm edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl hapis 
cezası verildi. 

89 
Bekir Kaya, Nezahat 
ErgüneĢ ve Cüneyt 
CaniĢ 

TMY 7/2 2010 

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde 20 Mart 2010 tarihinde 
düzenlenen Newroz kutlamalarında yaptıkları konuĢmalar nedeniyle Van Belediye 
BaĢkanı Bekir Kaya, Bostaniçi Belediye BaĢkanı Nezahat ErgüneĢ ve BDP Ġl 
BaĢkanı Cüneyt CaniĢ hakkında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla Van 3. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. 

Devam ediyor. 

90 Berivan Eker   2010 

Renge Heviya Jine (Kadının Umudunun Rengi) Dergisi‟nin eski Yazı ĠĢleri Müdürü 
Berivan Eker hakkında derginin Haziran-Temmuz 2010 sayısında çıkan yazılar 
nedeniyle “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” ve “yasadıĢı örgüt adına suç 
iĢlediği” iddialarıyla dava açıldı. Dava 7 Aralık 2010‟da baĢladı. Diyarbakır 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada esas hakkındaki mütalaasını sunan 
savcı, Berivan Eker‟in “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt 
adına eylem yaptığı”, “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” ve “yasadıĢı örgüt 

Devam ediyor. 
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propagandası yaptığı” iddiasıyla 21 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini 
talep etti. Berivan Eker‟in tahliye olma talebini reddeden mahkeme heyeti 
duruĢmayı 25 Ocak 2011‟e erteledi. 

91 Berrin Tursun TCK 125 2008 

Ġzmir‟de 25 Kasım 2007‟de “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle kullandığı araca 
polis ekiplerinin açtığı ateĢ sonucu yaĢamını yitiren Baran Tursun‟un ölümüyle 
ilgili 2008 yılında yapılan basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle Baran 
Tursun‟un annesi Berrin Tursun, babası Mehmet Tursun, kardeĢi ġelale Tursun 
ile çeĢitli sivil toplum kuruluĢu temsilcileri hakkında “hakâret” suçlamasıyla açılan 
dava 17 Mayıs 2010‟da KarĢıyaka 5. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. 
Mahkeme heyeti, sanık Berrin Tursun'a TCK 125. maddesi uyarınca 5 ay 20 gün 
hapis cezası verdi. Diğer sanıkların ise beraat etti. Anne Tursun'un sabıkasız 
olması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı, 5 yıl içinde aynı suçu 
iĢlememesi gerektiği bildirildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 5 ay 20 gün 
hapis cezası 
verildi. 

92 
BeytüĢĢebap Ġlçesi’nde 
11 kiĢi 

  2010 

ġırnak‟ın BeytüĢĢebap Ġlçesi‟nde 15 ġubat 2010‟da düzenlenen protesto 
gösterisinde “yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla 11 kiĢi hakkında dava açıldı. 
Davanın karar duruĢması 21 Aralık 2010‟da görüldü. Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde yapılan yargılamada mahkeme heyeti 11 sanığa, “yasadıĢı örgüt 
üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt adına eylem yaptıkları”, “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri 
Kanunu‟na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle yediĢer yıl birer ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 11 
kiĢiye toplam 77 yıl 
11 ay hapis cezası 
verildi. 

93 
Birecik Ġlçesi’nde 29 
kiĢi 

TCK 215 2008 

ġanlıurfa‟nın Birecik Ġlçesi‟nde “Sayın Öcalan” yazılı ifadelerin yer aldığı 
dilekçeleri 28 Temmuz 2008‟de Birecik Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na göndererek 
kendilerini ihbar eden ve aralarında BDP Birecik Ġlçe BaĢkanı Yusuf YeĢiltepe'nin 
de bulunduğu 29 kiĢi hakkında “suçu ve suçluyu övdükleri” gerekçesiyle açılan 
dava 11 Mayıs 2010‟da Birecik Sulh Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Karar 
duruĢmasında 29 kiĢiye TCK 215. maddesi uyarınca ikiĢer ay hapis cezası verildi. 

Sonuçlandı. 29 
kiĢiye 2'Ģer ay 
hapis cezası 
verildi. 

94 Bozan Öz TCK 215 2005 

ġanlıurfa‟nın Suruç Ġlçesi‟nde 2005 yılında AĠHM‟in Abdullah Öcalan‟ın “yeniden 
yargılanmasına” iliĢkin kararı ile ilgili yapılan basın açıklamasında “Sayın Öcalan” 
ifadesini kullanan, kapatılan DEHAP Suruç Ġlçe Örgütü eski BaĢkanı Bozan Öz 
hakkında açılan dava 17 Ağustos 2010‟da sonuçlandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında mahkeme heyeti, “suçu ve suçluyu 
övdüğü” iddiasıyla yargılanan Bozan Öz‟e, TCK 215. maddesi uyarınca iki yıl 
hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 2 yıl hapis 
cezası verildi. 

95 Burhan Ekinci TCK 285 2010 
Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 13 Kasım 2009‟da hazırlanan ve Zirve 
Yayınevi Katliamı ile Ergenekon Davası‟nın sanıkları arasındaki bağlantıyı 
gösteren “gizli” ibareli raporu, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gizlilik 

Devam ediyor. 
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kararı kaldırıldıktan sonra 20 ġubat 2010‟da “Zirve katliamında Ergenekon 
Ģüphesi” baĢlığıyla yayımlayan Taraf Gazetesi Muhabiri Burhan Ekinci hakkında 
“soruĢturmanın gizliliğini ihlal etmek” suçundan dava açıldı. Davanın 11 Kasım 
2010‟da Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟ndeki görülen duruĢmasında 
Ekinci‟nin savunmasını alan Mahkeme BaĢkanı,  Malatya 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nden rapor hakkındaki gizlilik kararının kaldırıldığına iliĢkin karar 
örneğinin gönderilmesini isteyerek duruĢmayı erteledi. 

96 Bursa'da 8 kiĢi 
TMY 7/1 
TMY 7/2 

2010 

Bursa'da kapatılan DTP'nin Yıldırım Ġlçe binasının Aralık 2009'da yapılan 
açılıĢında, PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları iddiasıyla 19 
Ocak'ta gözaltına alınan ve 4'ü tutuklanan 8 kiĢi hakkında Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından baĢlatılan soruĢturma kapsamında hazırlanan iddianame 
2010 ġubat ayında tamamlandı. Ġstanbul BeĢiktaĢ'taki özel yetkili Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Ģüphelilerin attığı sloganların, silahlı 
örgüt mensupları tarafından atılan ve örgüte bağlı ifade eden sloganlar olduğu ve 
Ģüphelilerin attıkları sloganlarla örgüt liderinin Ģahsı ön plana çıkartılarak, önemli 
biriymiĢ gibi tanıtmaya çalıĢtıklarına ve attıkları sloganların, her toplantıda yüksek 
sesle söylenmesi hususunda örgüt site ve yayınlarında açıkça ifade edildiği 
belirtildi. Savcı ayrıca yargılanan 8 kiĢinin slogan atmadaki amaçlarının kasıtlı 
olduğunu belirtti. Cumhuriyet Savcısı , her bir Ģüpheli hakkında 'örgüt üyesi olmak' 
suçundan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7/1 maddesi 
gereğince 8 yıl, 'örgüt propagandası yapmak' suçundan da TMK'nın 7/2 maddesi 
gereğince 8 yıl olmak üzere 16'Ģar yıl hapis talep edildi. 

Devam ediyor. 

97 C.E. 

TMY 7/2 
TCK 220 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2010 

ġırnak‟ta 9 Ekim 2009‟da düzenlenen bir protesto gösterisine katılarak “kolluk 
güçlerine taĢ attığı” gerekçesiyle C.E. (14) hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde açılan dava 9 ġubat 2010‟da sonuçlandı. DuruĢmada ifade veren 
C.E., gösterinin olduğu gün çalıĢtığı dükkanı açmak için evden çıktığını, yolda 
gösteri yapan grupla karĢılaĢtığını, göstericilere atılan gaz bombalarından 
etkilenmemek için kazağının yaka bölümü ile yüzünü kapattığını, sonrasında ise 
polislerin kendisini yakaladığını belirterek, beraatını istedi. Müdafi avukat da, 
C.E.'nin üzerine atılı olan suçu kabul etmediklerini belirterek, 'Sanık hakkında 
dosyada yer alan farik ve mümeyyizlik raporları gerçeği yansıtmıyor. Suç tarihi 
itibariyle 14 yaĢında olan bir insanın atılı eylemleri idrak edebilmesi, söz konusu 
suçları anlaması mümkün değildir. Bu itibarla müvekkilimin beraatını talep 
ediyorum' dedi. Ġddia makamı ise mahkemeye verdiği mütalaada, PKK Lideri 
Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkıĢını protesto amacıyla PKK'nin yaptığı eylem 
çağrısı üzerine Cizre'nin bir çok mahallesinde yapılan protesto gösterilerinde 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 5 yıl 
15 gün hapis 
cezası verildi. 
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güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği grup içerisinde C.E.'nin de bulunduğunu 
savunuldu. Mütalaada, C.E.'nin yüzünü gri renkli bir giysi ile kapatarak gizlediği, 
kaçmaya baĢladığı kesintisiz takip sonucu yakalandığı belirtilerek, C.E.'nin 
eylemine uygun sevk maddeleri ile cezalandırılması istendi. Mahkeme,  'Örgüt 
üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay, '2911 
Sayılı Toplu Gösteri ve YürüyüĢ Kanunu'na muhalefet etmek' suçlamasıyla 3 yıl, 
'Örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla ise 10 ay olmak üzere toplam 10 yıl 
bir ay hapis cezası verdi. C.E.'nin suça konu eylem tarihinde 15 yaĢından küçük 
olması nedeniyle TCK'nun 31/2. Maddesi gereğince cezayı yarı oranında indiren 
mahkeme, 5 yıl 15 gün hapis cezası verdi. 

98 C.E.     

Hakkâri'de 22 Mart 2008 tarihinde kapatılan DTP tarafından yapılmak istenen 
Newroz kutlamasına izin verilmemesi üzerine çıkan olaylar sırasında polisin 
kameralar önünde kolunu bükerek iĢkence yaptığı C.E. isimli çocuk hakkında 
polisin hazırladığı tutanaklara dayandırılarak 4 ayrı dava açıldı. C.E. hakkında, 
"örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla Van Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde açılan dava devam ederken, Hakkari Sulh Ceza Mahkemesi'nde 
2911 sayılı Gösteri ve YürüyüĢ Kanunu muhalefet etmek, "Atatürk'ün manevi 
Ģahsiyetini hakaret" ve "Atatürk heykeline zarar vermek" suçlamasıyla açılan üç 
ayrı dava ise birleĢtirildi. Toplam 30 yıl hapis cezası istenen C.E., birleĢtirilen 
dosyalarda 25 Mart'ta Hakkari Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karĢısına çıktı. 

Devam ediyor. 

99 
Cabbar Demirci ve 
Pervin Oduncu 

TMY 7/2 2008 

EMEP Ġzmir Ġl BaĢkanı Cabbar Demirci ve kapatılan DTP‟nin Parti Meclisi üyesi 
Pervin Oduncu hakkında 2008 yılında düzenlenen bir gösteride “yasadıĢı slogan 
attıkları” iddiasıyla açılan dava 7 Ağustos 2010‟da sonuçlandı. Ġzmir 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında Mahkeme Heyeti, “PKK halktır halk 
burada” sloganını gerekçe göstererek Cabbar Demirci ve Pervin Oduncu‟ya TMY 
7/2. maddesi uyarınca 10‟ar ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 2 
kiĢiye toplam 1 yıl 
8 ay hapis cezası 
verildi. 

100 Cafer Kan     

Kapatılan DTP Diyarbakır eski Ġl BaĢkanı Cafer Kan'ın 3 ayrı konuĢmasından 
dolayı hakkında "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" ve 
"Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile açılan dava Aralık 2010‟da karara 
bağlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruĢmada esas 
hakkında savunma yapan Kan'ın avukatı Serkan AkbaĢ, müvekkilinin siyasi 
kimliğinin göz önünde bulundurulmasını istedi. AkbaĢ, yapılan konuĢmaların 
düĢünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini isteyerek, 
müvekkilinin beraatını talep etti. Mahkeme Heyeti, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte 
örgüt adına suç iĢlemekten" Kan'ın beraatine, 2 "Örgüt propagandası yapmak" 
fiiline 1'er yıl 8'er ay hapis cezası diğer, "Örgüt propagandası yapma" fiilinin parti 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 6 yıl 8 ay 
hapis cezası 
verildi. 
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binasında gerçekleĢmesinden dolayı 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına 
karar verdi. 

101 

Cengiz Bozan, HaĢim 
Özpolat, Sevim Devrim, 
Melek ÇalıĢkan, Ümit 
Ölçer, Mahir Ġvdil, Hakkı 
Özpolat, Gökhan Gölaç, 
Deniz Atalay, Serkan 
Sayın,  Güney Demir ve 
Muharrem Süren 

TMY 7/2 
TCK 125 

2008 

Kapatılan DTP Aydın Ġl Örgütü'nün 3 ġubat 2008'de sınırötesi operasyonu 
protesto etmek için düzenlediği basın açıklamasına katılan 12 parti yöneticisi 
hakkında “örgüt propagandası yapmak” ve BaĢbakan R. Tayyip Erdoğan'a 
“hakaret' etmek” suçlamalarıyla açılan dava Ġzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
2010 Mayıs ayında sonuçlandı. Mahkeme, DTP'li yöneticiler Cengiz Bozan, 
HaĢim Özpolat, Sevim Devrim, Melek ÇalıĢkan, Ümit Ölçer, Mahir Ġvdil, Hakkı 
Özpolat, Gökhan Gölaç, Deniz Atalay, Serkan Sayın ve Güney Demir‟e 1 yıl 10‟ar 
ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Muharrem Süren hakkında ise sabıkası 
olduğu gerekçesiyle ceza indirimi yapmayarak 3 yıl hapis cezası verilmesini 
kararlaĢtırdı. 

Sonuçlandı. 12 
kiĢiye toplam 23 yıl 
2 ay hapis cezası 
verildi. 

102 Cevdet Bağca TMY 7/2 2010 

Siirt‟te 29 Eylül 2009‟da düzenlenen bir konserde “Kazım Koyuncu‟yu, Ahmet 
Kaya‟yı, Ozan Serhat‟ı, Delila‟yı unutmayın. Uğur Kaymaz‟ı unutmayın” diyerek 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla sanatçı Cevdet Bağca hakkında 
dava açıldı. Dava 29 Haziran 2010‟da sonuçlandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde yapılan yargılamada mahkeme heyeti, bilirkiĢi olarak atanan özel 
harekâtçı polis memurlarının düzenlediği rapor doğrultusunda, Bağca‟ya TMY 7/2. 
maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 

103 Cevdet YaĢar TMY 7/2 2010 

MuĢ‟un Bulanık Ġlçesi‟nde 21 Mart 2010‟da düzenlenen Newroz kutlamasında 
Kürtçe Ģiir okuduğu gerekçesiyle Belediye Meclisi üyesi Cevdet YaĢar hakkında 
dava açıldı. Dava 28 Aralık 2010‟da Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
sonuçlandı. Karar duruĢmasında YaĢar, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
iddiasıyla bir yıl hapis cezasına mahkûm edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl hapis 
cezası verildi. 

104 
Ceylanpınar Ġlçesi’nde 
25 kiĢi 

TMY 7/2 2004 

ġanlıurfa‟nın Ceylanpınar Ġlçesi‟nde 20 Temmuz 2004‟de DEHAP Ġlçe Örgütü‟nün 
düzenlediği basın açıklamasına katılan 25 kiĢi hakkında 'Bildirimsiz ve güzergah 
dıĢı toplantı ve gösteri yürüyüĢüne katılmak' ve 'Örgüt lehine slogan atmak' 
gerekçesiyle açılan dava 29 Ocak 2010‟da Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Mahkeme, 'Örgüt propagandası' yaptıkları iddiasıyla 
25 kiĢi hakkında birer yıl hapis cezası verdi. Altıda bir oranında yapılan ceza 
indirimiyle hapis cezasını 10 aya düĢüren mahkeme heyeti, 25 kiĢiye 5 yıl süreli 
denetimli serbestlik ve Urfa il sınırlarında düzenlenen tüm toplantı ve yürüyüĢlere 
katılmama yasağı getirdi. 

Sonuçlandı. 25 
kiĢiye 10'ar ay 
hapis cezası 
verildi. 

105 
Ceylanpınar Ġlçesi'nde 
43 kiĢi 

TCK 215 
TMY 7/2 

2911 Sayılı 
2010 

ġanlıurfa'nın Ceylanpınar Ġlçesi'nde 13 Eylül 2009 tarihinde YDG tarafından 
baĢlatılan "Werin Rê" kampanyası kapsamında düzenlenen meĢaleli yürüyüĢe 
katıldıkları gerekçesiyle 43 kiĢi hakkında dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 1 

Sonuçlandı. 43 
kiĢiye 43 yıl hapis 
cezası verildi. 
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Toplantı ve 
Gösteri 

YürüyüĢleri 
Kanunu 

Mart günü Ceylanpınar Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Aralarında kapatılan 
DTP'nin ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 43 kiĢi "Örgütü propagandası yapmak", 
"Suçu ve suçluyu övmek", "Toplantı ve gösteri yürüyüĢlerine muhalefet etmek" ile 
suçlandı. Dava 2 Kasım 2010‟da Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
sonuçlandı. Karar duruĢmasında “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” 
suçlamasıyla TMY 7/2. maddesi uyarınca birer yıl hapis cezasına mahkûm oldu. 

106 Ç.B. 

TCK 220 
TMY 7/2 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2010 

Adana‟da 27 Aralık 2009‟da düzenlenen bir protesto gösterisinde “kolluk 
kuvvetlerine taĢ attığı” gerekçesiyle hakkında dava açılan Ç.B. (16), Adana 7. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde tutuklu yargılandığı davanın 1 Nisan 2010‟da görülen 
karar duruĢmasında “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt adına 
eylem yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet 
ettiği” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamalarıyla 6 yıl 3 ay 11 gün 
hapis cezasına mahkûm edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 6 yıl 3 ay 11 
gün hapis cezası 
verildi. 

107 Çiçek Tekdemir TMY 7/2 2010 

Batman'da çeĢitli eylem ve gösterilere katıldığı iddiasıyla 8 Aralık 2009 tarihinde 
çıkarıldığı Batman Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilen, ancak 11 
Aralık 2009 tarihli arama kararıyla tekrar gözaltına alınan ve Batman Sulh Ceza 
Mahkemesi tarafından tutuklanan Batman Bahar Kültür Merkezi çalıĢanı Çiçek 
Tekdemir hakkında açılan davanın ilk duruĢması 13 Mart 2010 tarihinde 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruĢmada Tekdemir ve avukatı 
Meral DanıĢ BeĢtaĢ hazır bulundu. Ġddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, 
Tekdemir'in 8 Eylül 2008 tarihinde kapatılan DTP tarafından yapılan oturma 
eylemini ve 6 ġubat 2009 tarihinde 29 Mart yerel seçimleri nedeniyle 19 Mayıs 
mahallesinde yapılan aday tanıtımında def çalarak halkı coĢturduğu, bu nedenle 
'örgüt propagandası yapmak' suçunu iĢlediği ifade edilerek tutukluluk halinin 
devamına karar verilmesini talep etti.  Avukat Meral DanıĢ BeĢtaĢ, iddia 
makamının aleyhte olan mütalaasını kabul etmeyerek, Tekdemir'in beraat ve 
tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Tekdemir'in tutukluluk halinin devamına 
karar vererek duruĢmayı erteledi. Dava 2 Nisan 2010 tarihinde sonuçlandı. 
Mahkeme Heyeti, Tekdemir'in "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç 
iĢlemek" iddasıyla 6 yıl 3 ay, 3 kez "2911 Gösteri ve Toplantı YürüyüĢleri 
Kanunu"na muhalefet etmekten 3 yıl 9 ay, 2 defa da "Örgüt propagandası 
yapmak" iddiasıyla da 20 ay toplam 11 yıl 8 ay hapis cezası vererek, tahliyesine 
karar verdi. Mahkeme heyeti, Tekdemir'in 5 yıl süreyle denetimli serbestlik 
tedbirine tabi tutulmasına ve bir yıl süreyle de kahvehanelere, oyun salonlarına, 
bar ve birahanelere, siyasal gösterilere ve mitinglere katılmasını da yasakladı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 11 yıl 
8 ay hapis cezası 
verildi.  

108 Çukurca Ġlçesi’nde 18 TCK 215 2007 Hakkari Çukurca'da 2007 yılında PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye Sonuçlandı. 18 
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kiĢi getiriliĢinin yıl dönümünü protesto amaçlı olarak açlık grevi yaptıkları gerekçesiyle 
Çukurca Belediye baĢkanı Mehmet Kanar, Belediye meclis üyesi Ziro Koç, Ali 
Seraç, Arafat Çetinkaya, BDP Yöneticileri Süleyman Yorgun, Tahsin Çetin, Ahmet 
Yıldız,Haci Çetin, Cuma Tek, Cihat Aksu, Nevzat Aksu, Mühyettin DerviĢoğlu, 
Halit YaĢlı, ġehsen Duman, Nazım TürkeĢ, Faris Kanar ve Kerem Ayar hakkında 
Çukurca Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruĢması 2010 Nisan 
ayında görüldü. Sanıkların atılmadığı duruĢmada mahkeme heyeti 18 kiĢiye, "Suç 
ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle" 3'er ay hapis cezası verdi. 

kiĢiye 3'er ay hapis 
cezası verildi. 

109 
Çukurca Ġlçesi’nde 4 
kiĢi 

TMY 7/2 2009 

Hakkâri‟nin Çukurca Ġlçesi‟nde 22 Mart 2009‟da düzenlenen Newroz kutlamasında 
yaptıkları konuĢmalar nedeniyle haklarında 4 kiĢi hakkında “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan dava Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
21 Mayıs 2010‟da sonuçlandı. Mahkeme heyeti dört kiĢiye TMY 7/2. maddesi 
uyarınca birer yıl hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 4 
kiĢiye 1'er yıl hapis 
cezası verildi. 

110 

Demir Çelik, Cevdet 
Çağlar, Ġhsan Nergiz, 
Cezayir Çelik, Ġhsan 
Yıldız ve Hatice Tetmen 
Nuray 

TCK 215 2003 

Antalya‟da 2003 yılında Amerika BirleĢik Devletleri‟nin Irak‟ı iĢgali nedeniyle 
yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle BDP Genel BaĢkanı Demir 
Çelik, Cevdet Çağlar, Ġhsan Nergiz, Cezayir Çelik, Ġhsan Yıldız ve Hatice Tetmen 
Nuray hakkında açılan dava 2010 Ocak ayında 2010‟da Antalya 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Sanıklar karar duruĢmasında “suçu ve suçluyu 
övdükleri” iddiasıyla TCK 215. maddesi uyarınca 6‟Ģar ay hapis cezasına 
mahkûm oldular. 

Sonuçlandı. 6 
kiĢiye 6'Ģar ay 
hapis cezası 
verildi. 

111 
DerviĢ TaniĢ, Cevat 
Altunkaya, Engin 
Kaplan ve BarıĢ Mamuk 

  2010 

29 Mart 2009 yerel seçimleri öncesi DTP'nin seçim çalıĢmalarına katılarak 
Topçular Mahallesi'nde afiĢ astıkları gerekçesiyle Kocaeli Üniversitesi öğrencileri 
DerviĢ TaniĢ, Cevat Altunkaya, Engin Kaplan ve BarıĢ Mamuk hakkında “kamu 
malına zarar vermekten” dava açıldı. Dava 2010 Nisan ayında sonuçlandı. 
Kocaeli 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruĢmasında 4 öğrenciye 
3'er ay hapis cezası verildi. Mahkeme öğrencilerin mahkemedeki iyi halini göz 
önünde bulundurarak, cezalarının para cezasına çevrilmesine karar verdi. 
Öğrenciler, bin 500 TL ceza ödeyecek. 

Sonuçlandı. 4 
kiĢiye toplam 6000 
TL para cezası 
verildi. 

112 
Destan Luise Kılıç, 
Mehmet Sayat, Cebeli 
Bingöl ve Hıdır Dinçer 

TCK 314 2008 

Ankara'da 22 Nisan 2008'de gözaltına alınan ve 'örgüt üyesi olmak' suçlamasıyla 
Destan Luise Kılıç, Mehmet Sayat, Cebeli Bingöl, Hıdır Dinçer adlı öğrenciler 
hakkında açılan davanın duruĢması 23 Nisan 2010 tarihinde Ankara 11 Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görüldü. DuruĢmada avukatlar, esas hakkındaki mütalaaya karĢı 
son savunmalarını yaptı. Mehmet Sayat'ın avukatı Sinem CoĢkun, Newroz, 1 
Mayıs gibi kutlamaların mütalaada yasadıĢı gibi gösterilmesini eleĢtirerek, 'Bunlar 
yasal etkinliklerdir. Her yurttaĢın bunlara katılma hakkı vardır. Fakat dosyayı ve 
mütalaayı incelediğimizde çok ilginç iddialar var. Örneğin dosyada Kürtçe dil 

Devam ediyor. 
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kitabının yaĢa dıĢı bir yayınmıĢ gibi alınması tirajı komik bir durumdur' dedi. 
Avukat BarıĢ Kalar ise, müvekkillerinin okullarından dolayı mağdur olduklarını 
belirterek, 'Tutuklama bir ceza biçimine dönüĢmüĢ durumdadır. Savcının 
mütalaasında yer alan Ģeyler 'örgüt üyeliği' ile bağdaĢmayan Ģeylerdir. Mesela 
Kandil'den barıĢ grupları geldiler, ifadeleri alındı, serbest bırakıldı. Artık Türkiye 
bunları aĢmaya baĢlıyor' dedi. Bunun üzerine mahkeme baĢkanı Hasan ġatır ise, 
'Habur'dan gelenlerin Ģansı, ordan geldiler. Esenboğa'dan gelselerdi öyle olmazdı' 
diye cevap verdi.Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu 4 öğrencinin 
tahliyesine karar verirken, duruĢmayı 29 Eylül 2010 tarihine erteledi. 

113 
Digor Ġlçesi Dağpınar 
Beldesi'nde 24 kiĢi 

TMY 7/2 2009 

Kars'ın Digor Ġlçesi Dağpınar Beldesi'nde 21 Mart 2008‟de düzenlenen Newroz 
kutlamasında “yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla 24 kiĢi hakkında açılan dava, 
Özel yetkili Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Nisan 2010 tarihinde 
karara bağlandı. Tutuksuz olarak yargılandıkları iki yıldır devam eden dava, 
Mahkeme heyeti, 24 kiĢinin yasa dıĢı slogan atmadıkları halde, grubun attığı 
“Sayın Öcalan”, “Biji Serok Apo-YaĢasın BaĢkan Apo”, “PKK Halktır Halk Burada” 
Ģeklindeki yasa dıĢı sloganlara “zafer iĢareti yaparak destek vermelerini terör 
örgütü propagandası” suçu kapsamında değerlendirdi. 24 sanığı TMY‟nin 7/2. 
maddesi uyarınca 10'ar ay hapis cezasına çarptıran Mahkeme Heyeti, hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına, seçenek yaptırımlara çevrilmesine ve cezanın 
ertelenmesine yer olmadığına hükmetti. 24 kiĢi kararı Yargıtay'da temyize 
gönderdi. 

Sonuçlandı. 24 
kiĢiye 10'ar ay 
hapis cezası 
verildi. 

114 Dilek Öcalan   2010 

ġanlıurfa‟nın Halfeti Ġlçesi‟ne bağlı Ömerli Köyü‟ne 4 Nisan 2010‟da PKK lideri 
Abdullah Öcalan‟ın doğum günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüĢte Abdullah 
Öcalan‟ın posterini taĢıdığı gerekçesiyle Abdullah Öcalan‟ın yeğeni Dilek Öcalan 
hakkında dava açıldı. Dava 26 Ekim 2010‟da Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Karar duruĢmasında Dilek Öcalan, “yasadıĢı örgüt 
üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt adına eylem yaptığı” ve “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” suçlamalarıyla yedi yıl bir ay hapis cezasına mahkûm 
edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 7 yıl 1 ay 
hapis cezası 
verildi. 

115 Diyarbakır’da 10 kiĢi TMY 7/2 2008 

Diyarbakır‟ın Silvan Ġlçesi‟nde 12 Kasım 2008‟de yapılan bir basın açıklamasına 
katılarak “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla haklarında dava 
açılan 10 kiĢinin karar duruĢması 8 Temmuz 2010‟da görüldü. Diyarbakır 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde yapılan yargılamada mahkeme heyeti sanıklar EĢref 
Mamedoğlu, Asiye ġimĢek, Suphan Kuru, Mevlüde Diker, Misbah Munar, Mehmet 
Can Yazıcı, Eylem Kırtay, Nazlı Sezgin, Feyzi Tekçi ve Raife Ġnatçı‟ye TMY 7/2. 
maddesi uyarınca 10‟ar ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 10 
kiĢiye toplam 8 yıl 
4 ay hapis cezası 
verildi. 
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116 Diyarbakır'da 12 kiĢi TMY 7/2 2008 

Kapatılan DTP'nin Gençlik Meclisi'nin, 2008 yılının Haziran ayında Diyarbakır'da 
yaptığı 2. Olağan Kongresi'ne katıldıkları gerekçesiyle 12 kiĢi hakkında Diyarbakır 
4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Örgüt propagandası yapmak" suçundan açılan 
dava 2010 Nisan ayında sonuçlandı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan M. Sıdık 
Cengiz, Mübarek Yılmaz, Orhan Akbudak, Engin Özgür, Naciye Ete, Mehmet 
Alkan, Hadi Taraman, Abdulhalim Aslan, Medine Ete, Bülent AktaĢ ve Hasan 
Çetin'e ayrı ayrı 10 ay, 15 yaĢındaki M.D.'ye ise 6 ay 20 gün hapis cezası verdi. 
12 kiĢiye toplam 116 ay 20 gün hapis cezası veren mahkeme, sanık olarak 
yargılanan Hasan Çetin adlı üniversite öğrencisine kongreye katılmamasına 
rağmen, sadece isim ile soyadı benzerliğinden dolayı ceza verdi. Ġsim ve soyadı 
benzerliği dıĢında, anne ve baba adı, TC kimlik numarası ve adres bilgileri 
uyuĢmayan Çetin, ĠHD Diyarbakır ġubesi'ne baĢvurarak hukuki yardım talebinde 
bulundu. 

Sonuçlandı. 12 
kiĢiye toplam 9 yıl 
8 ay 20 gün hapis 
cezası verildi. 

117 Diyarbakır'da 152 kiĢi   2010 

14 Nisan 2009 tarihinde baĢlatılan operasyonda aralarında ĠHD Genel BaĢkan 
Yardımcısı ve Diyarbakır ġube BaĢkanı Muharrem Erbey, DTP'den 28 yönetici ile 
12 belediye baĢkanının da bulunduğu 151 Kürt siyasetçisi hakkında özel yetkili 
savcı tarafından hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianame ile dava açıldı. 
Diyarbakır 6.Ağır Ceza Mahkemesi‟ne gönderilen iddianamede 151 kiĢi TCK'nın 
"Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak', "Örgüt üyesi ve yöneticisi olmak", 
"Örgüte yardım etmek"le suçlanıyor. Ġddianamede, aralarında Sabri Ok ve 
Mehmet Abbasoğlu'nun da bulunduğu 11 kiĢi hakkında ağırlaĢtırılmıĢ müebbet 
hapsi istenirken, 140'ı hakkında ise "örgüt yöneticisi olmak, örgüt üyesi olmak, 
örgüte yardım etmek, gösteri yürüyüĢü kanunu"na muhalefet etmekten 15 ila 
ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis isteniyor. Ġddianamede, Diyarbakır BüyükĢehir 
Belediye BaĢkanı Osman Baydemir hakkında da, "Örgüt üyesi olmak, 2911 sayılı 
Gösteri ve YürüyüĢ Kanunu'na muhalefet ve örgüt propagandası yapmak" 
iddiasıyla 36.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava 18 Ekim 2010‟da 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde baĢladı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde KCK/TM Ana Davası nedeniyle 12 Kasım 2010‟a kadar baĢka 
dava dosyalarına bakmadı. Sanık sayısının ve sanıkları savunacak olan 
avukatların fazlalığı nedeniyle Diyarbakır Adliyesi‟nde oluĢturulan daha geniĢ bir 
özel salonda görülen duruĢmaya 103‟ü tutuklu 19‟u tutuksuz olmak üzere toplam 
123 sanık ile 260 sanık avukatı ve duruĢma salonunun darlığı nedeniyle sadece 
10 gazeteci katıldı. DuruĢmada söz alan sanık avukatlarından Meral DanıĢ 
BeĢtaĢ, 7 bin 578 sayfalık iddianamenin ayrıca 130 bin sayfa ek delil klasörünün 
bulunduğunu belirtti. Avukat Mehmet Emin Aktar ise iddianamenin uzunluğu 

Devam ediyor. 
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nedeniyle iddianamenin tamamının sanıklara okunmamasını istedi. Cumhuriyet 
Savcısı, sanık avukatlarının iddianamenin özetinin okunması talebini ise olumlu 
bularak görüĢünü mahkeme heyetine sundu. Avukat Selçuk Kozağaçlı, 
iddianamenin hukuki bir evrak olmadığını ileri sürerek, yok kabul edilip savcılığa 
iade edilmesi gerektiğini savundu. Tüm sanıklar adına savunma yapacağını 
belirten Hatip Dicle ise savunmayı Kürtçe yapmak istediğini dile getirdi. Sanıklar 
ayrıca mahkeme heyetinin kimlik tespiti esnasında duruĢma salonunda olup 
olmadıkları sorusunu “Amade me Ezlivirim (Hazırım, buradayım)” diyerek 
yanıtladılar. Ġddia makamı ise, sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerinin, 
“savcılık ve sorgu aĢamasında Türkçe savunma yaptıkları” gerekçesiyle 
reddedilmesini mahkeme heyetinden talep etti. DuruĢmanın sonunda herhangi bir 
tahliye kararı vermeyen mahkeme heyeti, “Kürtçe savunma yapma ve 
iddianamenin özetinin okunması” taleplerini de karara bağlamak üzere duruĢmayı 
19 Ekim 2010‟a erteledi. 19 Ekim 2010‟da görülen duruĢmada sanıkların ve sanık 
avukatlarının taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti, AĠHM‟in daha önceki 
benzer kararlarından örnekler sunarak, tüm sanıkların eğitim ve sosyal 
konumlarından Türkçe bildiklerinin anlaĢıldığını; soruĢturma safhasında sanıkların 
Türkçe savunma yaptıklarını; tercüman aracılığıyla yapılacak yargılamanın 
yargılama süresini uzatacağını belirterek; oy birliğiyle sanıkların Kürtçe savunma 
talebinin reddine karar verdiklerini açıkladı. Sanık avukatlarının iddianamenin 
uzun olması nedeniyle iddianamenin özetinin okunması talebini ise mahkeme 
heyeti kabul etti. Ġddianamenin özetinin bir kısmının okunmasının ardından 
mahkeme heyeti, sanık avukatlarının tahliye talebini reddetti ve KCK/TM ile ilgisi 
olduğu gerekçesiyle 2008 yılında tutuklanarak Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde yargılanan Serdar Ziriğ‟in dosyasını KCK/TM Ana Davası‟yla 
birleĢtirerek duruĢmayı 20 Ekim 2010‟a erteledi. Böylece dosyada tutuklu sanık 
sayısı 104‟e, toplam sanık sayısı ise 152‟ye yükseldi. 20 Ekim 2010‟da görülen 
duruĢmada, iddianamenin özetinin okunmasına devam edildi. Oturumun sonunda 
söz alan savunma avukatlarından Avukat Meral DanıĢ BeĢtaĢ, her oturum 
sonunda tutuklu sanıkların tahliye edilmesi talebini yineleyeceklerini söyledi. 
Avukat Metin Ġsis ise iddianamenin istihbarat bilgisine dayanılarak elde edilen 
bilgilerden oluĢtuğuna dikkat çekerek, bu bilgilerin yargılamada 
kullanılamayacağını ve dosyada delil olarak kullanılamayacağına vurgu yaptı. 
Savunma avukatları ayrıca Terörle Mücadele ġubesi‟ne bağlı sivil polis 
memurlarının mahkeme salonundan çıkarılmasını talep ettiler. Fakat mahkeme 
heyeti bu talebi reddetti. 22 Ekim 2010‟a görülen birinci duruĢmanın 4. 
oturumunda iddianamenin özetinin oturumunun okunmasına devam edildi. Sanık 
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avukatlarında Meral BeĢtaĢ DanıĢ, 12 Kasım 2010‟a kadar sanıkların 
savunmalarını yapamayacaklarını dile getirerek iddianamenin okunmamasını 
talep etti. Mahkeme Heyeti, iddianamenin okunmaması talebinin reddine ve 
sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. 25 Ekim 2010‟da görülen 
5. oturumunda da iddianamenin özetinin oturumunun okunmasına devam edildi. 
Sanık avukatlarından Sedat YurttaĢ, müvekkillerinin sabah bir, öğlen iki ve akĢam 
iki saat olmak üzere toplam beĢ saat bekletme salonlarında tutulduğunu 
belirterek, bekletilen yerin sağlıksız olduğunu ve bu sorunun giderilmesini istedi. 
Sedat YurttaĢ, müvekkillerinden Muharrem Erbey‟in tutulduğu odadaki toz 
nedeniyle gözlerinde rahatsızlık baĢladığını, diğer sanıklarında toz nedeniyle 
boğaz rahatsızlığı Ģikâyetinde bulunduklarını ifade etti. Ġddianamenin özetinin 
okunmasının devam edildiği duruĢmada mahkeme heyeti, bekleme salonu ve 
araç sıkıntısının Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na bildirilmesine ve 
sanıkların tutukluluk durumlarının görüĢülmesine yer olmadığına karar vererek 
duruĢmayı erteledi. 26 Ekim 2010‟da görülen duruĢmada iddianamenin özetinin 
okunması devam ederken mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk durumlarının 
görüĢülmesine yer olmadığına karar vererek duruĢmayı erteledi. 2 Kasım 2010‟da 
görülen birinci duruĢmanın 9. oturumunda ise, iddianamenin özetinin okunması 
bitirildi. Mahkeme Heyeti, sanıkların tutukluluk durumlarının görüĢülmesine yer 
olmadığına karar vererek duruĢmayı erteledi. 3 Kasım 2010‟da görülen davanın 
birinci duruĢmasının 10. oturumunda ise mahkeme heyeti, sanık avukatlarının 
Kürtçe savunma yapılmasına yönelik olarak uzman bilirkiĢi olarak Prof. Dr. Baskın 
Oran‟ın Lozan AnlaĢması‟nın 39. maddesindeki anadilin kullanımıyla ilgili 
dinlenmesi talebini üç kez reddetti. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk 
durumlarının görüĢülmesine yer olmadığına karar vererek duruĢmayı erteledi. 8 
Kasım 2010‟da görülen 13. oturumunda ise mahkeme heyeti, bir önceki 
duruĢmada Kürtçe savunma yapılmasına izin verilmemesi nedeniyle sanık 
avukatlarının zaman istediğini fakat kendilerine herhangi bir talep gelmediğini 
belirterek “Ceza Muhakemesi Kanunu‟nda (CMK) savunmanın hangi dilde 
yapılacağı hususu yer almaktadır. Buna itiraz edilebileceğine dair kanun 
düzenlemesi olmadığı için Kürtçe savunma yapma talebinin oybirliğiyle reddine 
karar verilmiĢtir” dedi. Bu sırada söz isteyen sanıklardan Selma Irmak‟ın, “Ezê 
parastina xwu bi Kurdi buxînîm (Ben savunmamı Kürtçe okuyacağım)” dediği 
sırada mahkeme heyetinin baĢkanı, “sanık savunmasını anlaĢılmayan ancak 
Kürtçe olduğunu düĢündüğümüz bir dille yapmıĢtır” ifadesini kullandı. Selma 
Irmak‟ın savunmasını Kürtçe okumaya devam etmesi üzerine mahkeme heyetinin 
baĢkanı “mikrofonu kapatın, Türkçe konuĢuyorsan devam et” diye Selma Irmak‟ı 
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uyardı. Söz alan sanık avukatları da, “dilekçemizi ve bilirkiĢi raporunu Diyarbakır 
4. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne gönderin. Orada bir karar alınmasını talep ediyoruz” 
dediler. Kısa bir aranın ardından talebi değerlendiren mahkeme heyeti sanık 
avukatlarının itirazının Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne gönderilmesine; 
duruĢmanın 11 Kasım 2010‟a ertelenmesine karar verdi. 11 Kasım 2010‟da 
görülen duruĢmada ise, mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını almak için 
Kamuran Yüksek‟i sanık kürsüsüne çağırdı. Kamuran Yüksek‟in savunmasını 
Kürtçe yapacağını beyan etmesinin ardından diğer sanıklar teker teker sanık 
kürsüsüne çağrıldı. Diğer sanıkların da Kürtçe savunma yapacaklarını ifade 
etmelerinin ardından sanık avukatlarından Ġbrahim Tali Uysal, sanıklardan Kürtçe 
savunma yapma düĢüncesinden vazgeçmelerini istedi. Hiçbir sanığın Türkçe 
savunma yapmayı kabul etmemesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların 
tutukluluk hallerinin devam etmesine ve Osman Baydemir ile ilgili yurt dıĢı 
yasağına devam edilmesine karar vererek duruĢmayı 13 Ocak 2011‟e erteledi. 

118 
Doğan Ekinci, Halil 
Oktay ve Yılmaz 
Güvenç 

TMY 7/2 
2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2010 

“PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırı olduğu iddiası” ile ġırnak'ın 
Cizre Ġlçesi'nde 5 Aralık 2009'da düzenlenen protesto gösterisine katıldığı 
gerekçesi ile Doğan Ekinci, Halil Oktay ve Yılmaz Güvenç hakkında "Örgüt Üyesi 
Olmak", "Örgüt Propagandası yapmak" ve "Gösteri ve YürüyüĢ Kanunu"na 
muhalefet etmek iddiası ile Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 
Dava 2010 yılı Temmuz ayında sonuçlandı. Yapılan yargılamada "suç" delili 
olarak gözaltı iĢlemini yapan polislerin ifadesi, Ekici'nin olaya katıldığına dair 
fotoğraflar, Ekici'nin üzerinden çıkan limon parçası ve puĢi yer aldı. Polis ifade 
tutanaklarında 14 polisin bilgi alma tutanakları ise, noktasına virgülüne kadar aynı 
Ģekilde yer aldı. Avukatların polislerin mahkemeye çağrılması yönündeki talepleri 
ise "kararı etkilemeyeceği" gerekçesi ile reddedildi. Yapılan yargılama sonucunda 
ve Doğan Ekici, Halil Oktay, Yılmaz Güvenç, hakkında "Örgüt üyesi olmak", 
"Örgüt propagandası yapmak" ve "Gösteri ve YürüyüĢ Kanunu"na muhalefet 
etmek fiillerinden dolayı 10'ar yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.  

Sonuçlandı. 3 
kiĢiye toplam 30 yıl 
3 ay hapis cezası 
verildi. 

119 
DTP yöneticisi ve üyesi 
34 kiĢi 

Siyasi Partiler 
Kanunu 

2010 

DTP‟nin 11 Aralık 2009‟da Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasıyla birlikte 
beĢ siyasi yasaklı duruma gelen DTP yöneticisi ve üyesi 34 kiĢi hakkında 
Abdullah Öcalan‟ın sağlık durumuna iliĢkin yaptıkları basın açıklamasıyla “Siyasi 
Partiler Yasası‟na muhalefet ettikleri” iddiasıyla dava açıldı. Yargılamaya Ankara 
13. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 25 Kasım 2010‟da baĢlandı. 

Devam ediyor. 

120 
DTP'li 54 belediye 
baĢkanı 

TMK 7/2 
TCK 215 

2007 
Diyarbakır'da 4 Mart 2007 tarihinde,  “PKK lideri Abdullah Öcalan'ın zehirlendiği” 
iddialarıyla ilgili ortak basın açıklaması yapan ve Diyarbakır BüyükĢehir Belediye 
BaĢkanı Osman Baydemir'in de aralarında bulunduğu DTP'li 54 belediye baĢkanı 

Sonuçlandı. 54 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 
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hakkında 2007 yılı Aralık ayında açıldan dava 2010 yılında devam etti. “YasadıĢı 
örgüt propagandası yaptıkları” ve “suçu ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla TMY 7/2. 
maddesi ve TCK‟nin 215. maddesi uyarınca Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde açılan davanın 4 Mayıs 2010‟da görülen duruĢmasına “KCK/TM” 
soruĢturması kapsamında tutuklu bulunan ViranĢehir Belediye BaĢkanı Leyla 
Güven, tutuksuz eski belediye baĢkanları Cihan Sincar, Mehmet Kaya, Kutbettin 
TaĢkıran ve Abdulkadir Ağaoğlu katıldı. DuruĢmaya ilk kez katılan sanıkların 
kimlik tespitlerinin ardından savunmaları alındı. Mahkeme heyeti, karar için 
dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruĢmayı 15 Haziran 
2010‟a erteledi.15 Haziran günü görülen duruĢmada Mahkeme Heyeti, hakkında 
gıyabi tutuklama kararı çıkarılan Hakkâri eski Belediye BaĢkanı Metin Tekçe‟nin 
yakalanmasının beklenmesi için duruĢmayı erteledi.Dava 14 Eylül 2010‟da 
sonuçlandı. Karar duruĢmasında açıklamada yer alan “Kürt muhalefeti” ifadesi 
nedeniyle TCK 220/8. maddesi uyarınca yargılanan 54 belediye baĢkanı beraat 
etti. 

121 

Edibe ġahin, Serdar 
Erdoğan, Özgür 
Söylemez, Hüseyin 
Tunç, Ali Rıza YurttaĢ 
ve Süleyman YurttaĢ 

TMY 7/2 2009 

Abdullah Öcalan‟ın Kürt Meselesi‟nin çözümüne iliĢkin gönderdiği yol haritasının 
kamuoyuna duyurulması için 2009 yılında BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 
TBMM BaĢkanlığı‟na faks gönderen Tunceli Belediye BaĢkanı Edibe ġahin, Ġl 
Genel Meclis BaĢkanı Serdar Erdoğan, BDP Merkez Ġlçe BaĢkanı Özgür 
Söylemez, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Tunç, BDP eski Ġl BaĢkanı Ali Rıza 
YurttaĢ ile kapatılan DTP eski il yöneticisi Süleyman YurttaĢ hakkında açılan 
dava, 9 Aralık 2010‟da sonuçlandı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen 
karar duruĢmasında mahkeme heyeti, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” 
iddiasıyla sanıklardan Edibe ġahin ve Hüseyin Tunç‟a TMY 7/2. maddesi 
uyarınca onar ay hapis cezası, Serdar Erdoğan, Özgür Söylemez, Ali Rıza 
YurttaĢ ile Süleyman YurttaĢ‟a ise birer yıl hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 6 
kiĢiye toplam 6 yıl 
8 ay hapis cezası 
verildi. 

122 
Ekin Can Kınık, Sercan 
Bakır ve ġerafettin 
Gökdeniz 

TCK 301 
TCK 125 

2009 

20 Mayıs 2008‟de Ġstanbul‟da yaptıkları bir eylemde attıkları slogan nedeniyle 
Ekin Can Kınık, Sercan Bakır ve ġerafettin Gökdeniz adlı 3 öğrenci hakkında 
“hakaret” suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu‟nun (TCK) 125. maddesi uyarınca ve 
“devlet organlarını aĢağıladıkları” suçlamasıyla TCK‟nin 301. maddesi uyarınca 
dava açıldı. Açılan davaların görülmesine Beyoğlu 1. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde 
14 Nisan 2009‟da baĢlandı. DuruĢma Ekin Can Kınık‟ın ifadesinin alınması için 7 
Temmuz 2009‟a ertelendi. 

Devam Ediyor. 

123 Ekrem Senvar   2010 
Ergani Söz Gazetesi Yazarı Ekrem Senvar hakkında 22 Ocak 2010‟da  gazetede 
yer alan ''Polis eĢine reva mı'' baĢlıklı köĢe yazısında ''Çürük yumurtalar 
ayıklanmalıdır'' sözüyle Ġlçe Emniyet Müdürü ġen'e hakaret ettiği iddiasıyla dava 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 2175 TL 
para cezası verildi. 
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açıldı. Dava 17 Mart 2010‟da Ergani Asliye Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. 
DuruĢmada, Ekrem Senvar ve avukatı NeĢet Zerin ile Ġlçe Emniyet Müdürü Ġsa 
ġen hazır bulundu. Avukat Zerin, müvekkili Senvar'ın ''Polis eĢine reva mı'' 
baĢlıklı köĢe yazısında ''Çürük yumurtalar ayıklanmalıdır'' sözüyle Ġlçe Emniyet 
Müdürü Ġsa ġen'i hedef almadığını ifade ederek, 'Aksine Ġlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nde görevli olup da yanlıĢ yapanların yanlıĢlarını düzeltmeleri kast 
ediliyor. Kaldı ki habere konu olan polis eĢi yazıdaki konu ile ilgili savcılığa 
Ģikayette bulunmuĢ ve bunun ardından gerekli soruĢturma da yapılmıĢtır. Ayrıca 
müĢteki haberin yapılmasının ardından tekzip için gazeteye yazılı veya sözlü 
olarak müracaat etmemiĢtir. Müvekkilim hakaret kastıyla hakaret etmediğinden ve 
köĢe yazısının tamamında eleĢtiri sınırlarında kalmıĢ olması nedeniyle 
müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ediyorum' dedi. Hakim, TCK'nın 
52/2 Maddesi uyarınca Senvar'ın yazısında yer verdiği, 'Çürük yumurtalar 
ayıklanmalı' sözünün hakaret olduğuna kanaat getirerek, 2 bin 175 TL adli para 
cezası ile cezalandırılmasını kararlaĢtırdı. Hakım, daha sonra sanığın kasıtlı bir 
suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, müĢtekinin maddi bir zararının doğmamıĢ 
bulunması, sanığın kiĢilik özellikleri ve duruĢmalardaki tutum ve davranıĢlarına 
göre yeniden suç iĢlemeyeceği yolunda kanaate varılması nedeniyle CMK'nın 
231/5 maddesi uyarınca cezayı erteledi. 

124 Emine Ayna TMY 7/2 2009 

BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna hakkında “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptığı” iddiasıyla Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen dava 2010 yılında 
devam etti. Dava kapsamında ifadesinin alınması için Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen duruĢmaya 13 Nisan 2010‟da devam edildi. Mahkeme 
heyeti, Emine Ayna‟nın duruĢma tarihinden önce zorla ifade vermeye getirilmesi 
kararına rağmen ifadelesinin henüz alınmamıĢ olması üzerine ifade vermesi için 
zorla getirilmesi kararını yineleyerek duruĢmayı 10 Haziran 2010‟a erteledi. 

Devam ediyor. 

125 Emine Demir 
TCK 317/2 
TMY 7/2 

2010 

Azadiya Welat Gazetesi‟nin eski Yazı ĠĢleri Müdürü Emine Demir hakkında, 
gazetenin 2008 ve 2009 yıllarındaki 84 sayısında yer alan haberler nedeniyle 
açılan dava 30 Aralık 2010‟da sonuçlandı. Savcı, Emine Demir‟in “yasadıĢı örgüt 
üyesi olduğu” iddiasıyla TCK'nın 314/2. maddesi uyarınca ve “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” iddiasıyla, TMY 7/2. maddesi uyarınca mahkûm edilmesini 
talep ederken, Mahkeme Heyeti, Demir‟e TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 84 defa 
birer yıl altıĢar ay olmak üzere, toplam 138 yıl hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 138 
yıl hapis cezası 
verildi. 

126 
Ender KırmızıtaĢ, 
Burhan Kurhan, Orhan 
Yorulmaz, Bedri Orçu, 

TMY 7/2 2010 
Batman‟ın BeĢiri Ġlçesi‟nde 8 Mart 2010‟da Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
nedeniyle düzenlenen etkinlikte söylenen Kürtçe bir Ģarkıya alkıĢ tutarak eĢlik 
ettikleri gerekçesiyle kapatılan DTP‟nin BeĢiri Ġlçe Örgütü BaĢkanı Ender 

Sonuçlandı. 8 
kiĢiye 10'ar ay 
hapis cezası 
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Muzaffer Derse, Erkan 
Kümet, Ġrfan Orçu ve 
Cemil Orçu 

KırmızıtaĢ, BeĢiri eski Belediye BaĢkanı Burhan Kurhan, Belediye Meclis üyesi 
Orhan Yorulmaz, Bedri Orçu, Muzaffer Derse, Erkan Kümet, Ġrfan Orçu ve Cemil 
Orçu hakkında “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla dava açıldı. 
Dava 21 Ekim 2010‟da sonuçlandı. Karar duruĢmasında sanıklar Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından TMY 7/2. maddesi uyarınca onar ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 

verildi. 

127 Enver Aydemir   2010 

Boğaziçi Üniversitesi‟nde (Ġstanbul) 24 Aralık 2009‟da gerçekleĢtirilen “BarıĢ için 
Vicdanî Retçiler Kurultayı”na giderken KabataĢ Vapur Ġskelesi‟nde gözaltına 
alınan ardından tutuklanarak Maltepe Askerî Cezaevi‟ne gönderilen vicdanî retçi 
Enver Aydemir‟in yargılanmasına 9 ġubat 2010‟da EskiĢehir Askeri 
Mahkemesi‟nde alınan “görevsizlik” kararı üzerine hâkim heyeti tarafından 
baĢlandı. DuruĢmada savunma yapan Enver Aydemir askerlik yapmak istemeğini 
ve askerliğini ortak yaĢama yararlı iĢlerde çalıĢarak tamamlayabileceğini söyledi. 
Mahkeme heyeti, sanık Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek 
tanıkların dinlenmesi için duruĢmayı erteledi. Dava 29 Mart 2010‟da sonuçlandı. 
Karar duruĢmasında söz alan Enver Aydemir, inancı gereği zorunlu askerlik 
görevini yapmadığını beraat etmesi halinde dahi askerliğini yapmayacağını 
söyledi. Mahkeme heyeti, Enver Aydemir‟in “firar ettiği” gerekçesiyle 10 ay hapis 
cezasına mahkûm edilmesine karar verdi. Tutuklu kaldığı süre göz önünde 
bulundurulan Enver Aydemir mahkeme heyeti tarafından tahliye edildi. Enver 
Aydemir‟in Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı‟na teslim edileceği 
belirtildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 

128 Enver Aydemir   2010 

Boğaziçi Üniversitesi‟nde (Ġstanbul) 24 Aralık 2009‟da gerçekleĢtirilen “BarıĢ için 
Vicdanî Retçiler Kurultayı”na giderken KabataĢ Vapur Ġskelesi‟nde gözaltına 
alınan ardından tutuklanarak Maltepe Askerî Cezaevi‟ne gönderilen vicdanî retçi 
Enver Aydemir‟in yargılanmasına 1 Haziran 2010‟da EskiĢehir Askeri 
Mahkemesi‟nde “askeri kıyafetleri giymediği” ve “askerlik eğitimlerine katılmadığı” 
gerekçesiyle 2010 Haziran ayında tekrar baĢlandı. Mahkeme heyeti, Enver 
Aydemir‟in psikolojik durumunun belirlenmesi için Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
(GATA) Psikiyatri servisine gönderilmesine karar verdi. DuruĢmada söz alan 
Enver Aydemir‟in avukatı Davut Erkan, Enver Aydemir hakkında “emre itaatsizlik” 
suçundan açılan dört ayrı davanın birleĢtirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, 
talebi bir sonraki duruĢmada ele alacaklarını belirterek duruĢmayı 20 Ağustos 
2010‟a erteledi.Bu arada Enver Aydemir, sevk edildiği Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi‟nden (GATA) kendisine “anti-sosyal kiĢilik bozukluğu” tanısıyla 
“askerliğe elveriĢli değildir” raporu verilmesi üzerine 8 Haziran 2010‟da serbest 

Devam ediyor. 
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bırakıldı. 

129 

Erbil Çınar, Ġbrahim 
KaradaĢ, Ġlker Ekiz, 
Mustafa Doğan, Ali 
Ekber Kalender, Selma 
Doygacı, Emre Özkaya, 
Mustafa Kaya, Osman 
Mink, Ezgi Oshan, Uğur 
Aydın, Hasan Varol 
Sığırcı ve Biran 
Tanrıverdi 

TCK 314 
TMY 7/2 

2009 

23 Mayıs 2008‟de düzenlemek istedikleri “Ortak DüĢman Amerika‟dır” konulu 
sergi öncesinde gözaltına alınan Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi ve Sivas 
Gençlik Derneği GiriĢimi üyesi 13 kiĢi hakkında 15 ay sonra  dava açıldı. 
Gözaltına alınanlardan Erbil Çınar, Ġbrahim KaradaĢ, Ġlker Ekiz, Mustafa Doğan ve 
Ali Ekber Kalender tutuklanmıĢtı. Dosyalarına “gizlilik” kararı getirilen 13 öğrenci 
“yasadıĢı örgüt üyesi olmak” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yapmak”la 
suçlandı. Öğrencilerinde yargılanmasına 18 Ağustos 2009‟da Erzurum 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde baĢlandı. Davanın 5 Kasım günü görülen duruĢmasında 
sanık avukatlarından Ebru Timtik‟in, tüm sanıkların tutukluluk halinin göz önünde 
bulundurulup tahliye edilmeleri yönündeki talebini değerlendiren mahkeme heyeti, 
tutuklu beĢ öğrencinin tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak beĢ 
öğrencinin tahliyesine karar verdi ve bir sonraki duruĢmayı 19 Ocak 2010‟a 
erteledi. 

Devam ediyor. 

130 

Ercan KocamıĢ, 
Mücahit Yürek, Ufuk 
Sünger, Umut Çongar, 
Ahmet Balta, Ahmet 
GökĢen Demir, Baran 
Nikbay, Çağla Yeleser, 
Erhan Çakar, Harun 
Bağmacı, Ġlhan 
Toptamur, Nesimi Kala 
ve Hacı Mehmet 
DemirtaĢ 

  2009 

“KCK Gençlik Yapılanması” adı altında 2009 yılında Tunceli, Ġstanbul, Malatya ve 
Elazığ‟da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 12 kiĢi hakkında “Örgüt üyesi 
olmak”, “Toplantı ve Gösteri Kanunu‟na muhalefet” ve “örgüt propagandası” 
iddiasıyla Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde açılan dava, Kasım 2010‟da 
sonuçlandı. Mahkeme, Ercan KocamıĢ, Mücahit Yürek ve Ufuk Sünger‟e 7 yıl 6 
ay, Umut Çongar, Ahmet Balta, Ahmet GökĢen Demir, Baran Nikbay, Çağla 
Yeleser, Erhan Çakar, Harun Bağmacı, Ġlhan Toptamur ve Nesimi Kala adlı 
gençlere 6 yıl 3 ay ve Hacı Mehmet DemirtaĢ hakkında ise 1 yıl ayrı ayrı olmak 
üzere toplam 79 yıl 9 ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 12 
kiĢiye toplam 79 yıl 
9 ay hapis cezası 
verildi. 

131 Erol Karaaslan TCK 216 2009 

ġiĢli Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Evrim Teorisinin savunucularından Richard 
Dawkins'in "Tanrı Yanılgısı" adlı kitabına "halkı kin ve düĢmanlığa tahrik etmek 
veya aĢağılamak" iddiasıyla dava açtı. Emre Bukağılı adlı bir kiĢinin Ģikayetiyle 
açılan davadan 2008 yılında beraat eden kitabın yayıncısı Kuzey Yayınları sahibi 
Erol Karaaslan, kitabın Musevilik dinine, Allah'a ve peygamberlere hakaret ettiğini 
savunan Sonia Eskinazi'nin Ģikayetiyle bir kez daha hapis istemiyle yargılanacak. 
ġiĢli Cumhuriyet Savcısı Muhittin Ayata, 10 Kasım 2008'de kaleme aldığı 
iddianamesinde, yayıncının Ceza Yasası'nın (TCK) 216/1-3 maddesi ve 54. 
maddesi uyarınca dört yıla kadar hapsini istedi. Sonia Eskinazi, 30 Ekim 2008'de 
ġiĢli Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde, 360 sayfalık kitabın beĢ 
ayrı sayfasında yer verilen bazı nitelendirmelerin  mensubu olduğu Musevilik 

Devam ediyor. 
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dinine, Allah'a, Musevilerin çok sevdiği peygamberlere karĢı hakaret niteliği 
taĢıdığını savundu. Kitabın 36., 42., 234., 235 ve 295. sayfalarında yer alan ve 
iddianameye de cımbızlanarak yansıtılan ifadelerin "eleĢtiri sınırlarını aĢtığı ve 
halkı kin ve düĢmanlığa tahrik ve aĢağılama suçu oluĢtuğu" savunuldu. 2 Nisan 
2008 tarihinde kitabı beraat ettiren ġiĢli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, "BilirkiĢi 
raporunda suçlama ilgili hususların Ġslam diniyle ilgili olmadığı, bozulmuĢ Tevrat 
olarak yapıldığı, bu Tanrı anlayıĢının vicdani olmadığı dile getirildiği, kitabın 
bütünlüğünün incelemesinde lehte ve aleyhte görüĢlere yer verildiği, kitabın 
toplatılmasına gerek olmadığına" karar vermiĢti. Davanın ilk duruĢması 16 
Haziran günü gerçekleĢtirildi. 

132 
Ersen Korkmaz ve 
Mahmut Aydıncı 

TCK 215 2009 

DTP Ġskenderun Ġlçe BaĢkanı Mahmut Aydıncı‟nın açıklamalarına “Ġmralı Cezaevi 
ve uygulamalarına son verilmesi toplumsal barıĢa büyük katkı sunması açısından 
önemsenmelidir” baĢlığıyla 18 Kasım 2008‟de Demokrat Ġskenderun Gazetesi‟nde 
yer veren gazetenin sahibi Ersen Korkmaz ile Mahmut Aydıncı hakkında “suçu ve 
suçluyu övdükleri” gerekçesiyle TCK 215. maddesi uyarınca 2009 yılında açılan 
dava Ġskenderun 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 9 Mart 2010‟da sonuçlandı. 
Mahmut Aydıncı, “suçu ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle üç ay hapis cezasına 
mahkûm olurken Ersen Korkmaz beraat etti. Mahkeme baĢkanı, Mahmut 
Aydıncı‟nın “dava sürecindeki olumlu tutumu”nu dikkate alarak hapis cezasını 2 
ay 15 güne indirdikten sonra cezayı 1500 TL para cezasına çevirdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye verilen 2 ay 
15 gün hapis 
cezası 1500 TL 
para cezasına 
çevrildi.1 kiĢi 
beraat etti.  

133 
Ersin Sönmezler ve 
ġefik Akdeniz 

TMY 7/2 2010 

Özgür DüĢünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür Der) Tatvan ġubesi‟nin 9 
Ağustos 2010 günü Tatvan'da yaptığı basın açıklamasında "Kürdistan" ve 
"Gerilla" kelimeleri kullanıldığı için derneğin yöneticileri Özgür Der Tatvan ġube 
BaĢkanı Ersin Sönmezler ve Özgür Der yöneticisi ġefik Akdeniz hakkında "örgüt 
propagandası" iddiasıyla dava açıldı. 

Devam ediyor. 

134 
Ertuğrul Mavioğlu ve 
Ahmet ġık 

TCK 285 2010 

Radikal Gazetesi‟nin Haber Koordinatörü Ertuğrul Mavioğlu ve Gazeteci Ahmet 
ġık‟ın “Ergenekon Davası”yla ilgili olarak beraber yazdığı “Kırk Katır, Kırk Satır” 
adlı kitap hakkında kitabın satıĢa sunulduğu gün Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü‟nün 
Ģikâyeti üzerine baĢlatılan soruĢturmayı tamamlan Savcı iki gazetecinin “gizliliği 
ihlal ettikleri” gerekçesiyle dört yıl altı aya kadar hapis cezasına mahkûm 
edilmesini istedi. Davanın ilk duruĢması Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 8 
Ekim 2010‟da görüldü.TCK‟nın 285. maddesi uyarınca tutuksuz sanık olarak 
yargılanan iki gazetecinin duruĢmasında savcı, yargılamanın Bakırköy 
Adliyesi‟nde görülmesi gerektiğini savunarak mahkemenin yetkisizlik kararı 
vermesi yönünde görüĢ bildirdi. Mahkeme baĢkanı ise, kitabın yayım yerinin 
Kadıköy olduğunu ve davada Kadıköy Mahkemelerinin yetkili olduğunu 

Devam ediyor. 
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kararlaĢtırdı. Sanıkların savunmalarını alan Mahkeme BaĢkanı, kitabın basım 
tarihinin Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na sorulmasına karar vererek duruĢmayı 
21 Ocak 2011‟e erteledi. 

135 Esat Üner   2010 

GercüĢ Belediye BaĢkanı Esat Üner hakkında farklı zamanlarda Batman'da 
düzenlenen 2 yürüyüĢe katıldığı gerekçesiyle dava açıldı. Davanın karar 
duruĢması 14 Mayıs günü Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 
DuruĢmada mütalaa veren iddia makamı, 'Üner'in 06 Aralık 2010'da PKK'nin 
çağrısı üzerine Batman Belediyesi önünde toplanan grup içerisinde yer aldığını” 
ve “grubun slogan atarak yürüyüĢe geçtiğini” belirtti. Üner, iddia makamının 
mütalaasına katılmadığını belirterek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, “Örgüte 
üye olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek'' ve 2 defa '2911 Sayılı Toplantı ve 
Gösteri YürüyüĢü Kanunu'na muhalefet ettiği iddialarıyla Üner'e 8 yıl 9 ay hapis 
cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 8 yıl 9 ay 
hapis cezası 
verildi. 

136 EskiĢehir’de 35 kiĢi TCK 300 2010 

EskiĢehir‟de 1 Mayıs 2010‟da düzenlenen ĠĢçi Bayramı kutlamasında Ġstiklal 
MarĢı çalarken ıslık çalıp halay çektikleri öne sürülen 35 kiĢi hakkında Ġstiklal 
MarĢı‟nı alenen aĢağıladıkları” gerekçesiyle dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 7 
Haziran 2010‟da görüldü. EskiĢehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde TCK 300. 
maddesi uyarınca yargılanan 35 sanıktan 16 sanığın savunmasını alan mahkeme 
baĢkanı duruĢmaya katılmayan 19 sanığın da savunmasının alınması amacıyla 
duruĢmayı erteledi. 

Devam ediyor. 

137 

Esmer baran, Naciye 
Tokova, Sedat Kul, 
Tarık Yılmaz ve Rızgar 
Yılmaz 

TMY 7/2 2010 

Aralık 2009 tarihinde DTP Kurtalan Ġlçe Örgütü tarafından organize edilen basın 
açıklamasına katılan Esmer baran, Naciye Tokova, Sedat Kul, Tarık Yılmaz ve 
Rızgar Yılmaz hakkında açılan dava 2010 Haziran ayında Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Sanıklar “örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle 
toplam 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 5 
kiĢiye toplam 35 yıl 
hapis cezası 
verildi. 

138 ESP üyesi 47 kiĢi 
TMY 7/2 
TCK 314 

2004 

Ankara‟da 7 Aralık 2004‟te Ceza Ġnfaz Kanunu Tasarısı‟nın geri çekilmesi 
talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi‟ne (TBMM) yürümek isteyen ve polis 
ekiplerinin müdahale ettiği ESP üyesi 47 kiĢi hakkında açılan dava Ankara 11. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 22 Nisan 2010‟da görülen sonuçlandı. Karar 
duruĢmasında mahkeme heyeti, 27 kiĢiye “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” ve 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla yediĢer yıl altıĢar ay hapis 
cezası; 16 kiĢiye “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla birer yıl 
üçer ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti Onur Sertel ile Mesut Açıkalın‟a 
verilen cezaları ertelerken, Tuna Altan, Barın Kaya, Ġrfan Gerçek ve Bahar 
Cemali‟nin karar duruĢmalarının, dört sanığın avukatları olmadıkları gerekçesiyle 
daha sonra görülmesine karar verdi. 

Sonuçlandı. 43 
kiĢiye toplam 222 
yıl 6 ay hapis 
cezası verildi. 
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139 Etem ġahin 
Siyasi Partiler 

Kanunu 
2007 

Suruç Belediye BaĢkanı Etem ġahin hakkında, 22 Temmuz 2007 tarihinde Birecik 
ilçe merkezinde kapatılan DTP'nin bir seçim bürosu açılıĢında Kürtçe propaganda 
yaparak Seçim Kanunu'ndaki 'seçim propagandalarında Türkçe'den baĢka dil 
kullanılması yasaktır' hükmüne muhalefet ettiği iddiasıyla açılan dava 2010 yılı 
Haziran ayında sonuçlandı. ġahin‟e, Birecik Sulh Ceza Mahkemesi'nce 6 ay hapis 
cezası verildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 6 ay hapis 
cezası verildi. 

140 

Etem ġahin, Bekir 
KoĢti, Ali ġahin, Ahmet 
Vural, Ali Yavuz, Sadık 
Demir, Fevzi Baydan ve 
Mustafa ÇoĢkun 

TCK 257/1 2010 

BDP Suruç Belediyesi ile DĠSK/Genel ĠĢ arasında 28 Nisan 2008 tarihinde yapılan 
Toplu ĠĢ SözleĢmesi'nde Newroz Bayramı'nın kutlandığı 21 Mart'ın tatil edilmesine 
iliĢkin Suruç Cumhuriyet Savcılığı dava açtı. Suruç Asliye Ceza Mahkemesi'ne 
sunulan iddianamede, Newroz Bayramı'nın iĢçiler için tatil ilan edilen sözleĢmede 
imzası bulunan Belediye BaĢkanı Etem ġahin, iĢveren temsilcilerinden Ahmet 
Vural ve Ali Yavuz ile DĠSK/Genel ĠĢ yöneticilerinden Bekir KoĢti, Sadık Demir, Ali 
ġahin, Fevzi Baydan ve Mustafa ÇoĢkun'un "görevi kötüye kullandıkları" ileri 
sürüldü. Ġddianamede, Etem ġahin, Bekir KoĢti, Ali ġahin, Ahmet Vural, Ali Yavuz, 
Sadık Demir, Fevzi Baydan, Mustafa ÇoĢkun hakkında TCK'nın 257/1 maddesini 
düzenleyen, "Görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis 
cezası istendi. 8 kiĢinin duruĢması 16 ġubat 2010‟da Suruç Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde görülecek 

Devam ediyor. 

141 
Ethem Açıkalın, Seval 
Gündoğdu ve Cemal 
Doğan 

TMY 7/2 2007 

Adana‟da 19 Aralık 2000‟de düzenlenen Cezaevleri Operasyonu‟nun 
yıldönümünde 19 Aralık 2007‟de Kürkçüler Cezaevi‟nin önünde basın açıklaması 
yapan grupta yer alan ĠHD Adana ġubesi eski BaĢkanı Ethem Açıkalın, Seval 
Gündoğdu ve Cemal Doğan hakkında açılan davanın karar duruĢması 16 Haziran 
2010‟da görüldü. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yapılan yargılamada 
mahkeme heyeti, üç sanığın “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığına” kanaat 
getirerek üç sanığa TMY 7/2. maddesi uyarınca 10‟ar ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 3 
kiĢiye toplam 2 yıl 
6 ay hapis cezası 
verildi. 

142 
F.G., M.A., ġ.A., B.Ç. ve 
B.S. 

TMY 7/2 
TCK 220 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2008 

BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 2008 yılında yaptığı Diyarbakır gezisi 
sırasında düzenlenen protesto gösterilerinde kolluk kuvvetlerine taĢ attıkları 
gerekçesiyle tutuksuz yargılanan F.G., M.A., ġ.A., B.Ç. ve B.S., 23 ġubat 2010‟da 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında “yasadıĢı 
örgüte üye olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt adına suç iĢledikleri”, “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri 
Kanunu‟na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 13‟er yıl 6‟Ģar ay hapis cezasına 
mahkûm oldu. Mahkeme heyeti, sanıkların yaĢlarını ve yargılama esnasındaki 
durumlarını göz önünde bulundurarak hapis cezalarını 7‟Ģer yıl 5‟Ģer aya indirdi. 

Sonuçlandı. 5 
kiĢiye toplam 37 yıl 
1 ay hapis cezası 
verildi. 

143 
F.G., M.A., ġ.A., B.Ç. ve 
B.S. 

TCK 7/2 
2911 Sayılı 

2009 
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 20 Ekim 2008‟de Diyarbakır‟a düzenlediği 
geziyi protesto etmek amacıyla yapılan protesto gösterilerine katıldıkları 

Devam Ediyor. 
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Toplantı ve 
Gösteri 

YürüyüĢleri 
Kanunu 

gerekçesiyle F.G., M.A., ġ.A., B.Ç. ve B.S. isimli çocuklar hakkında dava açıldı. 
Davanın 12 Mayıs 2009‟da Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen 
duruĢmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, güvenlik 
güçlerinin orantılı güç kullanarak olaylara müdahale ettiği, dava sanıklarından 
5‟inin de bu gösterilere katıldıkları, yasadıĢı slogan atarak güvenlik güçlerine taĢ 
attıkları, lastik ve ateĢ yaktıkları, çöpleri yerlere döktükleri, çöp konteynırlarıyla 
yollara barikat kurdukları ifade edildi. Savcı, sanıkların katıldıkları bu gösteriler 
nedeniyle “yasadıĢı örgüte üye olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt adına suç 
iĢledikleri”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet 
ettikleri”, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” suçlarından toplam 25‟er yıl 
hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının 
savunmalarını hazırlamaları için avukatlara süre verilmesine karar verip 
duruĢmayı erteledi. 

144 
Fadıl Bedirhanoğlu, 
Fahri Kurt, Rahmi 
Temel ve Kazım Kurt 

Siyasi Partiler 
Kanunu 

2010 

Hakkari Belediye BaĢkanı Fadıl Bedirhanoğlu, kapatılan DTP'nin eski Merkez Ġlçe 
BaĢkanı Fahri Kurt, DTP yöneticisi Rahmi Temel ve Hakkari eski Belediye 
BaĢkanı Kazım Kurt hakkında 29 Mart yerel seçimlerinden önce katıldıkları halk 
toplantılarında Kürtçe konuĢarak 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet ettikleri 
gerekçesiyle dava açıldı. Davanın 31 Mart 2010 tarihinde görülen duruĢmasında 
Hakim, Kazım Kurt'un ifadesinin alınması için duruĢmayı 5 Mayıs 2010 tarihine 
erteledi. 

Devam ediyor. 

145 
Fadıl Bedirhanoğlu, 
Hamza Gündüz ve 2 kiĢi 

    

Hakkâri Belediye BaĢkanı Dr.Fadıl Bedirhanoğlu ve Hakkarinews Genel Müdürü 
Hamza Gündüz dahil dört kiĢi hakkında Çukurca 2009 Newroz‟unda yaptıkları 
konuĢmalar nedeniyle açılan dava Van 4.Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 2010 Mayıs 
ayında sonuçlandı. 4 kiĢiye 1‟er yıl hapis cezası verildi. 

Sonuçlandı. 4 
kiĢiye 1'er yıl hapis 
cezası verildi. 

146 

Fadıl Bedirhanoğlu, 
Mehmet Sıddık AkıĢ, 
Hıvzullah Kansu, Fahri 
Kurt ve Musa Bor 

TMY 7/2 2010 

Hakkâri‟de 2009 yılında düzenlenen basın açıklamalarında kullandıkları ifadeler 
nedeniyle Hakkâri Belediye BaĢkanı Fadıl Bedirhanoğlu, BDP Ġl BaĢkanı Mehmet 
Sıddık AkıĢ, DTP eski Ġl BaĢkanı Hıvzullah Kansu, DTP eski Merkez Ġlçe BaĢkanı 
Fahri Kurt ile SES Hakkâri ġubesi BaĢkanı Musa Bor hakkında “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla TMY 7/2. maddesi uyarınca dava açıldı. Dava 
3 Mayıs 2010‟da baĢlandı. Hakkâri Asliye Hukuk Mahkemesi‟nde görülen 
duruĢmada mahkeme baĢkanı dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla 
duruĢmayı 24 Haziran 2010‟a erteledi. 

Devam ediyor. 

147 

Fahreddin Tatlı, Aydın 
Genç, Halil Kahraman, 
Kadri Özkan ve Zelal 
Özkan 

TCK 314 
TMY 7/2 

2006 

MuĢ kırsalında Mart 2006 tarihinde yaĢanan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG 
gerillaları için yapılan protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Fahreddin 
Tatlı, Aydın Genç, Halil Kahraman, Kadri Özkan ve Zelal Özkan hakkında açılan 
dava Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde Mart 2010‟da sonuçlandı. 6 kiĢi, 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 43 yıl 
7 ay hapis cezası 
verildi. 
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'örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından toplam 43 yıl 7 ay 
hapis cezasına çarptırıldı. 

148 

Fara Akbulut, Hülya 
Emeç, Nedim Oruç, 
ġükrü KarakaĢ, Meles 
Gökçen, Nedim Biçer, 
Aziz Süer, Nizamettin 
Fidan ve Hasan Ġlhan 

TMY 7/2 2008 

20 Nisan 2008 tarihinde çıkan bir çatıĢmada yaĢamını yitiren HGP'li Yavuz ġan'ın 
(Sipan) Mardin'in Mazıdağı Ġlçesi'ne bağlı ġenyuva Köyü'nde düzenlenen cenaze 
törenine katıldıkları gerekçesiyle Fara Akbulut, Hülya Emeç, Nedim Oruç, ġükrü 
KarakaĢ, Meles Gökçen, Nedim Biçer, Aziz Süer, Nizamettin Fidan ve Hasan 
Ġlhan hakkında açılan dava Ocak 2010 tarihinde sonuçlandı. Sanıklara TMK 7/2 
maddesi gereğince 1'er yıl hapis cezası veren Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi gerekçeli kararında, mezarlığa doğru yapılan yürüyüĢ esnasında PKK 
ve PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine sürekli ve yoğun bir Ģekilde sloganların 
atıldığını kaydedilerek, PKK'e ait bayrakların açıldığını ve yürüyüĢe katılanlardan 
9 kiĢinin CD'lerde görüntülerinin bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. 

Sonuçlandı. 9 
kiĢiye 1'er yıl hapis  
cezası verildi. 

149 
Faruk Tatlı, Ali UlutaĢ, 
Ali Kaya ve Erdal 
Kuranlıoğlu 

TMY 7/2   

ġanlıurfa'nın ViranĢehir Ġlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 
getiriliĢinin yıldönümünü protesto etmek için düzenlenen yürüyüĢe katıldıkları 
gerekçesi Faruk Tatlı, Ali UlutaĢ, Ali Kaya ve Erdal Kuranlıoğlu hakkında açılan 
dava Aralık 2010‟da sonuçlandı. "Örgüt propagandası yapmak" suçundan 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklara 1'er yıl hapis ve 1 yıl 
boyunca Urfa il sınırları içinde yapılacak "gösteri ve yürüyüĢlere katılmama" 
cezası verildi. Sanıkların iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 10'ar aya 
indiren mahkeme heyeti, cezanın ertelenmesine karar verdi. 

Sonuçlandı. 4 
kiĢiye toplam 3 yıl 
4 ay hapis cezası 
verildi. 

150 

Fatih Seçkin ġiĢ, Kamer 
Doğan, Ġlhan Arslan, 
Tuba Mumcu, Barın 
Kaya ve 9 kiĢi 

Diğer 2009 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi‟nde (ODTÜ) 19 Ocak 2009‟da üzerinden Ankara 
Ticaret Odası‟na ait sahte kimlikle Jandarma Ġstihbarat ve Terörle Mücadele‟ye 
(JĠTEM) kayıtlı kimliği çıkan ve ODTÜ‟de öğrencilerin fotoğraflarını çektiği ODTÜ 
öğrencileri tarafından belirlenen bir kiĢiyi deĢifre ettikleri için 28 ġubat 2009‟da 
gözaltına alınarak tutuklanan Fatih Seçkin ġiĢ, Kamer Doğan, Ġlhan Arslan, Tuba 
Mumcu ve Barın Kaya‟nın da aralarında bulunduğu 14 öğrenci hakkında dava 
açıldı. Basın açıklaması ve mitinge katılmak, sendikal faaliyet yürütmek, gazete 
satmak, cezaevi görüĢüne gitmek gibi suçlamalarla yargılanan öğrencilerin davası 
6 Kasım 2009‟da baĢladı. Öğrenciler, mahkemede yaptıkları savunmada, 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 21 Mart Newroz ve 1 Mayıs ĠĢçi Bayramı'nda 
yapılan yasal mitinglere katılmalarının yasa dıĢı biçimde gösterilmeye 
çalıĢılmasına itiraz etti. Öğrenciler, iddianamede 'suç' olarak gösterilmek istenen 
SGD ve Genç Sen üyeliklerini de savundu. Üye oldukları derneğin Ankara 
Valiliği'nin izni ile kurulduğunu söyledi. Öğrencilerin, iddianamede geçen bir 
eylemde davada yargılanan 14 kiĢinin aynı pankartı taĢıdığı biçimde geçtiğini 
söylemesi üzerine, mahkeme baĢkanı Hasan ġatır,'Savcı pankartı biraz büyük 

Devam ediyor. 
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görmüĢ galiba' dedi. Yargılanan 14 öğrenciden tutuklu bulunan beĢ öğrencinin 
tutukluluk hallerinin devamına karar veren Mahkeme heyeti bir sonraki duruĢmayı 
4 ġubat 2010‟a erteledi. 

151 Fatih TaĢ TMY 7/2 2009 

Aram Yayınları yetkilisi Fatih TaĢ hakkında, Selçuk ġahan‟ın yazdığı Mavidir 
AvaĢin‟in Suları kitabını yayımlayarak “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
iddiasıyla açılan dava Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 9 Mart 2010‟da 
sonuçlandı.  Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, yayıncının katılmadığı duruĢmada, 
suç unsurlarının oluĢmadığı kanaatiyle beraat karaı verdi. DuruĢma savcısının 
görüĢü de, davanın zamanaĢımından düĢmesi gerektiğini yönündeydi . 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 

152 Fehmi Kılıç TMY 7/2 2009 

Emperyalizme ve OligarĢiye KarĢı Devrimci Hareket Dergisi‟nin Sahibi ve Yazı 
ĠĢleri Müdürü Fehmi Kılıç, derginin özel sayısı olarak çıkan Liseli Dev-Genç 
Dergisi‟nde yer alan yazılardaki ifadeler nedeniyle Ġstanbul 11.Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla TMY 
7/2. maddesi uyarınca 5 Ocak 2010‟da 16660 TL adli para cezasına mahkûm 
edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 16660 TL  
para cezası verildi. 

153 Fehmi Kılıç TMY 7/2 2010 

Devrimci Hareket Dergisi‟nin bir sayısında Devrimci Yol Örgütü üyeleri Veysel 
Güney, Behçet Dinlerer ve Ali BaĢpınar ile ilgili yer alan haberlerde “yasadıĢı 
örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla dergi adına Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü 
Fehmi Kılıç hakkında dava açıldı. Dava 1 Temmuz 2010‟da sonuçlandı. Ġstanbul 
13. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında mahkeme heyeti, 
“Devrimci Hareket Dergisi‟nin Devrimci Yol Örgütü‟nün devamı olduğuna ve 
Devrimci Yol Örgütüne üye kazandırmayı amaçladığına” kanaat getirerek Fehmi 
Kılıç‟a TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca bir yıl üç ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl 3 ay 
hapis cezası 
verildi. 

154 Ferhan Türk 
Siyasi Partiler 

Kanunu 
2009 

Kızıltepe Belediye BaĢkanı Ferhan Türk hakkında, 2007 yılında yapılan DTP Ġlçe 
kongresinde yaptığı Kürtçe konuĢmayla Siyasi Partiler Kanunu'nun 28. 
maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle dava açıldı.  

Devam ediyor. 

155 Ferhat Aksu   2009 

7 Nisan 2009 tarihinde “KCK operasyonu” operasyonu çerçevesinde Bitlis'te 
tutuklanan DTP çalıĢanı Ferhat Aksu ile ġehmuz YaĢar ve Numan Timur 
hakkında açılan davanın duruĢması 9 haziran 2010 tarihinde Van 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görüldü. Daha önce davaları birleĢtirilen sanıkların savunmaların 
ardından Mahkeme Heyeti, Aksu, YaĢar ve Timur'e "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 
6'Ģar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 3 
kiĢiye toplam 18 yıl 
9 ay hapis cezası 
verildi. 

156 Ferhat Tunç   2010 

Siirt‟in Eruh Ġlçesi‟nde 15 Ağustos 2009‟da düzenlenen “1. Eruh-Çirav Doğa ve 
Kültür Sanat Festivali”nde yaptığı konuĢmada “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptığı” ve “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt adına eylem 
yaptığı” iddiasıyla sanatçı Ferhat Tunç hakkında dava açıldı. Diyarbakır 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 
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Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nca hazırlanan iddianamede, PKK‟nin silahlı mücadeleye 
baĢladığı 15 Ağustos 1984‟ün yıldönümünde PKK‟nin ilk silahlı eylemini 
gerçekleĢtirdiği Eruh‟ta yapılan festivalde konuĢan Ferhat Tunç‟un 15 yıla kadar 
hapis cezasına mahkûm edilmesi istendi. Dava Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde 28 Temmuz 2010‟da baĢlandı. DuruĢmada Ferhat Tunç 
mahkeme heyetine yedi sayfalık bir savunma verdi. Mahkeme heyeti, festivaldeki 
konuĢmaların yer aldığı kaydın gönderilmesi konusunda Eruh Ġlçe Emniyet 
Müdürlüğü‟ne yapılan baĢvurunun yanıtının beklenmesine karar vererek 
duruĢmayı 30 Eylül 2010‟a erteledi. 30 Eylül günü görülen duruĢmada savunma 
yapan Ferhat Tunç konuĢmasının arkasında olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti 
dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruĢmayı 4 Kasım 2010‟a 
erteledi. Dava 4 Kasım 2010‟da sonuçlandı. DuruĢmada savcı, mahkeme 
heyetine sunduğu mütalaasında, sanığın konser sırasında yaptığı konuĢmanın, 
katılanların beklentisine uygun olduğunu, söz konusu konuĢma metninin bir 
sanatçı hassasiyeti olarak değerlendirilebileceğini belirterek, Ferhat Tunç 
hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme 
heyeti Ferhat Tunç‟un beraat etmesine karar verdi. 

157 Ferhat Tunç     

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında, 9. Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında 2 
Ağustos 2010 tarihinde verdiği bir konser sırasında yaptığı konuĢma nedeniyle 
"terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı askerlikten soğutmak" suçlarından 
dava açıldı. 

Devam Ediyor. 

158 
Ferhat Tüzel, Berna 
Yılmaz ve Utku Aykar 

  2010 

BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 14 Mart 2010‟da, Ġstanbul‟da Romanlarla 
yaptığı buluĢmada, “parasız eğitim istiyoruz” yazılı pankart açtıkları gerekçesiyle 
Ferhat Tüzel, Berna Yılmaz ve Utku Aykar hakkında dava açıldı. Davanın 14 
Aralık 2010‟da Ġstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmasına 
tutuklu yargılanan öğrenciler Ferhat Tüzel, Berna Yılmaz ve tutuksuz yargılanan 
Utku Aykar ile öğrencilerin avukatları katıldı. “YasadıĢı örgüt üyesi oldukları” ve 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla yargılanan öğrencilerin 
savunmalarını alan ve tutuklu yargılanan öğrencilerin tahliye taleplerini reddeden 
mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için 
duruĢmayı 24 Mayıs 2011‟e erteledi. 

Devam ediyor. 

159 
Ferhat Yiğit, Sedat Usal, 
Harun Turan ve Erdal 
Çetin 

TMY 7/2 2008 

Dicle Üniversitesi kampüsünde, 15 Ekim 2008 tarihinde yapılan basın açıklaması, 
yürüyüĢ ve oturma eylemine katıldıkları için Ferhat Yiğit, Sedat Usal, Harun Turan 
ve Erdal Çetin hakkında açılan dava 22 Nisan 2010 tarihinde Diyarbakır 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Cumhuriyet savcısı duruĢmada mütalaasını 
tekrarlarken, sanık avukatları atılı suçlamalar için yeterli delil bulunmadığını 

Sonuçlandı. 4 
kiĢiye toplam 26 yıl 
5 ay hapis hapis 
cezası verildi. 
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belirterek, müvekkillerinin tahliye ve beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, Erdal 
Çetin'e "Örgüt propagandası yapmaktan" iki kez 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı. 
Harun Turan'a, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" fiilinden 6 
yıl 3 ay, "Kasten yaralama" fiilinden 5 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, 
sanık Ferhat Yiğit'e "Kasten yaralama" suçundan 5 ay, "Eğitim ve öğrenimin 
engellenmesi" suçundan 1 yıl 3 ay, "Kamu malına zarar vermekten" 1 yıl 3 ay, 
"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" fiilinden ise 6 yıl 3 ay 
hapis cezası verilmesini kararlaĢtırdı. Sedat Usal hakkında "Örgüt propagandasını 
yapmak" fiilinden beraat veren mahkeme, Usal'a "Eğitim ve öğrenimin 
engellenmesinden" 1 yıl 3 ay, "Kamu malına zarar vermekten" 1 yıl 3 ay, "Örgüte 
üye olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" fiilinden ise 6 yıl 3 ay hapis 
cezasına çarptırılmasını kararlaĢtırdı. Mahkeme 4 sanık için toplam 26 yıl 5 ay 
hapis cezası verdi. 

160 

Ferit Altan, Mehmet Ali 
Doğan, Veysi Tek, Cahit 
Adlığ, Ġhsan Gözala ve 
Ahmet Sevim 

  2006 

Batman'da 24 Ocak 2006 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'a verilen 20 
günlük hücre cezasını protesto etmek için eski DEHAP merkez ilçe binası 
önünden teneke çalarak, Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüĢ yaptıkları için Ferit 
Altan, Mehmet Ali Doğan, Veysi Tek, Cahit Adlığ, Ġhsan Gözala ve Ahmet Sevim 
hakkında, "ġiddeti teĢvik edecek Ģekilde terör örgütü propagandası yapmak" 
suçlamasıyla açılan dava Ekim 2010‟da Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
sonuçlandı. Mahkeme; "Ģiddeti teĢvik edecek Ģekilde örgüt propagandası 
yapmak" suçlamasıyla 6 kiĢiye 10'ar ay hapis cezası verdi.  

Sonuçlandı. 6 
kiĢiye toplam 10'ar 
ay hapis cezası 
verildi. 

161 Fidan Güler      

ġırnak Belediye Daimi Meclis üyesi Fidan Güler hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" iddiası 
ile açılan ve birleĢtirilen ayrı davalar Aralık 2010‟da sonuçlandı. Güler 15 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 15 yıl hapis 
cezası verildi. 

162 
Fidan K., Ġsmail C. ve  
11 çocuk 

  2010 

Kapatılan DTP'nin 2009 yılı Aralık ayında Urfa'da düzenlediği gösteriye katıldıkları 
için yaĢları 14 ila 17 arasında değiĢen 13 çocuk hakkında 20'Ģer yıl hapis 
istemiyle dava açıldı. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi çocuklardan 14 yaĢındaki 
Fidan K. ve Ġsmail C.'nin, iĢledikleri suçun bilincinde olup olmadıklarına dair rapor 
istedi. Doktor raporunda 2 çocuğun katıldıkları gösteriyi algılayabilecek olgunlukta 
olmadığı belirtildi. Bunun üzerine mahkeme, 2 çocuk hakkındaki davayı reddetti. 
Rapora rağmen savcılık her 2 çocuk hakkında yeniden 20'Ģer yıl hapis istemiyle 
iddianame hazırlayarak mahkemeye gönderdi. Ġlk kez hakim karĢısına çıkan 
çocuklar, "Yasak olduğunu bilseydik gitmezdik. PKK üyesi değiliz" diyerek suçsuz 
olduklarını belirttiler. 

Devam ediyor. 

163 Fikri Ökmen,Gülbeyaz 2911 Sayılı 2009 Sürgücü Belediye BaĢkanı Fikri Ökmen,YeĢilalan Belediye BaĢkanı Gülbeyaz Devam ediyor. 
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GüneĢ ve Abdülkadir 
Dağ ve 50 kiĢi  

Toplantı ve 
Gösteri 

YürüyüĢleri 
Kanunu / 

Siyasi Partiler 
Kanunu 

GüneĢ ve Pınardere Belediye BaĢkanı Abdülkadir Dağ ve 50 kiĢi hakkında, 
yaptıkları Kürtçe konuĢma nedeni ile Siyasi Partiler Kanunu ve 2911 Sayılı 
Yasaya muhalefet ettikleri gerekçesiyle Eylül ayında Savur Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde dava açıldı. 

164 

Filiz Kalaycı, Hasan 
Anlar, Halil Ġbrahim 
Vargün, Murat Vargün 
ve Nedim TaĢ 

  2009 

12 Mayıs 2009‟da Ankara‟da 3 avukatla beraber gözaltına alındıktan sonra 
serbest bırakılan fakat 27 Mayıs 2009‟da savcının itirazı üzerine tutuklanan ĠHD 
Merkez Yürütme Kurulu üyesi Avukat Filiz Kalaycı‟yla birlikte tutuksuz yargılanan 
ĠHD Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Hasan Anlar, ĠHD eski MYK üyesi Halil 
Ġbrahim Vargün, insan hakları savunucusu Avukat Murat Vargün ve Tutuklu ve 
Hükümlü Aileleri ile YardımlaĢma Derneği (THAY-DER) eski BaĢkanı Nedim TaĢ 
hakkında “yasadıĢı örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 2009 yılında açılan dava 2010 
yılında devam etti. Dava, 29 Mart 2007‟de A. Türk Yurtbey adlı bir avukatın, 
Ankara Emniyet Müdürlüğü‟ne e-posta yoluyla yaptığı ihbarla baĢlatıldı. Ancak 
müdafi avukatları baroda bu ada sahip bir kayıt olmadığını tespit etti. 
Ġddianamede “PKK/Kongra-Gel‟e üyelik”le suçlanan beĢ kiĢinin katıldıkları basın 
toplantıları, Newroz kutlamaları, yaptıkları telefon görüĢmeleri, yazıĢmalar, 
yönetici oldukları sivil toplum kuruluĢları ile ilgili evlerinde ve bürolarında bulunan 
dokümanlar örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirildi. Ġlk duruĢması 9 Kasım 
2009‟da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen davanın sanık 
avukatlarına “Terörle Mücadele Yasası‟na muhalefet suçlarıyla ilgili davalara bir 
yıl süre ile müdafilik yapmama” yasağı getirildi. 9 Kasım 2009 tarihinde görülen ilk 
duruĢmada, davanın yöntemine iliĢkin talepte bulunan Avukat Ercan Kanar, bu 
davanın hukuk tarihi açısından düĢündürücü olduğunu ve kara sayfa 
oluĢturacağını söyledi. Davanın, savunmanın dokunulmazlığına, bağımsızlığına 
saldırı niteliğinde olduğunu ifade eden Ercan Kanar, duruĢmanın dürüst yargılama 
ilkelerine uygun olması için hukuka aykırılık teĢkil eden e-mail ihbarı, aleyhte 
verilen ve daha sonra geri çekilen ifadeler gibi delillerin iddianameden 
çıkarılmasını istedi. DuruĢmada söz alarak savunmasını yapan Avukat Filiz 
Kalaycı, iddiaların bir bütün olarak kendi içinde değerlendirilmesi durumunda 
çeliĢkili olduğunu belirtti. Yapılan savunmaların ardından, karar için ara veren 
Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek 
duruĢmayı 28 Ocak 2010‟a erteledi. 28 Ocak günü görülen ikinci duruĢmada 
Mahkeme Heyeti, 9 aydır tutuklu bulunan ĠHD MYK üyesi Avukat Filiz Kalaycı'nın 
serbest bırakılmasına hükmederken, aynı suçlamalarla tutuklu bulunan Nedim 

Devam ediyor. 
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TaĢ'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi. Mahkeme ayrıca heyeti 
Kalaycı'ya yurtdıĢına çıkma yasağı getirdi. 10 Haziran 2010‟da görülen 
duruĢmada sanıklar aleyhinde daha önce ifade veren Aytaç Ayhan dinlendi. 
Tutuklu bulunduğu cezaevinden duruĢmaya getirilerek ifadesi alınan Aytaç 
Ayhan, polis memurlarının gözaltında kendisini zorlayarak sanıklar aleyhine yalan 
ifade verdirdiğini söyleyerek söz konusu ifadelerin kendisine ait olmadığını belirtti. 
Müdahil avukatların ihbar e-mailinin gönderildiği internet kafedeki kamera 
kayıtlarının incelenmesi talebini reddeden mahkeme heyeti duruĢmayı 23 Eylül 
2010‟a erteledi. 

165 
Filiz Koçali ve Ramazan 
Pekgöz 

TMY 7/2 2009 

Günlük Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Koçali ile Haber Müdürü Ramazan 
Pekgöz hakkında,  KCK Yürütme Konseyi BaĢkanı Murat Karayılan‟la yaptıkları 
röportajın 7–8–9 Ağustos 2009‟da Günlük Gazetesi‟nde yayımlanması üzerine 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” ve “yasadıĢı örgütün bildiri ve 
açıklamalarına yer verdikleri” iddiasıyla Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
açılan dava 2010 yılında devam etti. 22 Nisan günü görülen duruĢmaya Koçali, 
Pekgöz, Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Ziya Çiçekçi ve avukatları Özcan Kılıç katıldı. 
Mahkemede savunma yapan Koçali, yapılan röportajda suç unsuru görmedikleri 
için yayınladıklarını söyledi. Röportajı kendilerinden önce baĢka gazetelerde de 
yayınladığını belirten Koçali, beraatını istedi. Pekgöz de yaptığı savunmada, 
yapılan röportajın haber değeri taĢıdığı ve suç unsuru içermediği için 
yayınladıklarını söyledi. Pekgöz savunmasının devamın, 'Bizim röportaj 
yaptığımız tarihte hükümet adına ĠçiĢleri Bakanı BeĢir Atalay Kürt açılımı ve 
demokratik açılım sürecinin startını verdi. Kamuoyunda tartıĢıldı. Bizde 
kamuoyunun merak ettiklerini Murat Karayılan'a sorduk' diye konuĢtu. Mahkeme 
heyeti, sanıklara ön ödeme ihtarı yaparak duruĢmayı 1 Haziran'a erteledi. 

Devam ediyor. 

166 
Filiz Koçali ve Ziya 
Çiçekçi 

TMY 7/2 2009 

Günlük gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Koçali ve Sorumlu Yazı ĠĢleri 
Müdürü Ziya Çiçekçi hakkında, gazetenin 1 Haziran ve 2 Haziran tarihli sayıların 
yer alan haber ve fotoğraflar nedeniyle verilen 1 aylık yayın durdurma cezasının 
ardından “örgütünün basın yoluyla propagandası yapıldığı” iddiasıyla 2009 yılında 
açılan dava 2010 yılında sonuçlandı. Savcı, gazete yöneticileri Koçali ve 
Çiçekçi'nin CMK'nun 252. maddesi uyarınca yapılarak, eylemlerine uyan 3173 
sayılı TMK'nın 7/2 ve 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesi uyarınca ayrı ayrı 
cezalandırılmasını talep etmiĢti. Filiz Koçali dava ile ilgili olarak “Bir gazetenin 
genel yayın yönetmenine dava açılması da hukuki değil. Kendi hukuklarını 
zorluyorlar. Hürriyet gazetesinin yayın yönetmeni herkes bilir ama sorumlu yazı 
iĢleri müdürünü herkes bilmez. Tüm içerik yayın yönetmenleri tarafından saptanır. 

Sonuçlandı. 2 kiĢi 
beraat etti.  
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Ama hukuki sorumluluk yazı iĢleri müdüründedir. Bizim gazetemize özel bir durum 
geliĢtirip, sorumlu yazı iĢleri müdür dıĢında genel yayın yönetmenine de dava 
açıyorlar” değerlendirmesinde bulunmuĢtu. Davanın 2 Eylül 2010‟da Ġstanbul 13. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmasında yargılanan gazeteciler 
hakkında esas hakkındaki mütalaasını yineleyen savcı, sanıklar hakkında 7 yıl 6 
ay hapis cezası talep etti. Gazetecilerin beraat talebini de dinleyen mahkeme 
heyeti karar için duruĢmayı 23 Kasım 2010‟a erteledi. Dava 23 Kasım 2010‟da 
sonuçlandı. Mahkeme Heyeti, yargılanan gazetecilere atılı suçun unsurlarının 
oluĢmadığını belirterek sanıkların beraat etmesine karar verdi. 

167 Fuat Doğansoy TCK 216 2009 

2 Temmuz 1993‟te Sivas'ta Pir Sultan Abdal ġenlikleri sırasında Madımak 
Oteli‟nin yakılması ve 33 yazar, ozan, düĢünür ile iki otel çalıĢanının yanarak ya 
da dumandan boğularak yaĢamlarını yitirmesi ile sonuçlanan ve Sivas Katliamı 
olarak adlandırılan olayların belgeselini yapmak için 15 Mart 2009‟da geldiği 
Sivas‟ta saldırıya uğrayan Gazeteci Fuat Doğansoy hakkında, saldırı sonrasında 
bağlandığı televizyon kanallarına yaptığı açıklamalar nedeniyle dava açıldı. Fuat 
Doğansoy‟un, Sivas Valisi Veysel Dalmaz‟la Cem TV‟de yaptığı tartıĢmada “halkı 
kin ve düĢmanlığa alenen tahrik ettiği” iddiasıyla TCK‟nın 216. maddesi uyarınca 
açılan dava Sivas Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülecek. Saldırı olayını kabul 
etmeyen Sivas Valisi Veysel Dalmaz yaptığı açıklamada “tek taraflı olarak verilen 
bu haberi Sivas‟a, Sivaslı‟ya ve ülkemize ihanet olarak görüyorum. Bu geçmiĢte 
oynanan tezgâhların bir örneğidir. Benim insanım bu haberlerle ayrıĢtırılacak ve 
karĢı karĢıya getirilecek olursa terörün ekmeğine yağ sürmüĢ oluruz” demiĢti. 

Devam ediyor. 

168 Gaziantep’te 22 kiĢi   2010 

KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları iddiasıyla Gaziantep‟te düzenlenen 
operasyonlar sonucu tutuklanan 22 kiĢi hakkında dava açıldı. Davaya Adana 8. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 17 Eylül 2010‟da devam edildi. DuruĢmada tutuklu 22 
sanığın ifadesini alan mahkeme heyeti, sanık 10 kiĢinin tahliye edilmesine ve 12 
kiĢinin ise tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruĢmayı 26 
Kasım 2010‟a erteledi. 

Devam ediyor. 

169 Gaziantep’te 44 kiĢi   2008 

Gaziantep‟te 2008 yılının Ekim ayında kapatılan DTP‟nin düzenlediği basın 
açıklamasının ardından meydana gelen arbede sonrasında gözaltına alınan ve 
aralarında kapatılan DTP‟nin Antep Ġl BaĢkanı Mustafa Tunç‟un da bulunduğu 44 
kiĢi hakkında Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde açılan dava 6 Mayıs 2010‟da 
görülen sonuçlandı. Karar duruĢmasında Mahkeme Heyeti tutuklu yargılanan 16 
sanığa ve tutuksuz yargılanan 28 sanığa “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” 
suçlamasıyla 10‟ar ay; “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt 
adına eylem yaptıkları” suçlamasıyla altıĢar yıl üçer ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 44 
kiĢiye toplam 313 
yıl 2 ay hapis 
cezası verildi. 
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170 Gaziantep'te 17 kiĢi   2008 

Gaziantep'te “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın tecrit koĢularını protesto etmek 
amacıyla” 19 Ekim 2008 tarihinde yapılan basın açıklamasına katılan ve 
tutuklanan 17 kiĢi hakkında açılan dava 28 Ekim 2010‟da sonuçlandı. Adana 6. 
Ağır Ceza Mahkemesi, “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” 
iddiasıyla yargılanan Abdulaziz Pamuk, Ahmet ġermet, Ali ġimĢek, Cahit Bilmez, 
Cengiz Sökmen, Derya Demir, Edip Sonğur, Emin Kurt, Halil Ġbrahim Özbey, 
Hazal Kil, Ġlyas Gün, Naif Teker, Nuri Demir, Osman Polat, Sakine Becet ve 
ġenay Özgür‟ün 7 yıl 1‟er ay hapis ceza verdi. 

Sonuçlandı. 17 
kiĢiye toplam 120 
yıl 5 ay hapis 
cezası verildi. 

171 
Gençlik Federasyonu 
üyesi 2  kiĢi 

    

Erzurum‟da “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan 
Gençlik Federasyonu üyesi iki kiĢi hakkında açılan davaya 21 Aralık 2010‟da 
devam edildi. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada, tutuklu 
sanıklardan S.D. savunmasında, iddianamede belirtilen eylemlere katıldığının 
doğru olduğunu ancak bu eylemlere katılmasının suç teĢkil etmediğini savundu. 
Mahkeme heyeti, sanıkların tahliye edilmesine karar vererek duruĢmayı 10 ġubat 
2011‟e erteledi. 

Devam ediyor. 

172 Gurbet Çakar 
TMY 7/2 
TCK 314 

2010 

Rengê Hêvîya Jinê Dergisi‟nin 2010 yılının Mart ayındaki sayısında yer alan bazı 
yazılar nedeniyle hakkında açılan soruĢturma kapsamında, 20 Mart 2010‟da 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklanan derginin Yazı ĠĢleri 
Müdürü Gurbet Çakar hakkında dava açıldı. Dava 30 Aralık 2010‟da sonuçlandı. 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında Mahkeme 
Heyeti, Çakar‟a “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla TMY‟nin 7/2. 
maddesi uyarınca, üç yıl hapis cezası verdi. Gurbet Çakar “yasadıĢı örgüt üyesi 
olduğu” suçlamasından ise beraat etti. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 3 yıl hapis 
cezası verildi. 

173 Gurbet Çakar   2010 

2007 yılının yayına baĢlayan Kürtçe-Türkçe kadın dergisi Rengê Hêviya Jinê 
(Kadının Umudu'nun Rengi) Yazı ĠĢleri Müdürü Gurbet Çakar hakkında, derginin 
5. sayısında çıkan haberler ve yazılardan dolayı "Basın yoluyla örgüt 
propagandası yapmak" ile "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç 
iĢlemek" suçlarından dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 10 Haziran 2010 
tarihinde Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 

Devam ediyor. 

174 Gülizar Epli TMY 7/2 2010 

Ağrı‟nın Doğubayazıt Ġlçesi‟nde 2009 yılının Ekim, Kasım ve Aralım aylarında 
katıldığı üç farklı protesto gösterisi nedeniyle hakkında dava açılan ve 2009 yılının 
Aralık ayında tutuklanan Belediye Meclis üyesi Gölüzar Epli, 7 Nisan 2010‟da 
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında “yasadıĢı 
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla TMY 7/2. maddesi uyarınca beĢ yıl hapis 
cezasına mahkûm edildi.  

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 5 yıl hapis 
cezası verildi. 

175 Gülnur ErtaĢ, Eda TMY 7/2 2010 Ankara‟da polis ekiplerinin 11 Ağustos 2009‟da ve 14 Ağustos 2009‟da BDSP Devam ediyor. 
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Ünalan ve Evrim 
Erdoğdu 

üyelerine yönelik operasyonlarda tutuklanan Gülnur ErtaĢ, Eda Ünalan ve Evrim 
Erdoğdu‟nun yargılanmasına Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 26 Ocak 
2010‟da baĢlandı. “YasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla yargılanan 
üç sanıktan Gülnur ErtaĢ ile Eda Ünalan‟ın tahliye edilmesine ve Evrim 
Erdoğdu‟nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruĢmayı 
2 Mart 2010‟a erteledi. 

176 

Günay Özarslan, Ali 
Kemal AĢık, Hayriye 
Gündüz, Muhammed 
Ayvaz ve Ġhsan Özdil 

TCK 314 2009 

Samsun‟da 2009 yılının Mayıs ayından düzenlenen Grup Yorum konseri 
öncesinde “yasadıĢı yayın bulundurdukları” iddiasıyla tutuklanan Karadeniz 
Özgürlükler Derneği üyesi Günay Özarslan, Ali Kemal AĢık, Hayriye Gündüz, 
Muhammed Ayvaz ve Ġhsan Özdil hakkında “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” 
iddiasıyla dava açıldı. Davanın iddianamesinde, ilk baskısı 1999 yılında yapılan 
“Bağımsızlık Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesi Gençlik-2” ve ilk baskısı 1997 
yılında yapılan “DireniĢ Ölüm ve YaĢam II. Devrim KuĢağının Kahramanları” adlı 
kitapların, Ġstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi`nin bu kitapların basımından 10 
yıl önce, yani 3 Mart 1988 ve 24 Eylül 1987 tarihindeki toplatma kararları verdiği 
gerekçe gösterilerek “suç delili” sayıldı. Ġddianamede, albümleri serbestçe satılan 
müzik grubu Grup Yorum da “DHKP-C silahlı terör örgütü ile bağlantılı” olarak 
gösterildi. Davanın 18 Kasım 2009‟da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
görülen duruĢmasında Mahkeme Heyeti, beĢ sanığın tutukluluk hallerinin 
devamına karar vererek bir sonraki duruĢmayı 25 ġubat 2010‟a erteledi. 

Devam ediyor. 

177 H.A. ve H.T. 

TCK 220 
TMY 7/2 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2010 

ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde 5 Aralık 2009‟da düzenlenen bir protesto gösterisinde 
“kolluk kuvvetlerine taĢ attıkları” gerekçesiyle haklarında dava açılan H.A. ve 
H.T.‟nin karar duruĢması 9 Nisan 2010‟da görüldü. Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada mahkeme heyeti, “yasadıĢı örgüt üyesi 
olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt adına suç iĢledikleri”, “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri 
Kanunu‟na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle H.A.‟ya 6 yıl 11 ay, H.T.‟ye ise 5 yıl 
hapis cezası verdi. Tutuklu kaldıkları süreyi ve yaĢlarını dikkate alan mahkeme 
heyeti iki çocuğun tahliye edilmesine karar verdi. 

Sonuçlandı. 2 
kiĢiye toplam 11 yıl 
11 ay hapis cezası 
verdi. 

178 
H.Ç., F.D. ve 
Abdürrahim Taraman 

TCK 220 
TMY 7/2 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2010 

DTP‟nin Anayasa Mahkemesi tarafından 11 Aralık 2009‟da kapatılmasının 
ardından Diyarbakır‟da düzenlenen protesto gösterisinde kolluk kuvvetlerine taĢ 
attıkları iddia edilen H.Ç., F.D. ve Abdürrahim Taraman hakkında açılan dava 25 
Mart 2010‟da sonuçlandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar 
duruĢmasında 11 Aralık 2009‟dan beri tutuklu bulunan sanıklar H.Ç., F.D. ve 
Abdürrahim Taraman, “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt 
adına eylem yaptıkları”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na 

Sonuçlandı. 3 
kiĢiye 7’Ģer yıl 5’er 
ay hapis cezası 
verildi. 
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muhalefet ettikleri” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla 
7‟Ģer yıl 5‟er ay hapis cezasına mahkûm edildi. Sanıkların cezasını beĢ yıl 
erteleyen mahkeme heyeti sanıkların tahliye edilmesine karar verdi. 

179 
H.Y., A.A., V.T., Y.D. ve 
Y.D. 

TMY 7/2 2010 

Adana‟da 14 Aralık 2009‟da düzenlenen protesto gösterilerine katılarak “kolluk 
kuvvetlerine taĢ attıkları” gerekçesiyle tutuklanan beĢ çocuğun karar duruĢması 
16 Nisan 2010‟da Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görüldü. Mahkeme heyeti 
tutuklu çocuk sanılardan H.Y.‟ye “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı 
örgüt adına eylem yaptığı”, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” ve “görevli 
memura direndiği” gerekçesiyle 3 yıl 5 ay; A.A. (16) ve V.T.‟ye (16) aynı 
gerekçelerle 4‟er yıl 8‟er ay; Y.D. (16), ve Y.D.‟ye (16) de yine aynı gerekçelerle 
5‟er yıl 7‟Ģer ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti beĢ çocuğun tutuklu 
kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmelerine karar verdi. 

Sonuçlandı. 5 
kiĢiye toplam 23 yıl 
1 ay hapis cezası 
verildi. 

180 Hacı Çetin TCK 216 2007 

ġanlıurfa‟nın ViranĢehir Ġlçesi‟nde 21 Mart 2007‟de düzenlenen Newroz 
kutlamasında yaptığı konuĢmada “halkı kin ve düĢmanlığa alenen tahrik ettiği” 
iddiasıyla Tüm Bel-Sen ġanlıurfa ġubesi BaĢkanı Haci Çetin hakkında açılan 
dava Mart 2010‟da sonuçlandı. ViranĢehir Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görülen 
karar duruĢmasında Çetin, TCK‟nin 216. maddesi uyarınca bir yıl hapis cezasına 
mahkûm edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl hapis 
cezası verildi. 

181 

Hacı Orman, AyĢe 
Yumli Yeter, Ġsminaz 
Ergün, Sıtkı Güngör ve 
23 kiĢi 

  2010 

8 Eylül 2009‟da Atılım Gazetesi ve BEKSAV çalıĢanlarıyla ESP ve SGD üyelerinin 
Ġstanbul, Ġzmir, Ankara, Diyarbakır, Bursa, Malatya, Çanakkale ve Tunceli‟de 
bulunan evlerine ve bu kurumların bürolarına baskında gözaltına alınan 13‟ü 
tutuklu 27 kiĢi hakkında “16 Temmuz 2009‟da yaĢamını yitiren Yazar Kutsiye 
Bozoklar‟ın (IĢık Kutlu) 19 Temmuz 2009‟da KarĢıyaka Mezarlığı‟nda düzenlenen 
cenaze törenine katılarak „yasadıĢı örgüt adına eylem yaptıkları‟ ve „yasadıĢı 
örgüt üyesi‟ oldukları” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruĢması Ankara 12. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde 29 Ocak 2010‟da görüldü. DuruĢmada söz alan BEKSAV 
Yönetim Kurulu BaĢkanı Hacı Orman, “iddianamede benim için cenaze töreninde 
konuĢmalar yaptığım, katılan kiĢileri yönlendirdiğim belirtiliyor. Kanıt olarak olay 
yeri tutanakları gösteriliyor. Bu kayıtlar benim suçlu değil, suçsuz olduğumun 
kanıtıdır. Benim cenazede söylediğim her söz, yaptığım her hareket cenaze 
merasimine ev sahipliği yapmak içindir, bununla sınırlıdır. Görüntülerde yasadıĢı 
slogan attığım yoktur. Zaten iddia makamının da böyle bir iddiası yoktur” dedi. 
Mahkeme heyeti, tutuklu 13 kiĢinin tutuksuz olarak yargılanmasına karar vererek 
davanın bir sonraki duruĢmasını 30 Mart 2010‟a erteledi. 

Devam ediyor. 

182 
Haci Boğatekin, Cumali 
Badur ve Özgür 

  2008 
Adıyaman'da yerel yayın yapan Gerger Fırat Gazetesi çalıĢanı Gazeteci Haci 
Boğatekin hakkında  Ocak 2008 yılında yazdığı "Feto-Apo" baĢlıklı yazı 

Sonuçlandı. 3 
kiĢiye toplam 6 yıl 
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Boğatekin nedeniyle, yazıyı yayınladıkları için ise gazeteci Cumali Badur ve Özgür 
Boğatekin hakkında açılan dava 2010 Mart ayında Kahta Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme, Haci Boğatekin'e, "Basın yoluyla hakaret", 
"Adli yargılamayı etkilemek" ve "Ġftira atmak" iddialarıyla 5 yıl 1 ay 7 gün hapis 
cezası, "Haberi yayınlayarak suça iĢtirak ettikleri için" Özgür Boğatekin'e 1 yıl 2 ay 
17 gün, Cumali Badur'a ise 6 ay hapis cezası verdi. 

9 ay 24 gün hapis 
cezası verildi. 

183 Haci Güçlü TMY 7/2 2006 

Haci Güçlü (60) isimli kiĢi hakkında, 2006 yılında Siirt merkezde DTP binasında 
yapılan açlık grevinde bulunanları ziyaret ettiği gerekçesi ile Diyarbakır 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟ne açılan dava 2010 yılında sonuçlandı. Güçlü‟ye  “örgüt 
propagandası yaptığı” gerekçesi ile 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl 6 ay 
hapis cezası 
verildi. 

184 Hakan Kovalar   2008 

Ağrı‟nın Diyadin Ġlçesi‟nde 6 Kasım 2008 tarihinde "Anadilde Eğitim" talebiyle 
yapılan basın açıklamasını okuyan DTP'li Hakan Kovalar hakkında "Örgüt adına 
suç iĢlemek" ve "Silahlı örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan dava 
Erzurum Özel Yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde Aralık 2010‟da sonuçlandı. 
Kovalar, “örgüt adına suç iĢlediği” gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl 3 ay 
hapis cezası 
verildi. 

185 
Hakan Tahmaz, Bülent 
Yılmaz ve Ġbrahim 
ÇeĢmecioğlu 

TMK 4 
TMK 6/2 

2009 

“KCK Yürütme Konseyi BaĢkanı” Murat Karayılan'la söyleĢi yaptıkları için gazeteci 
Hakan Tahmaz ile Birgün gazetesi imtiyaz sahibi Bülent Yılmaz ve sorumlu 
müdürü Ġbrahim ÇeĢmecioğlu hakkında 2009 yılında açılan dava 2010 yılında 
devam etti. Cumhuriyet Savcısı Kadir AltınıĢık'ın 25 Eylül 2008'de kaleme aldığı 
ve 2009 Mart ayında tebliğ edilen iddianamede üç kiĢinin, 'PKK/KONGRAGEL 
açıklamalarını yayımlamak'tan hapisle cezalandırılmaları talep edilmiĢti. Gazete, 9 
Ağustos 2008 tarihli sayısında 'Tek Taraflı AteĢkes Sorunu Büyütüyor' baĢlığıyla 
yayımlanan söyleĢi nedeniyle 'PKK örgütünün açıklamalarına yer verildiği' 
iddiasıyla toplatılmıĢtı. TMY 6/2. maddesi uyarınca açılan davaya 17 Mart 
2010‟da devam edildi. Ġstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada 
mahkeme heyeti üç sanığın esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için 
duruĢmayı erteledi. 1 Haziran günü görülen duruĢmada Mahkeme Heyeti, Ġbrahim 
ÇeĢmecioğlu‟nun avukatının esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için ek 
süre vererek duruĢmayı 12 Ekim 2010‟a erteledi. 12 Ekim 2010‟da görülen 
duruĢmada ise Mahkeme Heyeti, sanıkların esas hakkındaki savunmalarını 
aldıktan sonra duruĢmayı karar vermek üzere 2 Aralık 2010‟a erteledi.2 Aralık 
2010‟daki duruĢmada Mahkeme Heyeti‟nin değiĢmesi nedeniyle duruĢma, 
dosyanın tekrar incelenmesi için 10 Mart 2011‟e ertelendi. 

Devam ediyor. 

186 
Hakan TaĢtan ve Turan 
Topal 

TCK 301 2007 
Hakan TaĢtan ve Turan Topal isimli kiĢiler hakkında, “Protestanlığı yayarak 
Türklüğü aĢağıladıkları” gerekçesiyle TCK 301. maddesinden 2007 yılında açılan 

Sonuçlandı. 2 kiĢi 
hakkında beraat 
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dava 2010 yılında sonuçlandı. Adalet Bakanlığı, Protestanlığı yayma 
faaliyetlerinde bulunurken "Türklüğü aĢağıladıkları" iddiasıyla suçlanan TaĢtan ve 
Topal'ın, Ceza Yasası'nın (TCK) 301. maddesinden yargılanmalarına izin vermiĢ, 
Silivri Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın hazırladığı iddianamede ise, jandarmaya 
yapılan bir telefon ihbarında, Silivri'nin bazı tarihi mekanları gerekçe gösterilerek 
Hristiyanlar'ın kutsal bir beldesi haline getirilmek istendiği, buradaki okullarda 
örgütlenmeye çalıĢıldığı, Türklüğü, askerlik hizmetini ve Ġslamiyet'i aĢağılayıcı 
konuĢmalar yapıldığı savunulmuĢ, jandarma ekiplerinin, Taksim'de bulunan Türk 
Protestan Kilisesi üyesi sanıkların misyonerlik faaliyetinde bulundukları ve 
çoğunluğu öğrenci olan müĢtekilere ücretsiz Ġncil, Hristiyanlık'la ilgili kitap ve CD 
verdiklerinin belirlediği kaydedilmiĢti. Davanın 18 Temmuz 2007'de görülen 
duruĢmasında eski Savcı Demirhüyük, "Din ve vicdan özgürlüğü kapsamında 
kiĢilerin istedikleri dini yaĢama ve yaymaları Anayasa ve kanunlarımızda güvence 
altına alınmıĢtır" diyerek iki sanığın beraat etmesi yönünde görüĢ bildirmiĢti. 
Ancak bu savcının tayini çıkınca baĢka bir savcı bu göreve geldi. 26 Eylül 2007'de 
gerçekleĢen duruĢmada Türk Ortodoks Kilisesi basın sözcüsü Sevgi Erenol'un 
davaya müdahil olma talebi reddedilmiĢti. Erenerol, Ergenekon Operasyonu 
sırasında ocak sonunda tutuklanmıĢtı. Ceza Yasası'nda "misyonerlik yapmak" 
veya "dini yaymak" diye tanımlı bir suç bulunmazken, dava dosyasının 301. 
maddesiyle ilgili kısmı ayırarak 24 Haziran 2008 tarihinde Bakanlığa gönderen, 
gelen izin üzerine de dosyayı yeniden birleĢtiren Silivri 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi, 24 ġubat 2009 tarihinde yargılamaya devam etti. Mahkeme, 
misyonerlik faaliyetlerinin örgütlü bir yapıyla gerçekleĢtirildiği ve bu nedenle de 
soruĢturmanın geniĢletilmesi gerektiğini savunan Ģikayetçi taraf avukatlarının 
ilettiği talebi, gelecek duruĢmanın görüleceği 28 Mayıs'a kadar değerlendirmeye 
karar verdi. 28 Mayıs 2009‟da görülen duruĢmada davacı avukatlarının 
soruĢturmanın geniĢletilmesine iliĢkin talebini kısmen kabul eden mahkeme, 
operasyonu yapan iki jandarma görevlisini tanık olarak dinlemeye karar verdi. 
Misyonerlerin bir örgüt halinde adliye teĢkilatına sızmaya çalıĢtıkları yolundaki 
iddiaları araĢtırmayı kabul eden mahkeme, Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı 
hazırlık kaleminde çalıĢan bir görevli ile, Beyoğlu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 
kaleminde çalıĢan diğer bir memuru tanık olarak dinlemek için davetiye 
çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme, jandarmanın polis denetimindeki bir bölgede 
arama yapması nedeniyle iĢleme tanıklık eden Emniyet görevlilerinden daha önce 
dinlenmeyenleri 15 Ekim 2009'da yapılacak duruĢmada dinledi. Dava 14 Ekim 
2010‟da sonuçlandı. DuruĢmada mahkeme baĢkanı, yargılama kapsamında 
“kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı” gerekçesiyle iki sanığın beraat etmesine 

kararı verildi. 
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karar verirken, “kiĢisel verileri kaydettikleri” suçlamasıyla sanıklara dokuzar ay 
hapis cezası verdi. Hapis cezası daha sonra 4500‟er TL para cezasına çevrildi. 

187 Halil Ġbrahim Özdabak TCK 125 2009 

CumhurbaĢkanı Abdullah Gül‟ün yargılanması için iĢlem yapan Sincan 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi BaĢkanı Osman Kaçmaz‟ı karikatürize eden Yeni Asya 
Gazetesi‟nin Karikatüristi Halil Ġbrahim Özdabak hakkında “Basın yoluyla kamu 
görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla dava açıldı. TCK 125. 
maddesinden yargılanacak olan Halil Ġbrahim Özdabak‟ın ilk duruĢması 30 Aralık 
2009‟da Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görüldü. 

Devam ediyor. 

188 

Halil Ġrmez, Selim 
Basan, Mehmet Baysal, 
Mehmet Ebuzeyitoğlu, 
Kamuran Kabul, Hacı 
AĢkın, Mahmut BulduĢ 
ve Abdullah Çaka 

  1998 

ġırnak'ta 1998 yılında "resmi bir araca molotofkokteyli attıkları" ve "PKK'ye milislik 
yaptıkları” gerekçesi ile kapatılan DTP ġırnak eski Ġl BaĢkanı ve KCK davasından 
tutuklu bulunan Halil Ġrmez, BDP ġırnak Belediye Meclisi BaĢkanvekili Selim 
Basan, Mehmet Baysal, Mehmet Ebuzeyitoğlu, Kamuran Kabul, Hacı AĢkın, 
Mahmut BulduĢ ve Abdullah Çaka hakkında açılan dava Aralık 2010‟da karara 
bağlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruĢmada iddia 
makamı "Örgüt üyeliği"nden ceza istemi ile verdiği mütalaasını tekrarladı. Sanık 
avukatları ise söz konusu davanın zaman aĢımına uğradığını belirterek, davanın 
düĢürülmesini talep etti. DuruĢmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, 
sanıklardan Hacı AĢkın, Mahmut BulduĢ ve Abdullah Çaka'nın "yüklenen suçları 
iĢledikleri sabit olmadığından" beraatlarına, diğer sanıklar Halil Ġrmez, Mehmet 
Baysal, Mehmet Ebuzeyitoğlu, Kamuran Kabul ve Mehmet Selim Basan'ın 10'ar 
yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. 

Sonuçlandı. 53 
kiĢiye toplam 50 yıl 
hapis cezası 
verildi. 3 kiĢi 
beraat etti. 

189 Halil Savda   2010 

www.savaskarsitlari.org sitesinde 2007 tarihinde yayınlanan bir haberden dolayı 
Beyoğlu Sulh Ceza Mahkemesi'nce site hakkında dava açıldı. 2007 yılında "Ağar: 
Ġddialar ve Ötesi" baĢlıklı yazıda "Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü üst düzey kadrosu, 
Ġstanbul'daki yeraltı dünyası ile yakın iliĢki içindedir. Bu iliĢkinin en büyük 
koordinatörü emekli cinayet masası Ģefi Ahmet AteĢli ve Mehmet Ağar'dır" sözleri 
nedeniyle AteĢli'ye hakaret edildiği iddiasıyla dava açılmasına karar verildi. 17 
Mayıs 2009'da ifadesine baĢvurulan, sitenin sahibi Halil Savda, Avukatı Kadriye 
Doğru ile gittiği Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığında yaptığı yazılı savunmasında 
sitede yayınlanan haberin Birgün gazetesinden alındığı hatırlatılarak, sitelerinde 
toplumun haber alma hakkına saygı gereği yayıncılık yaptıklarına dikkat çekti. 

Devam ediyor. 

190 Halil Yıldıztekin TMY 7/2 2009 

DTP Suruç Ġlçe Örgütü tarafından 22 Nisan 2009‟da DTP‟lilere yönelik 
operasyonlar ile askeri operasyonlara iliĢkin düzenlenen basın açıklamasına 
katılan DTP‟li Halil Yıldıztekin hakkında, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla dava açıldı. Konuya iliĢkin 
hazırlanan iddianame, Yıldıztekin‟in “özgürlük ve demokrasi Ģehitleri” için yapılan 

Devam ediyor. 
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saygı duruĢunda “ön iliklemek suretiyle” saygı duruĢunda bulunması, “örgüt 
propagandası” olarak değerlendiriliyor.  Davanın 9 Eylül günü görülen ilk 
duruĢması ertelendi. 

191 Halis Yurtsever TMY 7/2 2010 

BDP Bingöl Ġl BaĢkanlığı Halis Yurtsever hakkında, 2009 yılında Hatay'ın Dörtyol 
Ġlçesi'nde Newroz kutlamasında yaptığı konuĢmadan dolayı Bingöl Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde dava açıldı. "Örgüt propagandası yapmak" suçundan hakkında 
dava açılan Yurtsever hakkında açılan davanın ilk duruĢması 7 Nisan 2010 
tarihinde görüldü. Yurtsever yaptığı savunmada, suçlamaları ret ederek, yaptığı 
konuĢmaların yıllardır Kürt halkının dile getirdiği talepler olduğunu belirterek, 
beraatını istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik evrakların tamamlanması için 
duruĢmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Devam ediyor. 

192 

Hamit Tokay, Metin 
Duran, Nuri Eroğlu, 
Azize Yağız ve 
Abdullaziz Keskin 

Siyasi Partiler 
Kanunu 

2008 

DTP'nin Nusaybin Ġlçe Örgütü tarafından 16 Mart 2008 tarihinde Halepçe 
Katliamı'nı protesto etmek amacıyla BarıĢ Park'ın da açtığı resim sergisinde 
Kürtçe yazı ve Ģiirlerin bulunması nedeniyle DTP Nusaybin Ġlçe BaĢkanı Hamit 
Tokay, DTP yöneticileri Metin Duran, Nuri Eroğlu, Azize Yağız ve Abdullaziz 
Keskin hakkında Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 2010 yılı 
Haziran ayında sonuçlandı. Karar duruĢmasında mütalaa veren iddia makamı, 
"Siyasi partilerin faaliyetleri sırasında Türkçeden baĢka dil kullanılamaz" fiilini 
düzenleyen 2820 Sayımı Yasa gereğince DTP'lilerin cezalandırılmasını istedi. 
Ġddianamede "16 Mart 1988 tarihinde Kuzey Irak'ta bulunan Halepçe Ģehrine 
atılan bomba nedeni ile çok sayıda kimsenin hayatını kaybetmesi ile neticelenen 
olayı protesto etmek amacıyla DTP Ġlçe BaĢkanlığınca 16 Mart 2008 tarihinde 
BarıĢ Parkı'nda düzenlenen etkinlik esnasında Kürtçe yazı ve Ģiirlerin sergilendiği, 
siyasi partilerin siyasi faaliyetleri esnasında Türkçeden baĢka dil kullandıkları, 
sanıkların DTP Ġlçe yöneticileri olarak Kürtçe yazı ve Ģiir sergilenmesini 
"engelleme görevini" yerine getirmedikleri gerekçesiyle cezalandırılmalarını kamu 
adına talep ederim" denildi. Ġddia makamın talebini değerlendiren mahkeme 
heyeti ise 5 eski DTP'li hakkında "Siyasi partilerin faaliyetleri sırasında Türkçeden 
baĢka dil kullanılmaz" filini düzenleyen 2820 Sayılı Yasa'nın 117/1 maddesi 
uyarınca 6'Ģar ay hapis cezası ve 5 yıl denetimli serbestlik kararı verdi. 

Sonuçlandı. 5 
kiĢiye toplam 2 yıl 
6 ay hapis cezası 
verildi. 

193 
Hasan Aksoy, Bahtiyar 
Doğruyol, Berna Yılmaz 
ve Melis Ciddioğlu 

TMY 7/2 2009 

Hakkında “toplatma kararı” bulunan Emperyalizme ve OligarĢiye KarĢı YürüyüĢ 
Dergisi‟nin 23 Ağustos 2009 tarihli sayısını satan Hasan Aksoy, Bahtiyar 
Doğruyol, Berna Yılmaz ve Melis Ciddioğlu hakkında açılan dava 26 Kasım 
2010‟da Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Mahkeme Heyeti dört 
sanığa “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle TMY7/2. maddesi 
uyarınca onar ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 4 
kiĢiye toplam 3 yıl 
4 ay hapis cezası 
verildi. 
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194 
Hasan Basri Sütpak ve 
Emin Yıldız 

TCK 314/2 
2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2009 

TUHAD-FED öncülüğünde 4 Nisan 2009 tarihinde Halfeti Ġlçesi'nin Amara 
(Ömerli) Köyü'ne düzenlenen yürüyüĢe katıldığı gerekçesiyle Hasan Basri Sütpak 
ve Emin Yıldız hakkında açılan davanın karar duruĢması 26 Ocak 2010 tarihinde 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, TCK'nin 314/2 
maddesi ve '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Kanunu'na muhalefet ettikleri 
iddiasıyla Sütpak ve Yıldız'a 10'ar yıl 5'er ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 2 
kiĢiye 10'ar yıl 5'er 
ay hapis cezası 
verildi. 

195 
Hasan Çakkalkurt ve 
Rıfat BaĢaran 

TMY 7/2 2010 

Radikal Gazetesi‟nin Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Hasan Çakkalkurt ve röportajı 
yapan Muhabir Rıfat BaĢaran hakkında, BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna ile 
yapılan 7 Aralık 2009‟da Radikal Gazetesi‟nde yayımlanan röportajda “yasadıĢı 
örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla TMY 7/2. maddesi uyarınca dava açıldı. 
Çakkalkurt ve BaĢaran‟ın yargılanmasına 2010 yılının Nisan ayında baĢlanacak. 

Devam ediyor. 

196 Hasan Hüseyin Reyhan TCK 215 2009 

Adana‟da 4 Mayıs 2009‟da DTP‟ye yönelik operasyonları protesto etmek 
amacıyla düzenlenen bir etkinlikte konuĢan Tutuklu ve Hükümlü Aileleri 
YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği (THAY-DER) Adana ġubesi eski BaĢkanı 
Hasan Hüseyin Reyhan‟ın konuĢmasında kullandığı “Sayın Öcalan” ifadesi 
nedeniyle hakkında “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla TCK 215. maddesi 
uyarınca açılan davanın 16 Mart 2010‟da Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
görülen karar duruĢmasında Hasan Hüseyin Reyhan, “suçun unsurları 
oluĢmadığı” gerekçesiyle beraat etti. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 

197 

Hasan Özmen, Ġdris 
Atila, Ġsmail ġahban, 
Ramazan Özmen, 
Yahya Gengeç ve Murat 
Çurman 

  2009 

Gaziantep'in Beybahçe Mahallesi'ne 16 Ağustos 2009'da yapılan bir gösteri 
nedeniyle 21 Ağustos 2009'da gözaltına alınarak, tutuklanan Hasan Özmen, Ġdris 
Atila, Ġsmail ġahban, Ramazan Özmen, Yahya Gengeç ve Murat Çurman 
hakkında, "Yasa dıĢı örgüt adına suç iĢlemek", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak 
bulundurmak", "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak", "Görevi yaptırmamak 
için direnme", "Görevli memuru kasten yaralama", "Yasa dıĢı örgüt propagandası 
yapmak" iddialarıyla Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava Ekim 
2010‟da sonuçlandı.  Mahkeme Heyeti, 6 kiĢi hakkında "Örgüt propagandası 
yapmak" iddiasıyla 10'ar ay hapis cezası, Yahya Gengeç hakkında ayrıca, 
gözaltına alındığı sırada slogan atarak "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla 
ayrıca 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt 
adına suç iĢlemek" iddiasıyla da sanıklara 6'Ģar yıl 3'er ay hapis cezası verirken, 
sanık Ġdris Atila'nın cezasını 2/3 oranında indirerek 4 yıl 2 ay hapis cezasına 
indirdi. "Patlayıcı madde atma" iddiasıyla da sanıklara 1'er yıl 3'er ay hapis 
cezası, sanık Yahya Gengeç'lin "Memura direnme" iddiasıyla ayrıca 2 yıl 9 ay 10 
gün hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti 6 kiĢi hakkında 4 ayrı 
suçtan toplam 51 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 6 
kiĢiye toplam 51 yıl 
6 ay 10 gün hapis 
cezası verildi. 
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198 Hasan Pençe TMY 7/2 2009 

Diyarbakır'da faklı zamanlarda yaptığı basın açıklamaları nedeniyle, "Örgüt 
propagandası yapmak" iddiasıyla MEYA-DER BaĢkanı Hasan Pençe hakkında 
açılan dava 2010 ġubat ayında sonuçlandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görülen davada Mahkeme Heyeti, TMK'nın 7/2 maddesine göre, 
"Örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla Pence'ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 2 yıl 6 ay 
hapis cezası 
verildi. 

199 
Hasan Yağız, Özgür 
Güven, Nurettin Salhan 
ve Kadir Demir 

TCK 220 
TMY 5 

2008 

2008 yılında anadilde eğitim talebi ile ilgili yaptığı açıklama nedeniyle Dicle 
Üniversitesi öğrencileri Hasan Yağız, Özgür Güven, Nurettin Salhan ve Kadir 
Demir hakkında açılan dava 2 Mart 2010‟da sonuçlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada tutuklu yargılanan öğrenciler Hasan Yağız, 
Özgür Güven ile Nurettin Salhan, “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte 
yasadıĢı örgüt adına eylem yaptıkları” iddiasıyla 6‟Ģar yıl 3‟er ay hapis cezasına 
çarptırıldılar. Verilen cezalar Terörle Mücadele Yasası‟nın (TMY) 5. maddesi 
uyarınca 1‟er yıl 6‟Ģar ay artırılarak toplam 7‟Ģer yıl 9‟ar aya çıkarıldı. Tutuksuz 
yargılanan Kadir Demir ise “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla 10 
ay hapis cezasına mahkûm edildi. 

Sonuçlandı. 4 
kiĢiye toplam 19 yıl 
7 ay hapis cezası 
verildi. 

200 Hatip Dicle TMY 7/2 2009 

Kapatılan Demokrasi Partisi‟nin (DEP) eski milletvekili Hatip Dicle hakkında, 
Diyarbakır‟da 13 Haziran–14 Haziran 2009‟da düzenlenen Demokratik Toplum 
Kongresi‟nin sonuç bildirgesini okuyarak “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla açılan dava 29 Nisan 2010‟da Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Dicle, karar duruĢmasında TMY‟nin 7/2. maddesi 
uyarınca iki yıl hapis cezasına mahkûm edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 2 yıl hapis 
cezası verildi. 

201 Hatip Dicle TMY 7/2 2009 

Demokratik Toplum Kongresi eĢ baĢkanı Hatip Dicle hakkında, Bingöl'deki bir 
toplantıda Abdullah Öcalan'a "Sayın" dediği gerekçesiyle "örgüt propagandası" 
yapmak iddiasıyla 2009 yılında açılan dava 2010 yılında sonuçlandı. Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 28 Ekim 2010‟da görülen karar duruĢmasında Dicle, 
TMY 7/2. maddesi uyarınca bir yıl sekiz ay hapis cezasına mahkûm edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl 8 ay 
hapis cezası 
verildi. 

202 Hatip Dicle TMY 7/2 2010 

DTK EĢbaĢkanı Hatip Dicle hakkında, 2007 genel seçimleri nedeniyle DTP'nin 
Erzurum'da düzenlediği mitingde yaptığı konuĢmada “Ģehit” ve “Kürdistan” 
kelimelerini kullandığı için “Örgüt propagandası” yaptığı gerekçesi ile dava açıldı. 
Dicle, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava nedeniyle 8 Nisan günü 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifade verdi. Dicle, üzerine atılı 
suçları kabul etmeyerek, 'Ģehit' kelimesi ile örgüt üyelerini değil HEP'ten baĢlayan 
ve DTP'ye kadar devam eden ve aralarında failli meçhul bir Ģekilde öldürülen DEP 
Milletvekili Mehmet Sincar ve HEP Diyarbakır Ġl BaĢkanı Vedat Aydın'ın da 
bulunduğu 400 kiĢiyi kast ettiğini söyledi. Dicle 'Kürdistan' kelimesini de bölücü bir 
amaçla değil coğrafik anlamda kullandığını belirterek, Kürdistan kelimesinin 

Devam ediyor. 
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Selçuklu Sultanı Sencer tarafından bölgeye verilen isim olduğunu hatırlattı. Dicle 
ayrıca Kürdistan kelimesinin Osmanlı PadiĢahı Kanuni Sultan Süleyman'ın 
Fransa'ya yazdığı mektupta da geçtiğini ve Atatürk'ün de 1930'lara kadar bu ismi 
kullandığını kaydetti. 

203 Hatip Dicle   2010 

DTK EĢbaĢkanı Hatip Dicle hakkında, 3 ayrı etkinlikte yaptığı konuĢmalardan 
dolayı hakkında dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın hazırladığı 
iddianamede, Dicle'nin 1 Eylül 2009 tarihinde Dünya BarıĢ Günü nedeniyle 
Ġstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 'Kürt özgürlük hareketi 'bu vatan 
ortak vatanımızdır' dedi. 29 Mart yerel seçimlerinde muhatap ortaya çıktı. Bu 
sayın Öcalan'dır. Dolaylı ya da dolaysız sayın Öcalan ve PKK ile bir diyalog 
geliĢtirilmeden bu sorun çözülmez. Gerillanın siyasal sürece dahil edilmesi ancak 
bu yöntemle olabilir' Ģeklinde konuĢtuğu belirtildi. Ġddianamede ayrıca, Dicle'nin, 
25-30 Eylül 2009 tarihlerinde Ormanpark'ta düzenlenen Mezopotamya Sosyal 
Forum'unda (MSF) '...Kürt halkı da bu onursuzca dayatmayı kabul etmedi. Tarihin 
derinliklerinden gelen devrimci özgürlük damarlarından beslenerek direndi. 
Binlerce evladını Ģehit verdi. Bu mücadele sürecinde çağdaĢ tanrıçalar, çağdaĢ 
Kawalar, çağdaĢ Ġbrahim ve ZerdüĢler yarattı. Bugün de baĢkanı Öcalan'ın 
stratejik önderliğinde dimdik ayakta ve direniyor...' Ģeklindeki konuĢmasına yer 
verildi. Dicle, yaptığı konuĢmalar nedeniyle hakkında Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında 8 ġubat günü ifade vermesi için 
mahkemeye getirildi. Dicle, mahkeme heyetine bu dosyada savunma 
yapmayacağını söyledi. 11 Ağustos 2010‟da görülen duruĢmada ise, savcı esas 
hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak Hatip Dicle‟nin 30 yıla kadar hapis cezasına 
mahkûm edilmesini istedi. Hatip Dicle‟nin avukatının savunma yapmak için talep 
ettiği ek süreyi kabul eden mahkeme heyeti duruĢmayı erteledi. 

Devam ediyor. 

204 Hatip Dicle TMY 7/2 2009 

Kapatılan DEP‟in eski milletvekili Hatip Dicle hakkında, "Yargılayanlar 
Yargılanıyor" adlı kitabında terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla, 5 
yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığınca 
hazırlanan iddianamede, Dicle‟nin "Yargılayanlar Yargılanıyor" adlı kitabında, 
terör örgütü üyeleri için "gerilla" ve "Ģehit" ifadelerini kullandığı belirtildi. Davanın 
ilk duruĢmasına Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 14 Nisan 2009‟da 
baĢlandı. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısı‟nın mütalaasını hazırlamasına 
karar vererek duruĢmayı erteledi. 

Devam Ediyor. 

205 
Hatip Dicle, Nejdet 
Atalay, Burhan Kurhan 
ve 54 kiĢi 

  2010 
BeĢiri Cumhuriyet Savcılığı, eski DTP BeĢiri Ġlçe Örgütü'nün 29 Mart 2009 
tarihinde yapılan yerel seçim çalıĢmaları kapsamında 12 Mart 2009‟da BeĢiri 
Belediyesi önünde düzenlendiği etkinlikte "Katil Erdoğan" sloganı atıldığı 

Devam ediyor. 
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gerekçesiyle aralarında DTK EĢbaĢkanı Hatip Dicle, Batman Belediye BaĢkanı 
Necdet Atalay, BeĢiri eski Belediye BaĢkanı Burhan Kurhan,  kapatılan DTP'nin Ġl 
ve Ġlçe yöneticileri ile çocukların da bulunduğu 57 kiĢi hakkında "Toplantı ve 
gösteri yürüyüĢleri kanuna muhalefet etmekten" dava açıldı. BeĢiri Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde açılan davada, Osman Cengiz, Bilal ġükür, Muhammed Ercan 
Besim ise, "Katil Erdoğan" sloganı attıkları gerekçesi ile "BaĢbakan'a görevi 
nedeniyle hakaret etmekten" dolayı yargılanıyor. 

206 Haydar Erdoğan TMY 7/2   

Haydar Erdoğan isimli kiĢi hakkında, "Toplatılma kararı" olan Özgür Halk 
dergisinin Mart 2010 sayısını dağıttığı iddiasıyla "Örgüt propagandası yapmak" 
iddiası Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 2010 Mayıs ayında 
sonuçlandı. DuruĢmada Erdoğan, yüzdelik pay alarak dergiyi dağıtığını ve söz 
konusu sayı hakkında toplatılma kararı olduğundan haberdar olmadığını söyledi. 
Ġddia makamı ise Erdoğan'ın "Örgüt propagandası yapmak" suçundan 
cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme Heyeti, Erdoğan'a "Örgüt propagandası 
yapmaktan" 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl 3 ay 
hapis cezası 
verildi. 

207 
Hayrettin Teğin ve 
Selahattin Erden 

TMY 7/2 
TCK 220 

2009 

Siirt‟in Eruh Ġlçesi‟nde 6 Eylül 2009‟da düzenlenen bir protesto gösterisinde “Ya 
özgür önderlik ve özgür kimlik ya da sonuna dek direniĢ ve intikam” yazılı pankartı 
taĢıdıkları gerekçesiyle Hayrettin Teğin ve Selahattin Erden hakkında açılan iki 
ayrı dava 23 Mart 2010‟da sonuçlandı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
görülen ilk duruĢmada tutuklu sanık Hayrettin Teğin, savunmasında “olay günü 
merak edip kalabalığın içerisine karıĢtım. Davaya konu pankartı tanımadığım 
birileri elime tutuĢturdu, taĢımak zorunda kaldım. Pankartı birkaç dakika tuttum” 
dedi. Mahkeme heyeti “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt 
adına eylem yapmak” suçundan Hayrettin Teğin‟in beraat etmesine karar verirken 
“yasadıĢı örgüt propagandası yapmak” suçundan 10 ay hapis cezasına mahkûm 
edilmesine karar verdi. Tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulan Hayrettin 
Teğin tahliye edildi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yargılanan Selahattin 
Erden ise savunmasında “olay günü parti binası önüne gittim. Demokratik Toplum 
Partisi‟nden aldığımız pankartın bir ucundan ben diğer ucundan da partiden 
tanıdığım Hayrettin Teğin tuttu. Bu Ģekilde pankartı açtık ve taĢıdık. Ancak bu 
pankartı taĢımam ve açmam toplam 5–6 dakikalık süreyle sınırlıdır. Ġlk 
açtığımızda pankartın üzerinde ne yazıldığını bilmiyordum, bilseydim taĢımazdım” 
dedi. Mahkeme heyeti “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt 
adına eylem yapmak” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yapmak” suçundan 
Selahattin Erden‟e yedi yıl beĢ ay hapis cezası verdi. Selahattin Erden‟e verilen 
ceza daha sonra altı yıl üç aya indirildi. 

Sonuçlandı. Aynı 
eylem nedeniyle 2 
kiĢi hakkında 
açılan 2 ayrı 
davadan ilkinde 1 
kiĢi 10 ay hapis 
cezasına çaptırıldı. 
Diğer davada ise 1 
kiĢiye 6 yıl 3 ay 
hapis cezası 
verildi. 
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208 Hemit Dilbahar TMY 7/2 2010 

Ağrı'nın Patnos, Doğubayazıt ve Diyadin ilçeleri ile Van ve MuĢ'ta 13 ġubat 
2010'da yapılan baskınlar sonucu Van'da gözaltına alınarak Ağrı'ya götürüldükten 
sonra "KCK üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan BDP Genel Merkez çalıĢanı yazar 
Hemit Dilbahar (Duman) hakkında açılan dava Aralık 2010‟da karara bağlandı. 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruĢmada Dilbahar, "Örgüt 
propagandası" yaptığı gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 2 yıl 6 ay 
hapis cezası 
verildi. 

209 Hemit Dilbahar   2010 

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Kürt sorunun çözümüne katkı 
sağlamak amacıyla 19 Ekim 2009 tarihinde Maxmur ve Kandil'den gelen BarıĢ ve 
Demokratik Çözüm Grubu üyelerinin Ağrı ve ilçelerindeki programlarına eĢlik 
eden Türkiye BarıĢ Meclisi üyesi ve BDP PM üyesi yazar Hemit Dilbahar 
hakkında dava açıldı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 
iddianamede, Dilbahar'ın yaptığı konuĢmaların yanı sıra, PKK tarihine de geniĢ 
yer vererek, konuĢmaların örgüt talimatları doğrultusunda yapıldığını iddia etti. 
Savcılık iddianamede, Dilbahar'ın "örgüt propagandası yaptığı"nı kaydetmesine 
rağmen, sevk maddelerinde, "örgüt üyesi olduğu" suçlamasını yaparak, 
Dilbahar'ın örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını talep etti. 

Devam ediyor. 

210 Hivzullah Kansu TCK 215 2009 

Kapatılan DTP'nin Hakkari eski Ġl BaĢkanı Hivzullah Kansu hakkında 5 Ağustos 
2009 tarihinde düzenlenen basın açıklamasında 'Sayın Öcalan' dediği 
gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı. Van Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 
dava 2010 Ocak ayında sonuçlandı. Kansu'ya 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 
Kansu hakkında, Çukurca Kazan Vadisi'nde yaĢamını yitiren HPG'linin cenaze 
töreninde yaptığı konuĢmadan dolayı 'Suç ve suçluyu övmek' gerekçesiyle açılan 
dava da sonuçlandı. Yine Van Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruĢmada 
Kansu'ya 5 ay hapis cezası verildi. Kansu iki davadan da toplam 2 yıl 2 ay hapis 
cezasına çarptırılmıĢ oldu. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 2 yıl 2 ay 
hapis cezası 
verildi. 

211 Hüseyin Kalkan TMY 7/2 2009 

Batman eski Belediye BaĢkanı Hüseyin Kalkan hakkında, Batman‟ın GercüĢ 
Ġlçesi‟nde 25 ġubat 2009‟da kapatılan DTP‟nin ilçe kongresinde yaptığı konuĢma 
nedeniyle açılan dava 25 Mart 2010‟da Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
sonuçlandı. Kalkan, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle TMY‟nin 
7/2. maddesi uyarınca iki yıl hapis cezasına mahkûm edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 2 yıl hapis 
cezası verildi. 

212 Hüseyin KarakaĢ TMY 7/2 2008 

Siirt‟in Kurtalan Ġlçesi‟nde 2008 yılında düzenlenen mitingde çaldığı Ģarkı 
nedeniyle hakkında dava açılan kapatılan DTP‟nin eski ilçe örgütü sekreteri 
Hüseyin KarakaĢ, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla 
yargılandığı davanın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 26 ġubat 2010‟da 
görülen karar duruĢmasında TMY 7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezasına 
mahkûm oldu.  

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 10 ay 
hapis cezası 
verildi. 
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213 Hüsnügül Paslanmaz TMY 7/2 2009 

Mardin‟in Mazıdağı Ġlçesi'nde 2009 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 
Türkiye'ye getiriliĢinin 11.yıldönümü olan 15 ġubat'a iliĢkin yapılan basın 
açıklamasında, "Bijî biratıya gelan" sloganı attığı ve "Sayın Öcalan" dediği 
gerekçesiyle DTP Mazıdağı eski ilçe yöneticisi Hüsnügül Paslanmaz hakkında 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava 2009‟da sonuçlandı.  
Yargılama sonucunda, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla Paslanmaz'a 1 yıl 
hapis cezası verildi.  Davanın üzerinden 1 yıl geçtikten sonra bu kez de 
Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcıları tarafından aynı açıklamaya katıldığı 
gerekçesiyle Paslanmaz hakkında ikinci dava açtı. 15 ġubat 2009 tarihinde 
Mazıdağı Ġlçesi'nde yapılan basın açıklamasında, "Sayın Öcalan" ifadesini 
kullanarak "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla Paslanmaz hakkında açılan 
ikinci davanın duruĢması 1 Mart 2010‟da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
görüldü. 

Devam ediyor. 

214 Ġ.D., A.A. ve S.T. TCK 314/2 2008 

Batman‟da 2008 yılında yapılan çeĢitli gösterilere katılarak “yasadıĢı örgüt üyesi 
olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt adına eylem yaptıkları” ve “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 10 aydır tutuklu yargılanan Ġ.D. (15), A.A. 
(16) ve S.T.‟nin (17) yargılanmasına 4 Kasım 2009‟da Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde devam edildi. Bir sonraki duruĢmayı 19 Ocal 2010‟a erteleyen 
mahkeme heyeti Ġ.D. (15) , A.A. (16), S.T.‟nin (17) de tahliye edilmesine karar 
verdi. 

Devam ediyor. 

215 Ġ.K. 

TMY 7/2 
TCK 220 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2010 

ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde 9 Ekim 2009‟da düzenlenen bir protesto gösterisinde 
kolluk kuvvetlerine taĢ attığı iddia edilen Ġ.K. (17) hakkında açılan dava 2 Mart 
2010‟da sonuçlandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar 
duruĢmasında 11 Aralık 2009‟dan beri tutuklu bulunan sanık Ġ.K., “yasadıĢı örgüt 
üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt adına eylem yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettiği” ve “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” suçlamalarıyla 13 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm oldu. 
Mahkeme heyeti, yaĢı nedeniyle 7 yıl 5 aya indirdiği Ġ.K.‟nin cezasını beĢ yıl 
erteleyerek Ġ.K.‟nin tahliye edilmesine karar verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 7 yıl 
5 ay hapis cezası 
verildi. 

216 Ġdris Elhakan TMY 7/2 2010 

29 Mart yerel seçimleri öncesinde DTP‟nin düzenlediği miting ve etkinliklerinde 
sunuculuk yapan Ġdris Elhakan hakkında, 22 Mart 2009 günü Ağrı‟nın Patnos 
ilçesinde DTP‟nin düzenlediği seçim mitingde “Ġmralı‟dan selam var. Kürt Halk 
Önderi Sayın Öcalan‟ın mesajını okuyorum” diyerek, „terör örgütü‟ propagandası 
yaptığı gerekçesiyle Erzurum Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından 13 ay sonra 
dava açıldı. 

Devam ediyor. 

217 Ġhsan Nas, Seyfettin Siyasi Partiler 2009 Kapatılan DTP‟nin Ceyhan Ġlçe Örgütü‟nün 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Sonuçlandı. 7 
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Aydemir, Hüseyin Nas, 
Ġsmet ġendul, Ali Kaya, 
Adil Demez ve Mehmet 
Salih Demir 

Kanunu öncesinde düzenlediği Ģölende, Kürtçe konuĢtukları gerekçesiyle haklarında dava 
açılan Ģölenin tertip komitesinin karar duruĢması 6 Temmuz 2010‟da görüldü. 
Ceyhan Sulh Ceza Mahkemesi‟nde yapılan yargılamada Ġhsan Nas, Seyfettin 
Aydemir, Hüseyin Nas, Ġsmet ġendul, Ali Kaya, Adil Demez ve Mehmet Salih 
Demir, Siyasî Partiler Yasası‟nın 81/c maddesine aykırı davrandıkları 
gerekçesiyle beĢer ay hapis cezasına mahkûm edildi.  

kiĢiye toplam 2 yıl 
11 ay hapis cezası 
verildi. 

218 Ġnan Suver   2010 

Vicdani reddini 2001 yılında zorunlu askerlik görevini yaptığı sırada açıklayan ve 
6 Ağustos 2010‟da Ġstanbul‟un BayrampaĢa Ġlçesi‟nde yaĢadığı evine düzenlenen 
baskınla gözaltına alınarak “asker kaçağı olduğu” gerekçesiyle tutuklanan Kürt 
Vicdani Ret Hareketi aktivisti Ġnan Suver‟in yargılanmasına 11 Ekim 2010‟da 
ġirinyer Askeri Mahkemesi‟nde baĢlandı. Ġnan Süver‟in askeri hastaneye sevk 
edilmesine ve tutukluluk halinin devam etmesine karar veren mahkeme heyeti 
duruĢmayı erteledi. Davaya 8 Kasım 2010‟da devam edildi. Ġnan Süver‟in askeri 
hastaneye sevkinin yapılmaması üzerine yeniden “hastaneye sevk” talimatı veren 
ve Ġnan Süver‟in tutukluluk halinin devam etmesine karar veren mahkeme heyeti 
duruĢmayı 6 Aralık 2010‟a erteledi. 

Devam ediyor. 

219 Ġnan Suver     

Vicdanî reddini 2001 yılında zorunlu askerlik görevini yaptığı sırada açıklayan ve 
6 Ağustos 2010‟da Ġstanbul‟un BayrampaĢa Ġlçesi‟nde yaĢadığı evine düzenlenen 
baskınla gözaltına alınarak “asker kaçağı olduğu” gerekçesiyle tutuklanan Kürt 
Vicdanî Ret Hareketi aktivisti Ġnan Suver‟in yargılanmasına ġirinyer Askerî 
Mahkemesi‟nde 6 Aralık 2010‟da devam edildi. Askerî hastane tarafından “Ġnan 
Suver‟in askerliğe elveriĢli olmadığına” dair verilen raporun, Ġnan Suver‟in vicdanî 
reddini açıkladığı tarihi kapsamaması nedeniyle Ġnan Suver‟in tutukluluk halinin 
devam etmesine karar veren mahkeme heyeti, duruĢmayı 7 Mart 2011‟e erteledi. 

Devam ediyor. 

220 ĠPS ĠletiĢim Vakfı 
Tazminat 

Davası 
2008 

Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi, Hrant Dink cinayeti sanığı Erhan Tuncel‟le 
yaptığı telefon görüĢmesiyle gündeme gelen polis memuru Muhittin Zenit‟in, 
hakkında yapılan haberler nedeniyle Bağımsız ĠletiĢim Ağı (BĠA) projesinin 
yürütüldüğü bianet.org sitesine açtığı davaya 5 Mayıs 2009‟da Ankara 25. Asliye 
Hukuk Mahkemesi‟nde devam edildi. Zenit'in avukatı Önder Özsoy, mahkemeye 
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Bağımsız ĠletiĢim Ağı (BĠA) projesinin yürütüldüğü 
bianet.org sitesindeki yayın nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu savundu. 
Özsoy, BĠA Projesi'ni yürüten ĠPS ĠletiĢim Vakfı'na ait bilançonun bir suretinin 
dosyaya sağlanmasını talep etti. BĠA Projesi'ni yürüten ĠPS ĠletiĢim Vakfı'nın 
avukatı Turan ġat ise, taleple ilgili aleyhte hususların reddedilmesini talep etti. 
Ancak mahkeme baĢkanı Hakim Ömer Kızılkaya, Özsoy'un talepleri 
doğrultusunda, vakfın mali durumunun araĢtırılarak en son bilançosunun bir 

Devam Ediyor. 



2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 

 

 | ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 451 

 

  
Haklarında Dava Açılan 

KiĢiler 

Yargılandığı 
Kanun 

Maddesi 

Davanın 
Açıldığı 

Tarih 
Yargılanma Gerekçesi Son Durum 

suretinin dosyaya sağlanması için Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'ne yazı 
yazılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, yayınla ilgili suç duyurusu olup 
olmadığının Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sorulmasına karar vererek, varsa 
hazırlık tahkikatının hangi aĢamada olduğunun, dava açılmıĢsa hangi 
mahkemede dava açıldığının bildirilmesi ve suç duyurusu dilekçesinin 
mahkemeye gönderilmesini de istedi ve duruĢmayı 24 Haziran‟a erteledi. Ġstanbul 
Emniyeti, Mahkemenin talebiyle Bianet'in de yayın yapmasını sağlayan Bağımsız 
ĠletiĢim Ağı (BĠA) Projesi'nin yürütücüsü IPS ĠletiĢim Vakfı'nın gelir durumunu 
tespit etti. Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi ise, Dink Cinayeti dava 
dosyasında Zenit'in sözlerine iliĢkin yazılan müzakereyle ilgili Ġstanbul 14. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde yanıt bekllenmesine karar bererek duruĢmayı19 Ocak 
2010'a erteledi. 

221 
Ġrfan Aktan ve Merve 
Erol 

TMY 7/2 2010 

Ġki haftada bir yayımlanan Express Dergisi‟nin 15 Ekim 2009 tarihli 99. sayısında 
yer alan Ġrfan Aktan‟ın yazdığı “Bölgede ve Kandil‟de Hava durumu/Mücadele 
Olmazsa Çözüm Olmaz” baĢlıklı yazı nedeniyle Ġrfan Aktan ve Express Dergisi 
Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Merve Erol hakkında dava açıldı. Davanın karar 
duruĢması 4 Haziran 2010‟da görüldü. Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟ndeki 
duruĢmada mahkeme heyeti yazıda “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
gerekçesiyle Ġrfan Aktan‟a TMY 7/2. maddesi uyarınca bir yıl üç ay hapis cezası 
verdi. Mahkeme Heyeti aynı gerekçeyle Merve Erol‟a da 16600 TL idari para 
cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl 3 ay 
hapis cezası, 1 
kiĢiye ise 16600 TL 
para cezası verildi. 

222 
Ġrfan Sancı ve Ġsmail 
Yerguz 

TCK 226 2009 

Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın, Sel Yayınları‟nın Cinsel Kitaplar dizinden 
çıkan Ben Mila‟nın kaleme aldığı Perinin Sarkacı, Fransız P.V.‟nin yayına 
hazırladığı Görgülü ve Bilgili bir Burjuva Kadınının Mektupları ve Guillaume 
Apollinaire‟in Genç Bir Don Juan‟ın MaceralarıbaĢlıklı kitaplarda müstehcenliğe 
rastlandığı iddiasıyla Sel Yayınevi sahibi Ġrfan Sancı ve çevirmen Ġsmail Yerguz 
hakkında Türk Ceza Kanunu‟nun (TCK) 226. maddesi uyarınca 2009 yılında 
açtığı dava 2010 yılında sonuçlandı. Davanın 5 Temmuz 2010‟da görülen 
duruĢmasında Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Osman Senemoğlu, Yrd. Doç. Dr. Atilla Demircioğlu ile BahçeĢehir Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi‟nden Doç. Dr. Ali Kemal Yıldız‟dan oluĢturulan bilirkiĢi heyeti 
kitapların “edebî” nitelik taĢıdığına dair görüĢ belirtti. Mahkeme BaĢkanı raporu 
değerlendirmek üzere duruĢmayı erteledi. Dava 7 Aralık 2010‟da sonuçlandı. 
Ġstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada Galatasaray 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Senemoğlu, Yrd. 
Doç. Dr. Atilla Demircioğlu ile BahçeĢehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi‟nden Doç. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 
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Dr. Ali Kemal Yıldız‟dan oluĢturulan bilirkiĢi heyetinin kitapların “edebî” nitelik 
taĢıdığına dair görüĢ belirten raporunu yeterli bulmayan mahkeme baĢkanı, 
BaĢbakanlık Çocukları Muzır NeĢriyattan Koruma Kurulu‟ndan gelen raporun 
ardından Ġrfan Sancı ve Ġsmail Yerguz hakkında beraat kararı verdi. 

223 
Ġsmail BeĢikçi ve 
Zeycan Balcı 

TMY 7/2 2010 

ÇHD Ġstanbul ġubesi‟nin yayın organı Çağımızda Hukuk ve Toplum adlı dergide 
kaleme aldığı bir yazıda “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla hakkında 
soruĢturma baĢlatılan Sosyolog Ġsmail BeĢikçi‟ ve Çağımızda Hukuk ve Toplum 
Dergisi‟nin Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Zeycan Balcı hakkında TMY‟nin 7/2. 
maddesi uyarınca dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 28 Temmuz 2010‟da 
Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görüldü.DuruĢmada ifadesi alınan Ġsmail 
BeĢikçi “Kürt Meselesi‟nin savcıların iĢi olmadığını, bu konuda akademisyenlerin, 
gazetecilerin ve düĢünürlerin kafa yorması gerektiğini” söyledi. Dava 
dosyasındaki eksiklerin giderilmesine karar veren mahkeme heyeti duruĢmayı 12 
Kasım 2010‟a erteledi.12 Kasım 2010‟da görülen duruĢmada savunmasını yapan 
Ġsmail BeĢikçi “yazdığım yazı propaganda değil bilimin meĢru ifadeleridir. Merak 
ettikleriniz bilincinize çarpıyor, yanıtlar arıyorsunuz. Ve siyaseti, diplomasinin 
kavramlarıyla açıklamaya çalıĢırsınız” dedi. Savcının esas hakkındaki mütalaasını 
sunmasının ardından sanık avukatlarının ek süre talebini kabul eden mahkeme 
heyeti duruĢmayı 4 Mart 2011‟e erteledi. 

Devam ediyor. 

224 Ġsmail Eskin TMY 7/2 2010 

DĠHA muhabiri Ġsmail Eskin hakkında, Kocaeli‟nde 29 Kasım 2009‟da Abdullah 
Öcalan‟ın cezaevi koĢullarının protesto edildiği bir protesto gösterisini 
görüntüleyerek “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle dava açıldı. 4 
Aralık 2009‟da tutuklanan Eskin‟in yargılanmasına Ġstanbul 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde 18 Mayıs 2010‟da baĢlandı.  DuruĢmada mahkeme heyeti Ġsmail 
Eskin‟in tahliye edilmesine karar vererek, duruĢmayı 30 Eylül 2010‟a erteledi. 

Devam Ediyor. 

225 Ġsmail Saymaz 
TCK 125 
TCK 285 
TCK 288 

2010 

Radikal Gazetesi Muhabiri Ġsmail Saymaz hakkında, Radikal Gazetesi‟nde 8 
Haziran 2010‟da “Ergenekon‟da AĢk Oyunu” baĢlığıyla yayımlanan haber 
nedeniyle dava açıldı. Habere konu olan Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 
BaĢkanı Köksal ġengün‟ün Ģikâyetçi olması nedeniyle “hakaret etmek”, 
“soruĢturmanın gizliliğini ihlal etmek” ve “adil yargılamayı etkilemeye teĢebbüs 
etmek” suçlamalarıyla hazırlanan iddianameyi kabul eden Bakırköy 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi‟nde Ġsmail Saymaz‟ın 11 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle TCK'nın 
125., 285. ve 288. maddeleri uyarınca yargılanmasına 28 Ocak 2011‟de 
baĢlanacak. 

Devam ediyor. 

226 
Ġsmet Kurukafa, Çetin 
Güven, Zeynep Gonca 

TCK 314/2 2009 
2009 yılı Nisan ayında evleri basılarak gözaltına alınan Trabzon Haklar Derneği 
üyeleri Ġsmet Kurukafa, Çetin Güven, Zeynep Gonca Karakoç, Hasan Basri Yıldız, 

Devam ediyor. 
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Karakoç, Hasan Basri 
Yıldız, Yeliz Kılıç, 
Zeynep Ertuğrul, Hasan 
Toğan, Banu Özcan ve 
Songül Öktem 

Yeliz Kılıç, Zeynep Ertuğrul, Hasan Toğan, Banu Özcan ve Songül Öktem 
hakkında “Devrimci Halk KurtuluĢ Partisi/Cephesi (DHKP/C) Örgütü‟ne üye 
oldukları” iddiasıyla dava açıldı. Davanın 8 Ekim 2009‟da Erzurum 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen duruĢmasında Mahkeme Heyeti, Yeliz Kılıç‟ın tahliye 
edilmesine karar vererek duruĢmayı erteledi. 

227 Ġstanbul’da 150 kiĢi TCK 215 2009 

Ġstanbul‟da “Eğer „Sayın‟ olarak hitap etmek suç ise ben de „Sayın Abdullah 
Öcalan‟ diyorum ve bu suçu iĢleyip kendimi ihbar ediyorum” kampanyası 
kapsamında 16 Haziran 2008‟de Ümraniye BaĢsavcılığı‟na dilekçe veren 500 
kiĢiden 150‟si hakkında “suçu ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla TCK‟nin 215. 
maddesinden Ümraniye Sulh Ceza Mahkemesi‟nde açılan davanın ilk duruĢması 
1 Aralık 2009‟da görüldü. Yargılama ifade alma iĢlemlerinin tamamlanması için 
ileri bir tarihe ertelendi. 

Devam ediyor. 

228 Ġzmir'de 14 kiĢi TMY 7/2 2006 

Ġzmir‟de 27 Temmuz 2006‟da, kapatılan DTP‟nin Konak Ġlçe Gençlik Meclisi 
tarafından düzenlenen Ģölene katıldıkları gerekçesiyle aralarında DĠHA muhabiri 
Ġbrahim Açıkyer‟in de bulunduğu 14 kiĢi hakkında açılan dava 25 Kasım 2010‟da 
sonuçlandı. Karar duruĢmasında mahkeme heyeti, 14 sanığa “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla sanıklara TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca onar 
ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 14 
kiĢiye toplam 11 yıl 
8 ay hapis cezası 
verildi. 

229 Jinda RugeĢ Kaçak TCK 215 2010 

14 Nisan 2009 tarihinde "KCK dosyası çerçevesinde çok sayıda Kürt 
siyasetçisinin ve seçilmiĢinin gözaltına alınıp tutuklanmasını protesto etmek için” 
Van'da düzenlenen mitingde sunuculuk yapan Jinda RugeĢ Kaçak hakkında, "Bijî 
Serok Apo sloganı atan kitleye el hareketleri ile eĢlik etmiĢtir" denilerek dava 
açıldı. Van Cumhuriyet BaĢsavcısı, Kaçak'ın yaptığı el hareketleriyle "suçu ve 
suçluyu övdüğü"nü iddia etti. 

Devam ediyor. 

230 

Jiyan TaĢdemir, Zilan 
TaĢdemir, ġehriban 
TaĢdemir, Yusuf Aksoy 
ve Mahsun ġengel 

TCK 215 
2911 sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2009 

Hakkâri‟de 23 Nisan 2009‟da Özel Harekât ġubesi‟ne bağlı polis memurunun 
dipçikli müdahalesine maruz kalan Seyfi Turan için 27 Nisan 2009‟da Ġstanbul‟un 
BaĢakĢehir Ġlçesi‟nde basın açıklaması yapan ve en büyükleri 12 yaĢında olan 
Jiyan TaĢdemir, Zilan TaĢdemir, ġehriban TaĢdemir, Yusuf Aksoy ve Mahsun 
ġengel adlı çocuklar hakkında “Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Yasanına 
muhalefet ettikleri” ve “suçu ve suçluyu övdükleri” gerekçesiyle Bakırköy 1. Çocuk 
Mahkemesi‟nde Türk Ceza Kanunu‟nun (TCK) 215. maddesi uyarınca dava açıldı. 
Çocuklar, eylemlerinde “Hakkari'de yaĢanan ulusal egemenlik cinayetini 
kınıyoruz” ve “Çocuklara dokunmayın” yazılı dövizler taĢımıĢtı. 

Devam ediyor. 

231 K.G. ve K.E. TMY 7/2 2009 
Diyarbakır‟ın Bismil Ġlçesi‟nde 15 ġubat 2009‟da düzenlenen gösterilere katılarak 
“yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt adına eylem yaptıkları” ve 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla K.G. (16) ve K.E. (17) 

Devam ediyor. 
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hakkında dava açıldı. Tutuksuz yargılanan K.G.‟nin (16) ve tutuklu yargılanan 
K.E.‟nin (17) duruĢması 4 Kasım 2009‟da Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
görüldü. K.E.‟nin avukatı Canan Atabay‟ın savunma yapmak için yaptığı ek süre 
talebini kabul eden Mahkeme Heyeti, K.E.‟nin tahliyesine karar vererek duruĢmayı 
erteledi. 

232 Kamuran AytaĢ 
TCK 314 
TMY 7/2 

2009 

Batman‟da 14 ġubat 2009‟da düzenlenen bir protesto gösterisine katıldığı 
gerekçesiyle hakkında dava açılan kapatılan DTP Batman Merkez Ġlçe Yöneticisi 
Kamuran AytaĢ‟a Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 17 Mart 2010‟da 
görülen karar duruĢmasında “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay, 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla da 10 ay hapis cezası verildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 7 yıl 
1 ay hapis cezası 
verildi. 

233 Kars'ta 48 kiĢi TMY 7/2 2008 

2008 yılında 'Abdullah Öcalan'a „Sayın' olarak hitap etmek suç ise, bizde „Sayın 
Abdullah Öcalan' diyor kendimizi ihbar ediyoruz” diyerek Kars Cumhuriyet 
BaĢsavcılığına dilekçe veren 48 kiĢi hakkında 'örgüt propagandası yapmaktan' 
Kars Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan ve 2 yıldır süren davada mahkeme 
görevsizlik kararı vererek davayı Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 

Devam Ediyor. 

234 Kars'ta 94 kiĢi TMY 7/2 2010 

Kapatılan DTP'nin Kars'ta yaptığı bir basın toplantısına katıldıkları gerekçesiyle 
94 kiĢi hakkında "Örgüt propagandası" iddiasıyla dava açıldı. Kars Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruĢması 24 Kasım 2011 tarihinde yapıldı.  
DuruĢmada mahkeme baĢkanının Türkçe sorularına Kürtçe yanıt veren sanık 
Mahmut Alınak ve diğer sanıklar, tutanaklara Kürtçe'nin geçmesini talep etti. 
Ancak mahkeme heyeti, bu talebi reddederek cevabı vererek, tutanaklara 
"Sanıklar Türkçe konuĢmadı" diye geçti. Alınak ve diğer sanıkların 15 dakika 
süren tüm ısrarlarına rağmen Kürtçe sözcüğünü tutanaklara geçirmeyen 
mahkeme heyeti, "Sanıklar Türkçe konuĢmadı" Ģeklinde tutanaklara not düĢtü. 
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruĢmayı erteledi. 

Devam ediyor. 

235 Kasım Kaya 

TMY 7/2 
TCK 314/2 
2911 sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2010 

Batman'da 06 Aralık 2009'da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını 
protesto etmek amacıyla yapılan gösteriye katıldığı iddia edilen Kasım Kaya dava 
açıldı. Dava Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2010 Mayıs ayında 
sonuçlandı. DuruĢmada, iddianamede yer alan gösteriye katılmadığını ifade eden 
Kasım Kaya, “ÇalıĢtığım iĢ yerinin önünde gözaltına alındım. Atılı suçlamayı kabul 
etmiyorum' dedi. Avukatı Mehmet Emin BaĢar ise, dava dosyasında müvekkilinin 
cezalandırılması için hiçbir delilin bulunmadığı belirterek, müvekkilinin yüzünde 
kızarık ve terli olduğu iddiasıyla polisler tarafından gözaltına alındığı kaydetti. 
Müvekkilinin polis tutanağıyla suçlandığını ifade eden BaĢar, beraat talebinde 
bulundu.  Mahkeme Heyeti, Kasım Kaya'yı, TCK'nın ''Örgüte üye olmamakla 
birlikte örgüt adına suç iĢlemek'' fiilinin düzenleyen 314/2 maddesi uyarınca 6 yıl 3 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 8 yıl 
4 ay hapis cezası 
verildi. 
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ay, TMK‟nın ''Örgüt propagandası' yapmak fiilini düzenleyen 7/2 maddesine göre 
10 ay, Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefetten ise 1 yıl 3 ay 
olmak üzere toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. 

236 
Kazım Tosun ve Ufuk 
Kalanç 

TCK 125 2008 

Tunceli‟de 2008 yılının Ekim ayında askeri operasyonların protesto edildiği 
bildirilerde BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında “katil” ifadesini kullanan 
Kazım Tosun ve Ufuk Kalanç hakkında “kamu görevlisine hakaret ettikleri” 
iddiasıyla TCK 125. maddesi uyarınca açılan dava 11 Mart 2010‟da görüldü. 
Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi‟nde yargılanan Kazım Tosun ve Ufuk Kalanç, 
“suçun unsurları oluĢmadığı” gerekçesiyle beraat ederken 184 bildiriye de el 
konulmasına karar verdi. 

Sonuçlandı. 2 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 

237 Kemal A. TMY 7/2 2010 

KCK operasyonu kapsamında 7'si belediye baĢkanı 23 kiĢiyle birlikte 2009 yıl 
Aralık ayında tutuklanan ViranĢehir BDP'li Belediye BaĢkanı Leyla Güven'in 
serbest bırakılması için yapılan gösteriye katıldığını gerekçesiyle geçici belediye 
iĢçisi Kemal A., hakkında `örgüt propagandasını yapmak' ve `örgüte üye 
olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek' iddiasıyla açılan dava 2010 Nisan 
ayında karara bağlandı. Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 
duruĢmada, Mahkeme Heyeti, Kemal A.'yı, “PKK propagandası yapmaktan” 7 yıl 
1 ay hapis cezasına çarptırdı. sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak, 
Kemal A.‟yı tahliye etti. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 7 yıl 1 ay 
hapis cezası 
verildi. 

238 Kemal GöktaĢ TCK 336 2009 

“Hrant Dink Cinayeti: Medya, Yargı, Devlet” adlı kitabın yazarı Vatan Gazetesi 
Muhabiri Kemal GöktaĢ hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü‟nün ve Ġstihbarat 
Dairesi eski BaĢkanı Ramazan Akyürek‟in yaptıkğı dokuz suç duyurusundan “gizli 
belge yayınladığı” iddiasıyla TCK 336. maddesi uyarınca 2009 yılında açılan dava 
Ġstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 16 ġubat 2010‟da baĢladı. DuruĢma 
savcısı, davanın dört aylık yasal süre içerisinde açılıp açılmadığı konusunda 
görüĢünü vermek için süre istedi. DuruĢmada söz alan Kemal GöktaĢ‟ın avukatı 
Filiz Aydın, Ramazan Akyürek ve Emniyet Genel Müdürlüğü‟nün suç duyurusu 
üzerine açılan davanın düĢürücü süre yönünden düĢürülmesi gerektiğini bildirdi. 
Davanın bir sonraki duruĢması, duruĢma savcısı Atilla Ayvacı‟nın davanın dört 
aylık yasal süre içerisinde açılıp açılmadığı konusunda görüĢünü bildirmesi için 
ertelendi. 15 Eylül 2010‟da görülen 3. duruĢmada söz alarak davanın “devletin 
güvenliğine karĢı iĢlenen” suç kapsamına alınıp özel yetkili ağır ceza 
mahkemesine gönderilmesi isteyen savcının talebini kabul eden mahkeme 
baĢkanı talebi yerinde bularak dosyaya görevsizlik kararı verdi ve dosyayı ağır 
ceza mahkemesine gönderdi. Kemal GöktaĢ‟ın Avukatı Filiz Aydın ise karara itiraz 
etti. Filiz Aydın karara itirazını “dava açılalı bir yıl oldu. Neredeyse karar 

Devam ediyor. 
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aĢamasına gelen davada görevsizlik kararı verilmemesi gerekir” sözleriyle dile 
getirdi. Filiz Aydın‟ın görevsizlik kararına karĢı yaptığı itiraz sonuçsuz kalırsa 
Kemal GöktaĢ, özel yetkili ağır ceza mahkemesinde yargılanacak. 

239 Kemal Kudin   2010 

ViranĢehir Belediye BaĢkanı Leyla Güven'in 24 Aralık 2009 tarihinde 
tutuklanmasının ardından ilçe merkezinde 27 Aralık 2009 tarihinde düzenlenen 
protesto yürüyüĢüne katılarak "PKK halktır halk burada" sloganını attığı iddiasıyla 
ViranĢehir Belediye BaĢkan Yardımcısı Kemal Kudin hakkında, ViranĢehir Asliye 
Hukuk Mahkemesi'nde "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt adına suç iĢleme ve 
örgütün talimatını yerine getirmek" iddialarıyla dava açıldı. 

Devam ediyor. 

240 

Kenan Al, Cuma Ġzol, 
Halit Karaca, Ahmet 
Çelik, Ali Solak, Tacittin 
Kalgı, Hüseyin 
Sonkaya, Sinan Solak, 
ġemseddin Ġleri ve 
Ayser Ağaçlı 

  2010 

ġanlıurfa‟da BDP‟nin 13 ġubat 2010‟da düzenlediği basın açıklamasında, 
“yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla Kenan Al, Cuma Ġzol, Halit Karaca, Ahmet 
Çelik, Ali Solak, Tacittin Kalgı, Hüseyin Sonkaya, Sinan Solak, ġemseddin Ġleri ve 
Ayser Ağaçlı hakkında dava açıldı. Davanın karar duruĢması 14 Aralık 2010‟da 
görüldü. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yapılan yargılamada, mahkeme 
heyeti, “göstericilerin sırtı dönük olmasına rağmen slogan attıkları anlaĢılmıĢtır” 
diyerek, sanık 10 kiĢiye “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt 
adına eylem yaptıkları”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na 
muhalefet ettkleri” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla, 
yediĢer yıl birer ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 10 
kiĢiye 7'Ģer yıl 1'er 
ay hapis cezası 
verildi. 

241 Kenan Alpay TCK 216 2009 

Özgür DüĢünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) Genel BaĢkan 
Yardımcısı Kenan Alpay hakkında, 13 Eylül 2008 tarihinde Özgür-Der tarafından 
Ġstanbul Fatih`te ilköğretim okullarında öğrencilere ders baĢı yapmadan önce 
okutulan Öğrenci Andı‟nın kaldırılması için yaptığı basın açıklamasıyla “halkı kin 
ve düĢmanlığa alenen tahrik ettiği” suçlamasıyla TCK‟nın 216. maddesi uyarınca 
dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 16 Ekim 2009 tarihinde Fatih Asliye Ceza 
Mahkemesi`nde görüldü. DuruĢma delillerin toplanması amacıyla 17 Mart 2010‟a 
ertelendi. 

Devam ediyor. 

242 
KESK Yöneticisi ve 
Üyesi 31 KiĢi 

TCK 314/2 
TMY 5 

2009 

Ġzmir Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla jandarma ekiplerinin 28 Mayıs 
2009‟da baĢlattığı operasyona iliĢkin Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu (KESK) yöneticisi ve üyesi 22‟si tutuklu 31 kiĢi hakkında 
(Mehmet Hanefi KuruĢ, Songül Morsunbül, Lami Özgen, Hasan Umar, Mustafa 
Beyazbal, Haydar Deniz, Harun GündeĢ, Nihat Keni, Elif Akgül AteĢ, Sakine Esen 
Yılmaz, Aziz Akikol, Yüksel Özmen, Mine Çetinkaya, Süeda Demir, ġeyhmus 
Belek, Aydın Güngörmez, Erkan Deniz, Kemal Karakoyun, Hasan Soysal, Yüksel 
Mutlu, Ahmet Demiroğlu, Gülçin Ġsbert, Abdurrahman DaĢdemir, ġermin GüneĢ, 
Ġsmail Demir, Murat Meriç, Meryem Çağ, Abdulcelil Demir, Mahir Engin Çelik, 

Devam ediyor. 
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Selçuk Haspolat ve Faysal Ceylan) “yasadıĢı KCK/TM (Kürdistan Demokratik 
Topluluğu/Türkiye Meclisi)”nin koordinasyonunda oluĢturulduğu iddia edilen 
“Demokratik Emek Konfederasyonu” (KCK/TM-DEK) üyesi oldukları suçlamasıyla 
19 Kasım 2009‟da baĢlayan dava 2010 yılında devam etti. 20 Kasım günü 
görülen davanın 2. duruĢmasında, sanıkların ifadelerinin alınmasını tamamlayan 
Mahkeme Heyeti, tutuklu 22 sanığın tahliye edilmesine karar vermiĢti. 22 Haziran 
2010‟da Ġzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen 4. duruĢmada mahkeme 
heyeti, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde açılan KCK/TM davasının 
dosyasının istenmesine karar vererek duruĢmayı erteledi. 22 Ekim 2010‟da 
görülen duruĢmada ise mahkeme heyeti, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü‟ne 
gönderilen Demokratik Emek Konfederasyonu ile ilgili yanıt gelmediğini aktararak 
Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na yazıya en kısa sürede yanıt verilmesi için 
yazı yazılmasına karar vererek duruĢmayı 1 ġubat 2011‟e erteledi. 

243 
Kızıltepe ilçesinde 11 
kiĢi 

TMY 7/2   

Mardin‟in Kızıltepe Ġlçesi‟nde 21 Kasım 2004‟te babası Ahmet Kaymaz ile birlikte 
polis ekibi tarafından evinin önünde öldürülen Uğur Kaymaz‟ı (12) anma 
etkinliklerine katıldıkları gerekçesiyle aralarında Uğur Kaymaz‟ın amcası ReĢat 
Kaymaz‟ın da bulunduğu 11 kiĢi hakkında açılan dava 4 Ekim 2010‟da 
sonuçlandı. “Uğurlar mezarda katiller dıĢarıda” sloganı atarak “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla yargılanan 11 kiĢinin, Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟ndeki karar duruĢmasında mahkeme heyeti sanıklardan Fara Akbulut, 
Deniz Yüksel, Engin Ayaydın, Adil BaĢaran, ReĢat Kaymaz ve Hasan Budak‟a 
TMY 7/2. maddesi uyarınca birer yıl hapis cezası verdi; beĢ sanık ise beraat etti. 

Sonuçlandı. 6 
kiĢiye toplam 6 yıl 
hapis cezası 
verildi. 5 kiĢi 
beraat etti. 

244 Levent Ürün TCK 216 2008 

Van‟da 22 Eylül 2008 tarihinde Kürtçe üzerindeki asimilasyon politikalarını 
kınamak ve Kürtçe'nin eğitim dili olması talebiyle Kürtçe hazırlanan basın metnini 
okuyan dönemin KURDĠ DER Van ġube BaĢkanı Levent Ürün hakkında "Halkı kin 
ve düĢmanlığa tahrik etmek" iddiasıyla açılan dava 2010 ġubat ayında karara 
bağlandı. Van Asliye Ceza Mahkemesi, Ürün‟e "Sosyal sınıf, ırk, mezhep veya 
bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimi, diğer bir kesim aleyhine kin ve 
düĢmanlığa alenen tahrik etmek" gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verdi. 
Mahkeme Ürün'ün 5 yıl boyunca herhangi bir suç iĢlememesi halinde verilen 
cezanın uygulanmayacağını karara bağladı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 

245 Leyla Zana TMY 7/2 2008 

Diyarbakır‟da 22 Eylül 2008‟de düzenlenen Demokratik Toplum Kongresi‟nin 
sonuç bildirgesinde ve 1 Kasım–3 Kasım 2008 tarihleri arasında yine 
Diyarbakır‟da düzenlenen oturma eyleminde yaptığı konuĢmalar nedeniyle 
hakkında dava açılan kapatılan DEP eski milletvekili Leyla Zana, Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 8 Nisan 2010‟da görülen karar duruĢmasında 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 3 yıl hapis 
cezası verildi. 
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“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla TMY 7/2. maddesi uyarınca üç yıl 
hapis cezasına mahkûm edildi. 

246 Leyla Zana TMY 7/2 2010 

DEP eski Milletvekili Leyla Zana hakkında, 21 Mart 2009‟da Diyarbakır‟da 
düzenlenen Newroz kutlamasında yaptığı konuĢma nedeniyle “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” suçlamasıyla TMY 7/2. maddesi uyarınca dava açıldı. 
Davanın ilk duruĢması 1 Nisan 2010‟da Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
görüldü. DuruĢmada 10 yıla kadar hapis cezası istenen Leyla Zana ve Leyla 
Zana‟nın avukatları Cebbar Leygara, Fethi GümüĢ ve Meral DanıĢ BeĢtaĢ hazır 
bulundu. Leyla Zana, iddianamenin kendisine ve avukatlarına tebliğ edilmediğini 
belirterek ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti Leyla Zana ve Leyla 
Zana‟nın avukatlarının savunma hazırlamaları için duruĢmayı erteledi. 7 Ekim 
2010‟da görülen duruĢmada Leyla Zana hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Leyla 
Zana‟nın savunmasını aldıktan sonra esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması 
için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruĢmayı 
erteledi. Dava 2 Aralık 2010‟da sonuçlandı. DuruĢmada esas hakkındaki 
mütalaayı değerlendiren mahkeme heyeti konuĢmasında suç unsuru 
bulunmadığını belirterek Zana‟nın beraat etmesine karar verdi. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 

247 Leyla Zana TCK 215 2009 

Demokrasi Partisi (DEP) eski Milletvekili Leyla Zana‟nın 2008'de yaptığı bir 
konuĢma nedeniyle hakkında açılan davada yaptığı savunma nedeniyle 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla Türk 
Ceza Kanunu‟nun 215. maddesi uyarınca açılan dava açıldı. 31 Mart 2009‟da 
görülen duruĢma Zana‟nın “son kez yaptığını” belirttiği savunmasının ardından 2 
Haziran 2009‟a ertelendi. 

Devam Ediyor. 

248 Leyla Zana 
Siyasi Partiler 

Kanunu 
2009 

DEP eski milletvekili Leyla Zana hakkında, Adıyaman'da 22 Temmuz 2007 
seçimleri öncesinde DTP adaylarını desteklemek amacıyla katıldığı bir mitingde 
yaptığı konuĢma nedeniyle dava açıldı. “Seçim propagandalarında Türkçe'den 
baĢka bir dil kullanması yasaktır” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Adıyaman Sulh 
Ceza Mahkemesi'nde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava 
çerçevesinde Leyla Zana, 4 Temmuz günü avukatı ile birlikte Diyarbakır 1'inci 
Sulh Ceza Mahkemesi'de ifade verdi. 

Devam ediyor. 

249 Leyla Zana TMY 7/2 2008 

DEP eski Milletvekili Leyla Zana‟nın, 3 Aralık 2007‟de Avrupa Birliği (AB) 
Parlamentosu‟nda yaptığı konuĢma nedeniyle hakkında TMY‟nin 7/2. 
maddesinden açılan davanın duruĢması 19 Mart 2009‟da Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görüldü. DuruĢma, aynı nedenle Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde de açılan davanın dosyasını incelemek üzere 11 Haziran 2009‟a 
ertelendi. 

Devam ediyor. 
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250 Leyla Zana TMY 7/2 2007 

DEP eski milletvekili Leyla Zana‟nın, Diyarbakır‟da 21 Mart 2007‟de düzenlenen 
Newroz kutlamasında yaptığı konuĢmada “Kürtlerin üç önderi Celal Talabani, 
Mesut Barzani ve Abdullah Öcalan‟dır” demesi nedeniyle, Leya Zana hakkında 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla açılan davada, Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nin TMY 7/2. maddesi uyarınca verdiği mahkûmiyet 
kararını Yargıtay 9. Ceza Dairesi‟nin Leyla Zana lehinde verdiği bozma kararının 
ardından yeniden yargılanmasına 16 Haziran 2010‟da baĢlandı. Diyarbakır 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟ndeki duruĢmada mahkeme heyeti Yargıtay 9. Ceza Dairesi‟nin 
kararına uyarak savcının yeniden mütalaa hazırlaması için duruĢmayı erteledi. 

Devam ediyor. 

251 Lütfü TaĢ TMY 7/2 2010 

Demokratik Çözüm ve BarıĢ Grubu üyesi Lütfü TaĢ hakkında, Urfa'nın 
Ceylanpınar Ġlçesi'nde katıldığı bir etkinlikte PKK Lideri Abdullah Öcalan için “Kürt 
Halk Önderi” ve “Sayın Öcalan” ifadelerini kullandığı gerekçesiyle “Örgüt 
propagandası yapmak” iddiasıyla dava açıldı. Dava 16 Nisan günü Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruĢmada sonuçlandı. DuruĢmada TaĢ ile 
avukatı Ferda Miran hazır bulundu. Ġddianamenin okunması ardından savunma 
yapan TaĢ, konuĢmasını belirtilen suç kapsamında yapmadığını belirterek, 
konuĢmasının düĢünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini istedi. TaĢ'ın 
yaptığı konuĢmayla 'örgüt propagandası' yaptığını iddia eden mahkeme heyeti, 
TMK 7/2 maddesi uyanca TaĢ'a 1 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, TaĢ'ın 
yargılanma sırasındaki iyi halini göz önüne alarak cezayı 10 aya indirdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 10 ay 
hapis cezası 
verildi. 

252 
M. Nihat Aydın ve 17 
kiĢi 

TMK 7/2 
2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 
TCK 215 

2009 

ĠHD Siirt ġubesi Yönetim Kurulu üyesi M. Nihat Aydın hakkında, 19.10.2008 
tarihinde gözlemci olarak katıldığı bir basın açıklamasında gözaltına alındıktan 
sonra Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. Savcılık, Nihat Aydın 
ve açıklamaya katılan 17 kiĢi hakkında “yasadıĢı örgüt propagandası yapmak”, 
“toplantı ve gösteri yürüyüĢleri kanuna muhalefet etmek” ve “suç ve suçluyu 
övmek” iddialarında bulundu. 

Devam ediyor. 

253 M. Nur Dağtekin TMY 7/2 2010 

Irak‟ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı‟ndan ve Maxmur Kampı‟ndan 19 Ekim 
2009‟da Türkiye‟ye giriĢ yapan 34 kiĢilik BarıĢ ve Demokratik Çözüm Grubu‟nda 
yer alan M. Nur Dağtekin hakkında, ġanlıurfa‟nın Ceylanpınar Ġlçesi‟nde 9 Aralık 
2009‟da katıldığı bir etkinlikte “yasadıĢı slogan attığı” gerekçesiyle dava açıldı. 
Davanın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 30 Nisan 2010‟da görülen karar 
duruĢmasında Dağtekin, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla TMY‟nin 
7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezasına mahkûm edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 

254 M. Salih Erol TMY 7/2 2009 
KESK‟e yönelik baĢlatılan operasyon kapsamında 27 Mayıs 2009‟da gözaltına 
alınarak tutuklanan Eğitim-Sen Batman ġubesi Sekreteri M. Salih Erol hakkında, 

Devam ediyor. 
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“Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek” ve “Örgüt propagandası 
yapmak” iddialarıyla dava açıldı. Davanın 17 Eylül günü Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen duruĢmasında söz alan TĠHV Diyarbakır Temsilcisi 
Avukat Sezgin Tanrıkulu, “bizler avukat olarak artık mesleğimizi yapamaz duruma 
geldik. 25 yıldır avukatlık yapıyorum. Ancak son bir iki yılda yaĢanan 
hukuksuzluklar artık bizi avukatlık görevini bile yapamaz hale getirdi. Suçlamalara 
konu olan gerekçelere baktığımızda ciddi sayılacak suçlama yoktur. Bu suçlama 
ve gerekçeler yargıyı gülünç duruma düĢürmektedir” dedi. Mahkeme heyeti, M. 
Salih Erol‟un savunmasını dinledikten sonra M. Salih Erol‟un tutukluluk halinin 
devam etmesine karar vererek duruĢmayı erteledi. 

255 M.B.G. TCK 125 2009 

Halkevleri‟nin Ġstanbul Kadıköy ÇarĢısı‟nda 3 Ocak 2009‟da kurduğu Halk 
Kürsüsü‟nde “Neden Konya‟daki Ġsrail pilotlarının eğitimine ve anlaĢmalara son 
vermiyorsun? Böyle mi oluyor kahramanlık? O zaman Allah belanı versin!” diyen 
Gültepe Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi M.B.G. (17) hakkında Kadıköy 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu‟nun (TCK) 125. maddesi 
gereğince „kamu görevlisine hakaret‟ten bir yıldan az olmamak kaydıyla iki yıl iki 
aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. AteĢ‟in yargılanması Kadıköy 1. 
Çocuk Mahkemesi‟nde 25 Aralık 2009‟da baĢladı. 

Devam ediyor. 

256 
M.D., F.C., F.K., G.B., 
Ġ.T., H.B., ve Y.O. 

TMY 7/2 2010 

Bingöl‟ün Genç Ġlçesi‟nde 2009 yılının Aralık ayından düzenlenen bir protesto 
gösterisinde “kolluk kuvvetlerine taĢ attıkları” iddiasıyla gözaltına alınan ve 
yakalandıklarında “terli oldukları ve nefes nefese oldukları” gerekçesiyle 
tutuklanan M.D., F.C., F.K. ve G.B. ile tutuksuz yargılanan Ġ.T., H.B., ve Y.O.‟nun 
ilk duruĢması 11 Mart 2010‟da Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görüldü. 
Çocukların savunmasını alan mahkeme heyeti tutuklu dört çocuğun tahliye 
edilmesine karar vererek duruĢmayı erteledi. 

Devam ediyor. 

257 M.Emin Sancar   2010 

ANF Silvan muhabiri M.Emin Sancar hakkında, 31 Ağustos 2009 tarihinde 
ANF'de yayınlanan bir haberinden dolayı dava açıldı. Ocak ayında Silvan 
Cumhuriyet Savcısına ifade veren Sancak ANF muhabiri olduğunu ve davaya 
konu olan haberi kendisinin yaptığını belirtti. Sözkonusu haberde Tekirdağ'ın 
Lüleburgaz Ġlçesi 65.inci MKNZ. P.TUĞ. K.LIĞI 1.inci MKNZ P. TB. 3.üncü P 
BL.'de askerlik yaptığını söyleyen F.B. isimli Kürt asker, Teğmen Halil Uyar ve 
soyadlarını hatırlayamadığı Asteğmen Sua ile Sergüden isimli uzman çavuĢun 
hakaret ve baskılarına maruz kaldığını söylemiĢti. Sergüden isimli uzman 
çavuĢun 'Ġstersem seni burada yok edebilirim' Ģeklinde ölümle tehdit ettiğini 
belirten F.B., baskı ve tehditlerde dolayı yaĢanan intiharlar ve firarları anlatmıĢtı. 
Sancar ifadesinde, F.B.'nin anlatımlarını, 'bir gazeteci olarak, basın ilke ve 

Devam ediyor. 
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ahlakına riayet ederek kayıt altına alıp ANF'ye gönderdiğini' belirtirken, 'Benim 
Türk Silahlı Kuvvetleri'ni veya geniĢ anlamda devleti aĢağılamak, hor görmek gibi 
bir kastım yoktur. Sadece anlatımları haberime yansıttım' diyerek, 'Halkı 
askerlikten soğutmak' ve 'TSK'yı aĢağılamak' suçlarını reddetti. 

258 
M.Ġ., M.Y., E.G., C.Ġ., 
K.K. ve M.B. 

TCK 220 
TMY 7/2 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2009 

ġırnak'ta farklı zamanlarda düzenlenen gösterilere katıldıkları ve 'polise taĢ 
attıkları' iddiasıyla haklarında dava açılan 6 çocuğa toplam 44 yıl 6 ay hapis 
cezası verildi. ġırnak'ta farklı zamanlarda düzenlenen, gösterilere katıldıkları ve 
“polise taĢ attıkları” iddiasıyla 6 çocuk hakkında açılan davanın duruĢması 30 
Mart 2010 tarihinde Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruĢmaya 
tutuksuz yargılanan çocuklardan M.Ġ., M.Y., E.G., C.Ġ., K.K. ve M.B. katılmazken, 
avukatları BarıĢ Güngör hazır bulundu. DuruĢmada savunma yapan Güngör, 
müvekkillerine isnat edilen suçların gerçek dıĢı olduğunu belirtti. Güngör, 
çocuklara yıllarca ceza istemenin tek gerekçesi polisin iddiaları olduğunu ifade 
ederek, 'Polis kendine göre bazı tutanaklar hazırlamıĢ. Bu tutanakların dıĢında 
dosyada hiç bir delil yoktur. Hiç bir hukukta sadece polisin tutanakları üzerine 
çocuklar cezalandırılmaz. Müvekkillerimin suç iĢlediklerine dair herhangi bir delil 
yoktur' dedi. Güven, müvekkillerinin beraatını istedi. Mahkeme Heyeti, 6 çocuğa, 
''örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek' iddiasıyla 7'Ģer yıl 6'ar ay, 
''örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 1'er yıl ve 'Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri 
Kanunu'na muhalefet etmekten de 5'er yıl olmak üzere toplam 13'er yıl 6'Ģar ay 
hapis cezası verdi. Çocukların yaĢını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, 
her çocuğa verdiği 13'er yıl 6'ar ay hapis cezasını 7'Ģer yıl 5'er aya indirdi. 

Sonuçlandı. 6 
kiĢiye toplam 44 yıl 
6 ay hapis cezası 
verildi. 

259 Mahmut Alınak 
Siyasi Partiler 

Kanunu 
2007 

DEP eski milletvekili Mahmut Alınak hakkında, Kars‟ın Kağızman Ġlçesi‟nde 20 
Temmuz 2007‟de düzenlenen seçim mitinginde Kürtçe “Bira yên min, xwîĢkên 
min, hûn bi xêr hatin, ser çavan hatin” dediği için hakkında “Seçim Kanunu‟na 
muhalefet ettiği” iddiasıyla açılan dava 27 Ocak 2010‟da Kağızman Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Mahkeme, Alınak'a Kürtçe cümlesiyle "Seçim 
Kanunu'na muhalefet ettiği" gerekçesiyle 19 ay 17 gün hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 19 ay 17 gün 
hapis cezası 
verildi. 

260 Mahmut Alınak 
TCK 124 
TCK 125 

2010 

2009 yılında gözaltında Tahsin Orman adlı Digorlu bir köylünün iĢkence 
görmesine iliĢkin "iĢkencenin hayvani bir uygulama olduğu" Ģeklinde demeç veren 
DEP eski Milletvekili Mahmut Alınak hakkında “polislere hakaret ettiği” 
gerekçesiyle açılan dava Aralık 2010‟da sonuçlandı. Kars Ağır Ceza Mahkemesi, 
TCK'nin 124. ve 125. maddelerine muhalefetten Alınak'a 14 ay 17 gün hapis 
cezası verdi.  

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 14 ay 17 gün 
hapis cezası 
verildi. 

261 Mahmut Alınak TCK 125 2009 
Kars 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nin 3 Mart 2009‟da, BaĢbakana Recep Tayyip 
Erdoğan‟a “Kars'a tek çivi çakmadınız, ne yüzle geliyorsunuz?” diyen Demokrasi 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 11 ay 20 gün 
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Partisi (DEP) eski milletvekili Mahmut Alınak‟a TCK‟nin 125. maddesi uyarınca 
“kamu görevlisine görevinden ötürü hakaret ettiği” gerekçesiyle verdiği 11 ay 20 
gün hapis cezasının hükmünün açıklanması geri bırakılmıĢ ve ceza 500 fidan 
dikmeye ve dört ay süreyle de fidanların bakımını yapmaya çevrilmiĢti. Mahmut 
Alınak‟ın verilen cezanın gereğini yerine getirmemesi üzerine Kars 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi 12 Nisan 2010‟da Mahmut Alınak‟a daha önce verdiği 11 ay 20 gün 
hapis cezasını tekrar verdi. 

hapis cezası 
verildi. 

262 Mahmut Alınak TMY 7/2 2010 

Kapatılan DTP‟nin Kars Ġl BaĢkanı Mahmut Alınak hakkında, 2008 yılında Roj 
Tv'de yaptığı bir konuĢma nedeniyle "örgüt propagandası yapmaktan" dava açıldı. 
Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yazıcı tarafından hazırlanan 
iddianamede Mahmut Alınak'ın 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava 1 
Temmuz 2010‟da sonuçlandı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen 
karar duruĢmasında mahkeme heyeti “sivil itaatsizlikler günümüz tarihini 
belirlemeli” ifadesini kullanması nedeniyle Mahmut Alınak‟a TMY 7/2. maddesi 
uyarınca bir yıl hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl hapis 
cezası verildi. 

263 Mahmut Alınak TCK 216 2010 

DEP eski Milletvekili Mahmut Alınak hakkında, 2009 yılında BirleĢmiĢ Milletler‟e 
gönderdiği mektupla BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ı ve Genelkurmay BaĢkanı 
Ġlker BaĢbuğ‟u Ģikâyet etmesi nedeniyle “halkı kin ve düĢmanlığa alenen tahrik 
ettiği” suçlamasıyla dava açıldı. Davanın 3 Mayıs 2010‟da Kars 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen duruĢmasında TCK‟nin 216. maddesi uyarınca 
yargılanan Mahmut Alınak mahkemeye sunduğu 3 sayfalık dilekçesinde, "Benim 
burada dile getirdiğim geçmiĢten bu yana yaĢanan hukuksuzluk ve Kürt halkı 
üzerindeki baskılardır. Kürtler bu ülkede eĢit haklara sahip temel bir unsurdurlar. 
Ben bunları dile getirdiğim için yargılanmaktayım. Bölgedeki faili meçhul olaylara 
dikkat çektiğim için yargılanıyorum. BaĢta Ġsmet Ġnönü'nün 1935 yılında 
CumhurbaĢkanı M. Kemal Atatürk'e sunduğu Kürt meselesi konulu inceleme 
raporunu, 1993 yılından sonra Diyarbakır, Batman ve ġırnak il ve ilçelerinde 
meydana gelen tüm faili meçhul cinayetlerin listesi, 1997 yılı içinde Diyarbakır, 
Van ve Hakkari il ve ilçelerindeki kitlesel gösterilerde hayatlarını kaybedenlerin 
listesi, MareĢal Fevzi Çakmak'ın Kürt meselesi hakkında 1930 yılında Meclis'e 
sunduğu rapor, 1925 tarihli ġart Islahat Planı'nı BaĢbakanlık ve T.B.M.M. 
BaĢkanlığı'ndan istenmesi ve Mustafa Kemal' in Meclis'te okuduğu Nutuk'un 
değiĢmemiĢ halini T.B.M.M. BaĢkanlığı'ndan istenmesi durumunda 
söylediklerimin ne kadar doğru olduğu anlaĢılacaktır" dedi. Alınak'ın taleplerini 
değerlendiren mahkeme hakimi, 1993 yılından sonra Diyarbakır, Batman ve 
ġırnak il ve ilçelerinde meydana gelen tüm faili meçhul cinayetlerin listesini ilgili 

Devam ediyor. 
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savcılıklardan istenmesine, 1997 yılı içinde Diyarbakır, Van ve Hakkari il ve 
ilçelerindeki kitlesel gösterilerde hayatlarını kaybedenlerin listesini ilgili 
savcılıklardan istenmesine, Ġsmet Ġnönü'nün 1935 yılında CumhurbaĢkanı M. 
Kemal Atatürk'e sunduğu Kürt meselesi konulu inceleme raporunu 
CumhurbaĢkanlığı'ndan istenmesine, MareĢal Fevzi Çakmak'ın Kürt meselesi 
hakkında 1930 yılında Meclis'e sunduğu raporu T.B. M. M BaĢkanlığı'ndan 
istenmesine, 1925 tarihli ġart Islahat Planı'nı BaĢbakanlık ve T.B.M.M. 
BaĢkanlığı'ndan istenmesine, M: Kemal' in Meclis'te okuduğu Nutuk'un 
değiĢmemiĢ halini T.B.M.M. BaĢkanlığı'ndan istenmesine karar vererek 
duruĢmayı ileri bir tarihe erteledi. 

264 
Mahmut Yalçınkaya ve 
Halil Aslan 

Siyasi Partiler 
Kanunu 

2010 

Kapatılan DTP yöneticileri Mahmut Yalçınkaya ve Halil Aslan hakkında Ġzmir‟in 
Gaziemir Ġlçesi‟nde 21 Kasım 2009‟da düzenlenen bir protesto eyleminde “Kürtçe 
konuĢtukları” ve “Siyasî Partiler Yasası‟na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle dava 
açıldı. Dava Ġzmir 20. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 23 Eylül 2010‟da sonuçlandı. 
Sanıklar karar duruĢmasında beraat etti. 

Sonuçlandı. 2 kiĢi 
beraat etti.  

265 Mahmut YaĢar TMY 7/2 2010 

Abdullah Öcalan‟ın çağrısı üzerine Kürt Meselesi‟nin çözümüne katkıda bulunmak 
için 19 Ekim 2009‟da Türkiye‟ye gelen BarıĢ ve Demokratik Çözüm Grubu‟nun 11 
Aralık 2009‟da ġanlıurfa‟ya yaptığı ziyarette ıslık çalarak “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” gerekçesiyle hakkında dava açılan inĢaat iĢçisi Mahmut 
YaĢar, 18 Mart 2010‟da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen ilk 
duruĢmada TMY 7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezasına mahkûm edildi. 
Tutuklu olarak yargılanan Mahmut YaĢar, cezaevinde kaldığı süre göz önünde 
bulundurularak tahliye edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 

266 Mardin’de 20 kiĢi   2010 

“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Mardin‟de 14 ġubat 
2010‟da düzenlenen operasyonun ardından 16‟sı tutuklu 20 kiĢi hakkında 
“yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla dava açıldı. Davanın 15 Ekim 
2010‟da Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmasında 
sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, tutuklu yedi kiĢinin tahliye 
edilmesine; dokuz kiĢinin ise tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek 
duruĢmayı 9 Aralık 2010‟a erteledi. 

Devam ediyor. 

267 Mardin'de 14 kiĢi   2010 

Mardin'de 21 Aralık 2009 tarihinde Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis 
ekipleri tarafından gerçekleĢtirilen operasyonda tutuklanan Özgür Halk Dergisi 
Mardin çalıĢanı Mehdi Aslan, Ġdris Yüksel, Mustafa Sevim, MKM sanatçısı Seyda 
Perinçek, Metin Dölek, Berivan BaĢtaĢ, Mesut Doğan, Azad Tahiroğlu, Delil 
Karadeniz, Rıdvan Kaya, Zinar Boğa, Feyzullah Çakır, Ahmet Adıgüzel, Kamuran 
Remzi Sincar, Engin Ayaydın, Elif Talay, Aytan Polat, Eyüp Kuas, BeĢir Çakır, 

Devam ediyor. 
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Umut Çamlıbel ve Kahraman ÇalıĢtıran hakkında Mardin Cumhuriyet BaĢsavcılığı 
tarafından 4 ay sonra iddianame hazırlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından kabul edilen iddianame, tutuklu ve tutuksuz sanıklar hakkında "Tehlikeli 
maddeleri izinsiz olarak bulundurmak ve kullanmak", "Örgüt üyesi olmak" ve 
"Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla yargılanmalarına karar verdi. 

268 Maruf Ġke     
ġırnak Belediye BaĢkan Yardımcısı Maruf Ġke hakkında "Örgüt üyesi olmamakla 
birlikte örgüt adına suç iĢlemek" iddiası ile ġırnak Ceza Mahkemesi'nde açılan 
dava Aralık 2010‟da sonuçlandı. Ġke, 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.  

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 6 yıl 4 ay 
hapis cezası 
verildi. 

269 Mehdi Tanrıkulu TMY 7/2 2010 

Azadiya Welat Gazetesi‟nin Yazı ĠĢleri Müdürü Mehdi Tanrıkulu hakkında, 
Azadiya Welat Gazetesi‟nin 23 Ocak ve 24 Ocak 2010‟da yayımlanan 
nüshalarında çıkan haberlerde “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” 
gerekçesiyle dava açıldı. 8 Nisan 2010 tarihinde görülen duruĢmada Mehdi 
Tanrıkulu savunmasını Kürtçe yapmak istedi. Mahkeme baĢkanının savunmanın 
Türkçe yapılmasını istemesine itiraz eden Mehdi Tanrıkulu‟nun tutuklanmasına 
karar veren mahkeme heyeti duruĢmayı erteledi.  20 Mayıs 2010‟da görülen 
duruĢmada, bir önceki duruĢmada Kürtçe savunma yaptığı için tutuklanan Mehdi 
Tanrıkulu ve Mehdi Tanrıkulu‟nun avukatları Mehmet Emin Aktar ile Servet Özen 
hazır bulundular. Mehmet Emin Aktar, gazetede çıkan yazı ve haberlerin 
düĢüncelerini ifade etme kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek 
müvekkilinin tahliye edilmesini istedi. Mehdi Tanrıkulu‟nun savunmasının 
alınmasından sonra mahkeme heyeti, Mehdi Tanrıkulu‟nun tahliye edilmesine 
karar vererek duruĢmayı erteledi. Dava 28 Ekim 2010‟da sonuçlandı. Mahkeme, 
Tanrıkulu‟nun örgüt propagandası yapma suçundan 2 yıl hapis cezası ile 
cezalandırılmasına karar verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 2 yıl hapis 
cezası verildi. 

270 Mehdi Tanrıkulu TMY 7/2 2010 

Mehdi Tanrıkulu hakkında, 2009 yılında adliyeye verdiği Kürtçe dilekçe nedeniyle 
dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 23 Eylül 2010‟da Sultanahmet (Ġstanbul) 
Adliyesi‟nde görüldü. Mehdi Tanrıkulu, mahkemede yaptığı savunmada, 
Türkiye‟de Kürtçe‟nin yasak olmadığını ve BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 
Kürtçe konuĢma yaptığını söyledi. Mehdi Tanrıkulu‟nun savunmasındaki ifadelerin 
ardından mahkeme heyeti; “propaganda yaptığı” gerekçesiyle savunma 
yapmasına izin vermeyerek duruĢmayı 25 Mayıs 2011‟e erteledi. 

Devam ediyor. 

271 Mehmet Ali Aslan TCK 301 2008 

Ġstanbul‟da 6 Eylül 2008‟de baĢörtüsü yasağıyla ilgili düzenlenen protesto 
gösterisinde atılan sloganlar nedeniyle hakkında TCK‟nin 301. maddesinden dava 
açılan Grup YürüyüĢ‟ün solisti ve Haksöz Haber Dergisi‟nin editörü Mehmet Ali 
Aslan‟ın yargılanmasına Adalet Bakanı izin verdi. Fatih 6. Asliye Ceza 

Devam ediyor. 
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Mahkemesi‟ne gönderilen dava dosyasına mahkemenin görevsizlik kararı vermesi 
üzerine Fatih 1. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde 18 Aralık 2009‟da baĢlayan 
yargılamaya Mehmet Ali Aslan‟a bildirim yapılmaması nedeniyle davanın bir 
sonraki duruĢmasına 6 Nisan 2010‟da devam edilecek. 

272 Mehmet Ali Aydın 
TMY 7/2 
TCK 220 

2010 

Diyarbakır'da 23 ġubat 2010 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan BDP Ġl 
BaĢkanı Mehmet Ali Aydın hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava 
açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 5. 
Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. Ġddianamede, PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl dönümü nedeniyle BDP'nin çağrısı üzerine 15 
ġubat 2010 tarihinde toplanan gruba hitaben konuĢan Aydın'ın 'örgüt 
propagandası' yaptığı belirtildi. Aydın'ın TCK'nin ''Örgüt üyesi olmamakla birlikte 
örgüt adına suç iĢlemek'' ve ''örgüt propagandasını yapmak'' iddiasıyla 15 yıla 
kadar hapsi istendi. 

Devam ediyor. 

273 Mehmet Ali Aydın  
TMY 7/2 

TCK 314/2 
2010 

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü olan 15 ġubat 
2009'da yaptığı basın açıklamasında “3.5 milyon insanın irademdir dediği Sayın 
Öcalan” ve “Gerilla” ifadelerini kullandığı için tutuklanan BDP Diyarbakır eski Ġl 
BaĢkanı Mehmet Ali Aydın hakkında “Örgüt propagandası yapmak” ve “Örgüte 
üye olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek” iddiaları ile Diyarbakır 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk  duruĢması 29 Nisan 2010 tarihinde 
görüldü.  DuruĢmada savunma yapan Aydın, yapılan basın açıklamasının 
partisinin genel merkezi tarafından kendisine genelge ile bildirdiğini beyan etti. 
Yapılan açıklamanın ardından BDP Diyarbakır Ġl BaĢkanlığı binasına geçtiklerini 
belirten Aydın, açıklamayı örgütün çağrısı üzerine yapmadığını, basın 
açıklamasında geçen ifadelerle propaganda yapmayı amaçlamadığını 
vurgulayarak beraatını talep etti. Dava 27 Mayıs 2010 tarihinde sonuçlandı. 
Mahkeme heyeti, Aydın'a "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" 
iddiasıyla 7 yıl 6 ay, "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla da 2 yıl 1 ay hapis 
cezası verdi. Mahkeme heyeti, Aydın'ı tutuklu kaldığı süreyi göz önünde 
bulundurarak tahliyesine karar verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 9 yıl 3 ay 
hapis cezası 
verildi. 

274 

Mehmet Ali Birand, 
Aysel Tuğluk, Ayla Akat 
Ata, Mahmut ġakar, 
Ġrfan Dündar, Doğan 
ErbaĢ, Hatice Korkut ve 
10 kiĢi 

TCK 220/7 
TCK 314/ 2 

2004 

Yeniden Özgür Gündem gazetesinin Mart 2003-ġubat 2004 döneminde çıkan 
"Hükümete Mektup", "Öcalan' dan BarıĢ Çağrısı", "Ortadoğu'yu Savunacağım" 
haberleri, Özgür Politika'da çıkan "Oyunu Bozalım ", 2000 yılında Milliyet'te çıkan 
"Ġmralı' dan Zirveye Tehdit Gibi Mesaj", Yeni Binyıl'da yer alan "Bazı Trajediler 
GeliĢebilir", Hürriyet'teki "Ötmeye Devam" haberi ve Gözcü, Akit, Türkiye, Kanal D 
Ana Haber ve Nasname Ġnternet sitesinde çıkan haberler nedeniyle Gazeteci 
Mehmet Ali Birand, kapatılan DTP Milletvekili Aysel Tuğluk ve BDP Milletvekili 

Devam ediyor. 
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Ayla Akat Ata, Mahmut ġakar, Ġrfan Dündar, Doğan ErbaĢ ve Hatice Korkut ‟un da 
aralarında bulunduğu 17 kiĢi hakkında açılan davaya 21 Eylül 2010‟da devam 
edildi. Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptıkları”, “yasadıĢı örgüt içindeki hiyerarĢik yapıya dâhil olmamakla birlikte, 
yasadıĢı örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri” ve “yasadıĢı örgüte üye 
oldukları” iddiasıyla yargılanan sanıklardan Avukat Mahmut ġakar hakkında 
verilen yakalama kararının yerine getirilmesine karar veren mahkeme heyeti 
duruĢmayı 1 ġubat 2011‟e erteledi. Ġstanbul 9., 11. ve 14. Ağır Ceza 
Mahkemeleri'nde görülen ancak 9. Ağır Cezada birleĢen bu dosyada Tuğluk, bir 
yıl altı ay hapis ve avukatlıktan yasaklama cezası almıĢtı. Ancak Yargıtay bu 
cezayı bozmuĢtu. 

275 Mehmet Ali Türk TMY 7/2   

BDP ViranĢehir Ġlçe BaĢkanı Mehmet Ali Türk, farklı zamanlarda yaptığı 
konuĢmalarda "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla yargılandığı 2 davadan 4 
Haziran 2010 tarihinde hakim karĢısına çıktı. ViranĢehir Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde görülen duruĢmada Mahkeme Heyeti, "Örgüt propagandası 
yapmak" iddiasıyla Türk'e 2 davadan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 2 yıl 1 ay 
hapis cezası 
verildi.  

276 

Mehmet Atak, Oğuz 
Sönmez, GürĢat 
Özdamar ve Serkan 
Bayrak 

TCK 318 2008 

Vicdanî retçi Mehmet Bal‟ın cezaevinde iĢkence görmesini 11 Haziran 2008‟de 
Ġstanbul‟da yaptıkları basın açıklamasıyla protesto eden Mehmet Atak, Oğuz 
Sönmez, GürĢat Özdamar ve Serkan Bayrak hakkında “halkı askerlikten 
soğuttukları” suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu‟nun (TCK) 318. maddesi uyarınca 
açılan davaya 16 Temmuz 2009‟da Beyoğlu 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde devam 
edildi. Dava, mahkeme hâkiminin eylemin görüntülerini içeren videoyu 
izleyemediği için 10 Eylül 2009‟a ertelendi. Cumhuriyet Savcısı Mesut Erdinç 
Bayhan tarafından hazırlanan iddianamede, “Vicdani Redçi Mehmet Bal‟ı 
destekleme eylemine katıldıkları”, “Antimilitarist Inisiyatif” üyesi oldukları ve 
“Mehmet Mehmetçik olmayacak”, “Öldurmeyeceğiz Ölmeyeceğiz, Kimsenin 
Askeri Olmayacağız” ve “Reddet Diren Hayır De Askere Gitme sloganlarını atarak 
halkı askerlikten soğuttukları” iddia edilmiĢti. 

Devam ediyor. 

277 Mehmet Baransu TCK 329/1 2009 

Taraf Gazetesi Muhabiri Mehmet Baransu hakkında, 3 Ekim 2008‟de Hakkâri‟nin 
ġemdinli Ġlçesi‟ndeki Aktütün (Bezelê) Karakolu‟na HPG militanlarının ağır 
silahlarla düzenlediği ve 17 askerin yaĢamını yitirdiği baskınla ilgili belgeleri 13 
Nisan 2009‟da “Ceride Raporları” baĢlığıyla haberleĢtirdiği için dava açıldı. 12 
Haziran 2009‟da askerî savcılığın yaptığı suç duyurusu üzerine 27 Ağustos 
2009‟da Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığı‟nın hazırladığı iddianamede “devletin 
güvenliğine ve siyasal yararlarına iliĢkin belgeleri açıkladığı” iddiasıyla Türk Ceza 
Kanunu‟nun (TCK) 329. maddesi uyarınca yargılanmaya baĢlanacak olan 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 
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Mehmet Baransu‟nun ilk duruĢması 18 Kasım 2009‟da Ġstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görüldü. Baransu‟nun yargılanmasına 3 Haziran 2010‟da devam 
edildi. DuruĢmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Mehmet 
Baransu‟nun Türk Ceza Kanunu‟nun (TCK) 329/1. maddesi uyarınca 10 yıla 
kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini istedi. Mahkeme heyeti Mehmet 
Baransu‟nun savunmasını hazırlaması için duruĢmayı 6 Ekim 2010‟a erteledi. 
Dava 6 Ekim 2010‟da sonuçlandı. Mahkeme Heyeti, sanık Mehmet Baransu‟nun 
yaptığı haberlerde yer alan bilgilerin, yasada tanımlanan anlamda devletin gizli 
kalması gereken bilgilerden olmadığına karar vererek Mehmet Baransu‟nun TCK 
329/1. maddesi uyarınca yargılandığı davadan beraat etmesine karar verdi. 

278 Mehmet Bayraktar TMY 7/2 2008 

Avukat Mehmet Bayraktar hakkında, kapatılan DTP‟nin Ġzmir Ġl BaĢkanlığı‟nı 
yaptığı sırada 2008 yılında yaptığı bir konuĢmada “Sayın Öcalan” ifadesini 
kullanarak “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla hakkında açılan dava 
25 ġubat 2010‟da Ġzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görüldü. Bayraktar karar 
duruĢmasında TMY 7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezasına mahkûm oldu. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 10 ay 
hapis cezası 
verildi. 

279 Mehmet Bayraktar TMY 7/2   

Kapatılan DTP'nin 29 Mart Yerel seçimleri nedeniyle Erzurum'un Karayazı 
Ġlçesi'nde 26 Mart'ta düzenlediği mitinge katılarak Asrın Hukuk Bürosu avukatı 
sıfatıyla konuĢma yapan Mehmet Bayraktar hakkında Erzurum 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde açılan dava 2010 Mayıs ayında sonuçlandı. Bayraktar'ın "Analar, 
babalar, kardeĢler yüreği ile kendini dağa verenler. Sizin özgürlüğünüz için 
mücadele etmektedir. BaĢımızdan bütün Kürt halkına selam getirdim" Ģeklindeki 
sözleri nedeniyle "Örgüt propagandası" iddiasıyla açılan davada Mahkeme 
Heyeti, Bayraktar'a 1 yıl hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl hapis 
cezası verildi. 

280 
Mehmet Bayraktar ve 
Kamile Kandal 

TMY 7/2 2008 

Ġzmir‟de 23 Mart 2008‟de Gündoğdu Meydanı‟nda Newroz kutlaması yapmak için 
Ġzmir Valiliği‟ne baĢvuran tertip komitesinde yer alan Avukat Mehmet Bayraktar ile 
Kamile Kandal hakkında açılan dava 3 Haziran 2010‟da sonuçlandı. Ġzmir 8. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle TMY 
7/2. maddesi uyarınca yargılanan iki sanık, suçun yasal unsurlarının oluĢmaması 
nedeniyle beraat etti. 

Sonuçlandı. 2 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 

281 
Mehmet Budak, Mehmet 
Ali Temel, Mesut Bağcık 

  2008 

BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Ekim 2008'de Diyarbakır'a yaptığı ziyaret 
sırasında düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesi ile Mehmet 
Budak, Mehmet Ali Temel ve Mesut Bağcık hakkında açılan dava Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde Aralık 2010‟da sonuçlandı. Mahkeme, "Örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek", "Örgüt propagandası yapmak", 
"Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri kanununa muhalefet etmek" iddiası ile yargılanan 
sanıkların, "Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri kanununa muhalefet etmek" nedeni ile 

Sonuçlandı. 3 
kiĢiye toplam 21 yıl 
3 ay hapis cezası 
verildi. 
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yargılandıkları dosyanın dava dosyasından ayrılmasına, sanıkların "Örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" fiilinden 6'Ģar yıl, 3'er ay; "Örgüt 
propagandası yapmak" fiilinden 10'ar ay hapis cezası ile cezalandırmasına karar 
verdi. 

282 
Mehmet Çelik ve 9 
öğrenci 

TMY 7/2 
TCK 314 

2009 

Trabzon'da üniversite öğrencilerine yönelik polisin yaptığı operasyonda gözaltına 
alınan ve bazıları tutuklu yargılanan 10 öğrenci ile ilgili Erzurum Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
kabul edildi. 2009 Kasım ayında tahliye olan öğrenciler “Örgüt yöneticisi olmak, 
örgüt üyesi olmak ve örgütün propagandasını yapmakla” suçlanıyor. 
Ġddianamede, öğrencilerden Mehmet Çelik'in hem SDP hem de ĠHD üyesi olması 
ve Trabzon'a Gündem gazetesi geleneğinden gelen “Ayrıntı” gazetesinin 
dağıtımını yapıyor olması ve SDP yöneticileri ile görüĢmesi delil olarak gösterildi. 
Ġddianamede bir baĢka öğrencinin DĠHA Ankara Muhabiri olan Kenan Kırkaya'ya 
öğrencilerin yaĢadıkları sorunlara iliĢkin telefonda yaptığı haber görüĢmesi de 
delil sayıldı. Ġddianamede, Türkiye'de yayın yapan Dicle Haber Ajansı (DĠHA) 
“PKK adına yayın yapan ajans” olarak gösterildi ve ajansa haber geçen 
öğrencilerin de böylece örgütle bağlantılı olduğu iddia edildi.  

Devam ediyor. 

283 

Mehmet Galip 
Ensarioğlu, Edip YaĢar, 
ġahismail 
Bedirhanoğlu, Rohat 
Emekçi, Vahdettin Kılıç,  
Adnan Selçuk Mızraklı, 
Burhan Zorooğlu, 
Ġbrahim Halil Öztopalan 
ve Selahattin Cengiz 

TMY 7/2 2010 

Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya BarıĢ Günü nedeniyle yapılan “Onurlu bir barıĢa evet” 
mitinginin tertip komitesinde yer alan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı 
Mehmet Galip Ensarioğlu, Tüm Bel-Sen Diyarbakır ġube BaĢkanı Edip YaĢar, 
GÜNSĠAD BaĢkanı ġahismail Bedirhanoğlu, yerel yayın yapan Gün TV çalıĢanı 
Rohat Emekçi, SES Diyarbakır ġube BaĢkanı Vahdettin Kılıç, Diyarbakır Tabip 
Odası BaĢkanı Adnan Selçuk Mızraklı, ĠHD Diyarbakır ġube Sekreteri Burhan 
Zorooğlu, Yol-ĠĢ Diyarbakır ġube BaĢkanı Ġbrahim Halil Öztopalan ve TMMOB 
Diyarbakır Temsilcisi Selahattin Cengiz hakkında, “Örgüt propagandası yapmak” 
iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruĢması Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görüldü. Öztopalan ile Cengiz duruĢmaya katılmazken, diğer 
tertip komitesi üyeleri ile avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, mitingde 
yapılan konuĢmaların çözümü, evraktaki eksikliklerin tamamlanması için 
duruĢmayı ileri bir tarihe erteledi. Dava 21 Aralık 2010‟da sonuçlandı. Mahkeme 
Heyeti, sanıklara TMY 7/2. maddesi uyarınca onar ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 9 
kiĢiye toplam 10'ar 
ay hapis cezası 
verildi. 

284 

Mehmet Geçgel, Sertip 
Polat, Halis Kaymaz, 
Neytullah Hocaoğlu, 
ġehy Mehmet Delidere, 
Fırat Canpolat, Leyla 

  2010 

Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi'nde “DTP'nin kapatılmasını protesto etmek amacıyla” 16 
Aralık 2009'da Lice Anıt Meydanı'nda düzenlenen açıklamaya katılan ve 
aralarında belediye meclis üyeleri ile DTP yöneticilerinin de bulunduğu 9 kiĢi 
hakkında "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" ve "Örgüt 
propagandası yapmak" iddiasıyla Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 

Sonuçlandı. 9 
kiĢiye toplam 63 yıl 
9 ay hapis cezası 
verildi. 
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AkĢahin, Harun ErkuĢ 
ve Nazile Tarsun 

dava Ekim 2010‟da karara bağlandı. Sanıkların katılmadığı karar duruĢmasında, 
mahkemenin verdiği karar, sanıklara posta yoluyla tebliğ edildi. Mahkeme heyeti, 
Mehmet Geçgel, Sertip Polat, Halis Kaymaz, Neytullah Hocaoğlu, ġehy Mehmet 
Delidere, Fırat Canpolat, Leyla AkĢahin, Harun ErkuĢ ve Nazile Tarsun'a "Örgüt 
üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 7'Ģer yıl 1'er ay hapis 
cezası verdi. 

285 Mehmet Kılıçtepe TMY 7/2 2009 

Kapatılan DTP‟nin Elazığ Merkez Ġlçe BaĢkanı Mehmet Kılıçtepe hakkında 15 
ġubat 2009‟da yapılan basın açıklamasını okuyarak “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptığı” iddiasıyla açılan dava 11 ġubat 2010‟da sonuçlandı. Malatya 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada mahkeme heyeti, Mehmet Kılıçtepe‟ye 
TMY 7/2. maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezası verdi. Bununla yetinmeyen 
mahkeme heyeti, Kılıctepe'nin cezasını “Suçu siyasi bir parti binasında iĢlemek” 
gerekçesiyle iki katına çıkardı. Kılictepe'nin iyi halini göz önüde bulunduran 
mahkeme heyeti cezayı 20 aya indirdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 20 ay 
hapis cezası 
verildi. 

286 Mehmet Melih Oktayı TMY 7/2 2010 

Siirt‟in Eruh Ġlçesi‟nde 15 Ağustos 2009‟da düzenlenen “1. Eruh Çırav Doğa ve 
Kültür Sanat Festivali”nde yaptığı konuĢma nedeniyle Belediye BaĢkanı Melih 
Oktay hakkında “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” dava açıldı.  Dava 10 
Haziran 2010‟da sonuçlandı. Oktay, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca iki yıl bir ay hapis cezasına mahkûm 
edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 2 yıl 1 ay 
hapis cezası 
verildi. 

287 Mehmet Melih Oktayı TMY 7/2 2010 

Eruh Belediye BaĢkanı Mehmet Melih Oktayı hakkında 15 Ağustos 2009'da 
düzenlenen Çırav-Eruh Doğa ve Kültür Festival'i nedeni ile dava açıldı. Davanın 
karar duruĢması Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2010 Nisan ayında 
görüldü. Mahkeme heyeti, festivalin 15 Ağustos'ta düzenlenmesinin PKK 15 
Ağustos 1984 yılında düzenlediği Eruh-ġemdinli baskının yapıldığı tarihe denk 
geldiği ve böylelikle "Örgüt propagandası" yapıldığı,  festivalin tanıtım broĢüründe 
yer alan "GüneĢin sıcaklığında buluĢalım" ifadesi ile de PKK'liler tarafından 
üstünlüğünü nitelendirmek için PKK Lideri Abdullah Öcalan için kullanıldığı 
iddiasıyla TMK 7/2 maddesi gereğince "Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesi ile 
2 yıl hapis cezası verdi. "Ġyi hal ve sanığın sosyal durumu" göz önüne alınarak 
hapis cezası bir yıl 8 aya indirildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl 8 ay 
hapis cezası 
verildi. 

288 

Mehmet Melihan Oktayı, 
Ramazan TaĢ, Faik 
Oğuz, Ġsmail Erdemci, 
Mahfuz Atabay, Lazgin 
Kılç, Mehmet Zeki 

  2009 

Eruh Belediyesi tarafından 2009 yılında gerçekleĢtirilen "1. Eruh Çırav Doğa ve 
Kültür Sanat Festivalinde" Festival Tertip Komitesi üyeleri hakkında Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 2010 yıl Haziran ayında sonuçlandı. Karar 
duruĢmasında  Festival Tertip Komitesi BaĢkanı Eruh Belediye BaĢkanı Mehmet 
Melihan Okyayı, Festival Tertip Komitesi üyeleri ve belediye meclis üyeleri 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 6 yıl 3 ay 
hapis cezası 
verildi. 7 kiĢi 
beraat etti. 
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Azğan ve Orhan 
Yıldırım 

Ramazan TaĢ, Faik Oğuz, Ġsmail Erdemci, Mahfuz Atabay, Lazgin Kılç, Mehmet 
Zeki Azğan ve Orhan Yıldırım ile avukatları hazır bulundu. "Örgüt propagandası 
yapmak", "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" ile suçlanan 
komite üyeleri yaptıkları savunmalarda suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını 
istedi.  Mahkeme Heyeti, komite üyelerine beraat verirken, Tertip Komitesi 
BaĢkanı ve Eruh Belediye BaĢkanı Mehmet Melih Okyayı hakkında "Örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" iddiasıyla Okyayı'ya 6 yıl 3 ay hapis 
cezası verdi. 

289 
Mehmet MenteĢ ve 
Mehmet Akçın 

TMY 7/2 2007 

Diyarbakır‟da 1 Ekim 2007‟de Mehmet MenteĢ adlı kiĢinin Mehmet Akçın adlı 
kiĢiye cep telefonu ile gönderdiği mesaj nedeniyle iki kiĢi hakkında “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan dava Eylül 2010‟da sonuçlandı. 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında mahkeme 
heyeti, mesajda yer alan ifadeler nedeniyle iki sanığa TMY 7/2. maddesi uyarınca 
birer yıl hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 2 
kiĢiye toplam 2 yıl 
hapis cezası 
verildi. 

290 
Mehmet Nuri GüneĢ ve 
29 kiĢi 

  2010 

Iğdır'da 21 Ocak 2010'da jandarma ve polis tarafından evlere yapılan baskın 
sonucu gözaltına alınan ve 3 gün sonra çıkarıldıkları Iğdır Sulh Ceza Mahkemesi 
Nöbetçi Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konulan Iğdır Belediye BaĢkanı 
Mehmet Nuri GüneĢ ile aralarında BDP Ġl yöneticileri ve Belediye Meclis üyelerinin 
bulunduğu 30 kiĢi hakkında “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla dava 
açıldı. Davanın ilk duruĢması 27 Temmuz 2010‟da Erzurum 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde baĢladı. Sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan 
mahkeme heyeti tutuklu dört sanığın beraat etmesine karar vererek duruĢmayı 24 
Eylül 2010‟a erteledi. 24 Eylül günü görülen duruĢmada sanıkların savunmalarını 
alan mahkeme heyeti, Abdulbari Terik, ġahab Çelik ve Aziz Çam‟ın, tahliye 
edilmesine; aralarında Iğdır Belediye BaĢkanı Mehmet Nuri GüneĢ‟in de 
bulunduğu dört kiĢinin ise tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek 
duruĢmayı 2 Aralık 2010‟a erteledi. 2 Aralık 2010‟da görülen duruĢmada, 
sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, arlarında 
Iğdır Belediye BaĢkanı Mehmet Nuri GüneĢ‟in de bulunduğu dört kiĢinin ise 
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek, duruĢmayı 28 Ocak 2010‟a 
erteledi. 

Devam ediyor. 

291 
Mehmet Özcan ve Pınar 
Sağ 

TCK 215 2010 

29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde belediye baĢkan adayı Murat Kur‟a 
destek olmak için Tunceli Demokratik Halk DayanıĢması tarafından düzenlenen 
mitinge katılan Türkücü Pınar Sağ ile ozan Mehmet Özcan hakkında “Ġbrahim 
Kaypakkaya‟yı seviyorum” dedikleri gerekçesiyle TCK 215. maddesi uyarınca 
“suçu ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla dava açıldı. Dava  10 Mayıs 2010‟da 

Devam ediyor. 
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baĢladı. Davanın Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi‟nde görülmesi nedeniyle ġiĢli 
Adliyesi‟nde ifade veren Pınar Sağ, “Sanatçı kimliğimle yaptığım söylemlerde 
Ġbrahim Kaypakkaya‟nın suçlu olamayacağını, zira mahkûmiyetle sonuçlanmıĢ 
yargılama olmadığını, suçlu kabul edilmesini gerektirir bir hukuki durumun 
olmadığını düĢündüm. Ġbrahim Kaypakkaya suçlu kabul edilemeyeceğinden 
suçluyu övmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Ayrıca bu konuĢmanın 
bütününe ait değerlendirmenin yapılması gerekir” dedi. 

292 Mehmet Pekinoğlu TMY 7/2 2008 

Adana‟da 30 Nisan 2008 tarihinde,  Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 
düzenlenen etkinlikte ġair Nazım Hikmet‟in “GüneĢi Ġçenlerin Türküsü” adlı Ģiirini 
okuan Mehmet Pekinoğlu hakkında “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
iddiasıyla açılan dava Mart 2010‟da sonuçlandı. Adana 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında Pekinoğlu, herhangi bir örgütle 
bağlantısının olmadığını belirterek, “YürüyüĢte yasal slogan attım. Çıplak sesle 
Nâzım Hikmet‟in Ģiirini okudum. Nâzım Hikmet‟in Ģiirinin suç olduğunu 
bilmiyordum” dedi.  Pekinoğlu‟nun avukatı da, “ġiir okuma dıĢında herhangi bir 
eylem söz konusu değildir” diyerek müvekkilinin beraatını istedi. Mahkeme heyeti, 
Pekinoğlu‟nu önce 1 yıl hapse mahkûm etti, ardından duruĢmadaki iyi hali 
nedeniyle bu cezası 10 aya indirildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 

293 Mehmet ReĢit HaĢimi   2010 

Batman‟da 6 Aralık 2009‟da düzenlenen bir protesto gösterisini organize ettiği 
gerekçesiyle Kozluk Belediye BaĢkanı Mehmet ReĢit HaĢimi hakkında dava 
açıldı. Dava Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 20 Ekim 2010‟da 
sonuçlandı. Karar duruĢmasında HaĢimi, “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte 
yasadıĢı örgüt adına suç iĢlediği” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
iddiasıyla, yedi yıl altı ay hapis mahkûm edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 7 yıl 6 ay 
hapis cezası 
verildi. 

294 Mehmet Salih ErĢari 
TMY 7/2 
TCK 314 

2010 

Zonguldak'ın Alaplı Ġlçesi'nde yayın yapan Sınır adlı gazetenin Aralık 2006 tarihli 
sayısının 3. sayfasında “KardeĢche” isimli köĢede, “Ya sev ya terk et” baĢlıklı 
yazısı nedeniyle Mehmet Salih ErĢari hakkında “halkı kin ve düĢmanlığa tahrik” 
ettiği iddiasıyla “YasadıĢı örgüt üyeliği” ve “Örgüt propagandası” iddialarıyla 
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, 
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kürt açılımı'nı açıkladığı günlerde 'HoĢçakal 
iki gözüm diyen Ahmet Kaya'ya vefa göstermeyen Türkiye'nin Ģarkıları eksik kalır'' 
diyerek andığı Ahmet Kaya'nın fotoğrafı da suç delili sayıldı. Mehmet Salih 
ErĢari'nin tutuklanmasına neden olan yazının içerisinde yer alan “Ya sev ya terk 
et deneceğine bugün barıĢ elini uzatan Kürtlerin eli neden tutulmaktan çekiniyor” 
cümlesiyle “örgüt propagandası” yapıldığı da iddia edildi. Davanın ikinci 
duruĢması 20 Nisan 2010'da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 

Devam ediyor. 
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295 Mehmet ġerif Gençdal TMY 7/2 2010 

Irak‟ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı‟ndan ve Maxmur Kampı‟ndan 19 Ekim 
2009‟da Türkiye‟ye giriĢ yapan 34 kiĢilik BarıĢ ve Demokratik Çözüm Grubu‟nde 
yer alan ve Kandil Dağı‟ndan gelen heyetin sözcüsü olan Mehmet ġerif 
Gençdal‟ın yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında açılan 
davaya 27 Nisan 2010‟da baĢlandı. “YasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla TMY 7/2. maddesi uyarınca Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
yargılanan Mehmet ġerif Gençdal, konuĢmasında kasıt bulunmadığını belirtti. 
Savcının esas hakkındaki mütalaasını sunması üzerine Mehmet ġerif Gençdal‟ın 
avukatının savunma için talep ettiği ek süreyi kabul eden mahkeme heyeti 
duruĢmayı 8 Haziran 2010‟a erteledi.8 Haziran günü görülen duruĢmada 
Gençdal‟ın avukatı, müvekkili hakkında Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
bir dava açıldığını belirterek söz konusu iki davanın birleĢtirilmesini talep etti.  
Talebi reddeden mahkeme heyeti duruĢmayı erteledi.Dava Kasım 2010‟da 
sonuçlandı. Mahkeme Heyeti Mehmet ġerif Gençdal‟a TMY 7/2. maddesi 
uyarınca bir yıl sekiz ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl 8 ay 
hapis cezası 
verildi. 

296 Mehmet Zeki KarataĢ   2010 

Adana'da 29 Mart yerel seçimlerinde kapatılan DTP merkez Yüreğir Ġlçe Belediye 
BaĢkan Adayı Mehmet Zeki KarataĢ hakkında 25 ġubat 2009 tarihindeki açılıĢ 
töreninde yaptığı Kürtçe konuĢma nedeniyle Adana 3'üncü Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ocak ayı 
baĢında görülen duruĢmada KarataĢ, Kürtçe konuĢmanın suç olmadığını 
belirterek, '24 saat Kürtçe yayın yapan TRT 6 kanalının bile devreye girdiği ve 
bugünlerde demokratik açılımların yapılmak istendiği ortamda yaptığımın suç 
olduğunu düĢünmüyorum. Benim seçmen kitlemin büyük çoğunluğu Türkçe 
bilmeyen ya da az bilen insanlardan oluĢmaktadır. Ben de propagandayı lehime 
çevirmek için bu Ģekilde konuĢtum. Beraatımı istiyorum' dedi. Mahkeme heyeti, 
KarataĢ hakkında 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarla ilgili davalara 
ağır ceza mahkemesinde bakılacağını belirterek, görevsizlik kararı verdi. 
Mahkemenin verdiği karara itiraz edebileceklerini belirten sanık avukatı Vedat 
Özkan, 'Müvekkilim hakkında benzer suçlamalarla birden çok dava açıldı. En son 
Adana 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce beraatına karar verildi' dedi. 

Devam ediyor. 

297 Melihan Oktay   2010 

15 Ağustos 2009 tarihinde Eruh Belediyesi tarafından yapılan Festivale iliĢkin 
Eruh Belediye BaĢkanı Melihan Oktay hakkında açılan dava 200 Haziran ayında 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı.  Oktay‟a “örgüt üyesi 
olmamakla beraber örgüt adına suç iĢlemek iddiasıyla” 6 yıl 3 ay hapis cezası 
verildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 6 yıl 3 ay 
hapis cezası 
verildi. 

298 Mersin'de 33 kiĢi   2010 DuruĢmaya gösteri sonrası tutuklanan 21 çocuk (A.Ç., A.Ç., C.A., C.Y., E.Y., Devam ediyor. 
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F.K., F.E., H.K., H.K., M.S., M.A., M.B., M.A., M.Ġ., Ö.B., R.E., R.T., R.E., S.Y., 
V.B. ve Y.E) ile yaĢları 15'in altında olan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakılan 12 çocuk (A.N. (13), B.Y. (14), B.Y. (17), M.ġ. (13), M.E, ((15), M.E.K. 
(14), M.Z. (13), Ö.A. (15), Ö.D. (15), K.ġ., S.K. (17) ve Y.A.) katıldı. Sanık 
avukatları Sabahattin GümüĢ, Vedat Özkan ve baroya bağlı çok sayıda avukat da 
duruĢmaya katıldı. Çocukların savunmasının ardından avukatlar savunma yaptı. 
Suçlamaların asılsız olduğunu belirten avukatlar, tutuklu müvekkillerinin yaĢlarının 
göz önünde bulundurularak mağduriyetinin giderilmesi için tahliyelerini talep etti. 
DuruĢmanın sonunda mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan ve duruĢmaya aileleri 
ile birlikte katılan 12 çocuk hakkında gerekçe göstermeden tutuklama kararı verdi. 
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruĢmayı 20 Ağustos'a 
erteledi. Tutuklanan çocuklar ise Pozantı M Tipi Kapalı Çocuk Cezaevi'ne 
gönderildi.  

299 Mersin'de 48 kiĢi   2010 

“KCK/TM adlı yapılanmaya üye olduğu” suçlamasıyla Mersin‟de 21 Ocak 2010‟da 
düzenlenen operasyonun ardından 32‟si tutuklu 48 kiĢi hakkında “YasadıĢı örgüt 
üyesi oldukları” suçlamasıyla dava açıldı. Davanın 1 Ekim 2010‟da Adana 7. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmasında sanıkların savunmalarını alan 
mahkeme heyeti, 22 kiĢinin tahliye edilmesine; 10 kiĢinin ise tutukluluk hallerinin 
devam etmesine karar vererek duruĢmayı 8 Aralık 2010‟a erteledi. 

Devam ediyor. 

300 
Mesut Bingöl, Mehmet 
Ali Yılmaz ve Ġhsan 
Yıldız 

TCK 215 2008 

MuĢ‟un Varto Ġlçesi‟nde 4 Ağustos 2008‟de yapılan bir basın açıklamasında yer 
alan ifadeler nedeniyle haklarında “suçu ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla Mesut 
Bingöl, Mehmet Ali Yılmaz ve Ġhsan Yıldız hakkında açılan dava Van 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde 25 Ocak 2010‟da sonuçlandı. Karar duruĢmasında 3 sanık TCK 
215. maddesi uyarınca 10‟ar ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 3 
kiĢiye 10'ar ay 
hapis cezası 
verildi. 

301 Michael Dickinson   2008 

Ġstanbul‟da Kadıköy Adliyesi önünde açtığı kolaj sergisinde BaĢbakan Recep 
Tayyip Erdoğan‟ı “Bush‟un köpeği” olarak tasvir eden Yeditepe Üniversitesi eski 
öğretim üyesi ve kolaj sanatçısı Michael Dickinson hakkında “BaĢbakan‟a hakaret 
ettiği” gerekçesiyle açılan ve Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nin 25 Eylül 
2008‟de verdiği beraat kararı ile sonuçlanan dava, 25 Mayıs 2009‟da Yargıtay 4. 
Ceza Dairesi‟nin kararı bozmasının ardından yeniden görüldü ve 9 Mart 2010‟da 
sonuçlandı. Kadıköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde yapılan yeniden yargılamada 
hakim, Dickinson‟ın çalıĢmasının Erdoğan‟ın “gururunu ve saygınlığını” ayaklar 
altına aldığına hükmetti. Dickinson, 354 gün adlî para cezasının karĢılığı olan 
7080 TL para cezasına mahkûm oldu. Cezası paraya çevrilen Dickinson ödeme 
yapmayı reddedince hakim “önümüzdeki beĢ yılda Erdoğan‟ı konu edinen yeni bir 
karikatür hazırlamazsa” Dickinson‟ın cezasının iptal edileceğini yazdı. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
hakkında 7080 TL 
para cezası verildi. 
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302 Minire Yılmaz   2006 

Mardin Ömerya kırsal alanında 14 Haziran 2006 yılında çıkan çatıĢmada 
yaĢamını yitiren HPG'li Abdi Yılmaz'ın cenazesine iĢkence yapıldığını iddia eden 
anne Minire Yılmaz hakkında, “oğlumun cenazesine yapılanlar vahĢettir. Oğlumun 
cenazesine devlet iĢkence etmiĢtir” sözleri gerekçesiyle ĠçiĢleri Bakanlığı'nca 
"Devlete hakaret etmek" ve "Devleti aĢağılamak" iddialarıyla Ġzmir 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde "rücuen tazminat" davası açıldı. Bayraklı Ġlçesi‟nde ikamet eden 
anne Yılmaz hakkında açılan dava, Mardin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sevk edildi. 
Yılmaz‟ın, Mardin‟de cenazeyi aldıkları sırada konuĢma yaptığı gerekçesiyle Ġzmir 
8. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 yılın ardından davayı Mardin‟de görülmek üzere 
dosyayı Mardin Sulh Hukuk Mahkemesi‟ne gönderdi.  

Devam ediyor. 

303 
Muhittin Aksin ve M. 
Zahir SarıtaĢ 

TMY 7/2 2010 

DTP'nin kapatılması ardından BDP'nin Van'da yaptığı parti binası açılıĢı ve DTP'li 
belediye baĢkanlarının BDP'ye geçiĢi esnasında parti binası önünde toplanan 
kalabalığa hitaben konuĢan dönemin BDP eski Van Ġl BaĢkanı Muhittin Aksin ve 
BDP PM üyesi M. Zahir SarıtaĢ hakkında açılan dava Kasım 2010‟da Van 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme Heyeti, Aksin ve SarıtaĢ'a 'örgüt 
propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 10 er ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 2 
kiĢiye toplam 1 yıl 
8 ay hapis cezası 
verildi. 

304 

Muhyettin Ünal, 
Mahsima Tuner, 
Abdulhaluk Özdel, 
Ġhsan ĠĢbilir, Ferzinde 
Yılmaz, Ġzzet Dara, Nayif 
Öztekin ve Abdulmecit 
Bartın 

TCK 215 2009 

Hakkari ili Yüksekova Ġlçesi'nde 10 Haziran'da 2008 tarihinde TZP Kurdi 
tarafından düzenlenen ve yaklaĢık 30 bin kiĢinin katıldığı “Artık yeter anadilimizde 
eğitim istiyoruz” mitinginde “Suç ve suçluyu övüldüğü” “Örgüt propagandası 
yapıldığı” iddiasıyla Tertip Komitesi üyeleri Muhyettin Ünal, Mahsima Tuner, 
Abdulhaluk Özdel, Ġhsan ĠĢbilir, Ferzinde Yılmaz, Ġzzet Dara, Nayif Öztekin ve 
Abdulmecit Bartın hakkında Sulh Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. 

Devam ediyor. 

305 
Mukaddes Kubilay ve 8 
kiĢi 

Siyasi Partiler 
Kanunu 

2010 

Ege Bölge gezisi kapsamında 22 Kasım 2009'da Ġzmir'e gelen DTP 
EĢbaĢkanıAhmet Türk'ü karĢılayan DTP konvoyuna yönelik iki ayrı noktada 
gerçekleĢtirilen saldırının ardından 5 ay geçtikten sonra, dönemin DTP'li 9 il 
yöneticisine dava açıldı. Ġddianamede, DTP'li yöneticilerin 2820 Sayılı Siyasi 
Partiler Kanunu'nun 78/a maddesinde öngörülen “siyasi partilerin bölücü faaliyette 
bulunmama”, 80. maddesinde öngörülen “devletin tekliği ilke ve yasaklarına aykırı 
olarak bölücü faaliyetlerde bulunan yasadıĢı PKK Lideri Abdullah Öcalan'ı 
övdükleri ve eylemlerine destek verdikleri, eylemlerin bu ilkeye aykırı faaliyet 
niteliğinde olduğu” ve 81/c maddesinde öngörülen “siyasi partilerin toplantılarında 
Türkçeden baĢka dil kullanma yasağına da aykırı hareket ettikleri” iddiasıyla 
cezalandırılmaları talep edildi. 

Devam ediyor. 

306 
Mukaddes Kubilay, Ali 
Sagüt, Miran Kaval 

TMY 7/2 2008 
21 Mart 2008'de BDP Doğubayazıt Ġlçe Örgütü tarafından gerçekleĢtirilen Newroz 
etkinliğinde "Örgüt propagandası" yaptıkları gerekçesiyle BDP Ġzmir Ġl EĢbaĢkanı 

Sonuçlandı. 5 
kiĢiye toplam 5 yıl 
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Öztürk ve Selam Soker Mukaddes Kubilay, DTP eski Ġlçe BaĢkanı Ali Sagüt, kapatılan DTP'nin Genel 
Merkez çalıĢanları Miran Kaval Öztürk ve Selam Soker hakkında açılan dava 
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Aralık 2010‟da sonuçlandı. Davanın karar 
duruĢmasına sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, 
sanıklara "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 1'er yıl hapis cezası verirken, 
cezada indirime gitmedi. 

hapis cezası 
verildi. 

307 

Murat Güleryüz, Ġnan 
Güçlü, Samet Polat, 
Can Aydemir Sezer, 
Anıl Genç, Ġsmail AldıĢ, 
Can BüyükĢahin ve 
Taylan Alhas 

TCK 125 2009 

13 Mart 2009 tarihinde Ankara-EskiĢehir arasındaki Yüksek Hızlı Tren seferinin 
baĢlaması nedeniyle EskiĢehir garında düzenlenen törene katılan BaĢbakan 
Erdoğan'ı pankart açarak protesto eden Özgürlük ve DayanıĢma Partisi (ÖDP) 
üyeleri Murat Güleryüz (20), Ġnan Güçlü (21), Samet Polat (22), Can Aydemir 
Sezer (21), Anıl Genç (21), Ġsmail AldıĢ (20), Can BüyükĢahin (23) ve Taylan 
Alhas (20) hakkında “hakaret suçlamasıyla” EskiĢehir 2. Sulh Ceza 
Mahkemesi'nde dava açıldı. 8 kiĢinin yargılanmasına 9 Temmuz 2009 tarihinde 
baĢlandı. Tutuksuz 8 ÖDP'li suçlamaları kabul etmezken, duruĢma takınların 
dinlenmesi için ertelendi. 

Devam ediyor. 

308 

Murat Kolca, Hacı 
Bozat, Kutbettin 
Korhan, Mazlum Doğan 
ve Mehmet Talay 

TMY 7/2 2009 

Mersin'in Tarsus Ġlçesi'nde 13 Ağustos 2008 tarihinde “Eğer Sayın Öcalan demek 
suç ise ben bu suçu iĢliyor ve kendimi ihbar ediyorum” yazılı dilekçelerin posta 
aracılığı ile Tarsus Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na gönderilmesine yönelik haberi 
takip eden DĠHA muhabiri Murat Kolca hakkında “Örgüt adına suç iĢlemek” 
iddiasıyla 2009 yılında açılan dava Mart 2010‟da sonuçlandı. Mahkeme heyeti, 
Kolca ile aynı dosyadan yargılanan Hacı Bozat, Kutbettin Korhan, Mazlum Doğan 
ve Mehmet Talay'a 'örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla 1'er yıl 8'er ay 
hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 5 
kiĢiye 1'er yıl 8'er 
ay hapis cezası 
verildi. 

309 Musa AĢkara   2010 

14 Nisan 2006'da Siirt'in Kurtalan Ġlçesi'nde Abdullah Öcalan'a yönelik tecrit 
uygulamalarını protesto etmek amacıyla gerçekleĢtirilen açlık grevi ile yapılan 
yürüyüĢü haberleĢtiren gazeteci Musa AĢkara hakkında Kurtulan Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde dava açıldı. Musa AĢkara dava nedeniyle Ocak ayında talimatla 
Gaziantep Adliyesi'nde ifade verdi. 

Devam ediyor. 

310 Musa AĢkara   2009 

Azadiya Welat gazetesi Gaziantep çalıĢanı Musa AĢkara hakkında “yasak yayın” 
bulundurduğu ve Özgür Halk Gerçeği dergisi dağıttığı gerekçesi ile “Silahlı örgüte 
bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddiasıyla ile dava açıldı. 11 ġubat 2009‟da 
Gaziantep'in ġahinbey Ġlçesi Bey Mahallesi'nde Ģüpheli olduğu gerekçesi ile polis 
tarafından durdurulan ve kimlik kontrolü yapıldığı sırasında üzerinde Özgür Halk 
Gerçeği dergisi bulunan AĢkara, gözaltına alınarak Ġl Emniyet Müdürlüğüne 
götürüldü. Yapılan sorgulamanın ardından toplatma kararı bulunan yayınları 
dağıttığı gerekçesi ile hakkında soruĢturma açılan AĢkara, hakkında Adana 

Devam ediyor. 
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Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Davanın ilk duruĢması 
29 Eylül'de Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 

311 Musa Tümeğ   2010 
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, Maxmur'dan gelen BarıĢ ve Demokratik Çözüm 
Grubu‟nda yer alan Musa Tümeğ hakkında, "Örgüt propagandasını yapmak" ve 
"Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" suçlarından dava açtı. 

Devam ediyor. 

312 Musa Zorbey TMY 7/2 2010 

BDP Diyadin Ġlçe BaĢkanı Musa Zorbey hakkında, Newroz kutlamalarında "örgüt 
propagandası" yaptığı gerekçesiyle Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava 
açıldı. Zorbey, açılan dava kapsamında 6 Aralık 2010 tarihinde Diyadin Asliye 
Hukuk Mahkemesi'nde ifade verdi. Tutuksuz yargılanan Zorbey, mahkeme 
baĢkanına Kürtçe savunma yapmak istediğini belirterek, savunmasını Kürtçe 
daha iyi yapacağını ifade etti. Ancak mahkeme daha önce Zorbey'in yaptığı 
savunmaların Türkçe olduğunu ve bundan dolayı Türkçe savunma yapabileceğini 
belirterek bu talebi reddetti. Savunmasını Türkçe yapmayacağını söyleyen 
Zorbey'in daha önce yaptığı savunmanın aynısı kayıtlara geçirilerek, duruĢma ileri 
bir tarihe ertelendi. 

Devam ediyor. 

313 
Mustafa Dolu ve Semra 
Pelek 

TCK 285 2010 

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ġbrahim Fırtına‟nın “Ergenekon 
Davası” kapsamında verdiği savcılık ifadesinin 5 Ocak 2010 tarihli AkĢam 
Gazetesi‟nde yayımlanması nedeniyle AkĢam Gazetesi‟nin Sorumlu Yazı ĠĢleri 
Müdürü Mustafa Dolu ve eski sayfa editörü Semra Pelek hakkında 
“soruĢturmanın gizliliğini ihlal ettikleri” gerekçesiyle dava açıldı. Davanın 1 Kasım 
2010‟da Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmasında TCK 
285. maddesi uyarınca yargılanan sanıklardan Mustafa Dolu, yazılı savunmasını 
vererek haberde kendisinin sorumluluğunun bulunmadığını ifade etti. Mahkeme 
baĢkanı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruĢmayı 29 Mart 2011‟e 
erteledi. 

Devam ediyor. 

314 
Mustafa Ekrem 
Polatsoy 

TMY 7/2 2007 

ġanlıurfa‟nın Suruç Ġlçesi‟nin BDP‟li Belediye Meclis üyesi Mustafa Ekrem 
Polatsoy hakkında, 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri öncesinde düzenlenen 
seçim çalıĢmaları kapsamında Suruç‟ta saygı duruĢunda bulunulması için yaptığı 
anons nedeniyle açılan dava 22 Nisan 2010‟da Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Polaysoy karar duruĢmasında “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” suçlamasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca bir yıl hapis 
cezasına mahkûm edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 1 yıl 
hapis cezası 
verildi. 

315 Mustafa Karaalioğlu TCK 125 2008 

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaalioğlu hakkında, 6 Haziran 
2008‟de Star Gazetesi‟nde yayımlanan köĢe yazısında Anayasa Mahkemesi‟nin 
baĢörtüsüyle ilgili kararını eleĢtirirken kullandığı ifadelerde, “Anayasa 
Mahkemesi‟ne hakaret ettiği” iddiasıyla hakkında açılan dava 2010 yıl Temmuz 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl 2 ay 17 
gün hapis cezası 
verildi. 
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ayında Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Karar duruĢmasında 
Karaalioğlu, TCK 125. maddesi uyarınca, bir yıl iki ay 17 gün hapis cezasına 
mahkûm edildi. 

316 
Mustafa Kızılboğa, 
Kenan Karavil ve H.D. 

TMY 7/2 2009 

Adana‟da 28 ġubat 2009‟da DTP‟nin seçim bürosu açılıĢına katılan H.D. (17), 
Mustafa Kızılboğa ve Radyo Dünya çalıĢanı Kenan Karavil hakkında Adana 6. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde açılan dava 4 ġubat 2010‟da sonuçlandı. Sanıkların 
katılmadığı duruĢmada, Mahkeme Heyeti “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” 
suçlamasıyla üç sanığa TMY 7/2. maddesi uyarınca 10‟ar ay hapis cezası verdi. 
Mahkeme heyeti, yaĢı küçük olduğu için H.D.‟ye verilen hapis cezasını 6 ay 10 
güne indirdi. 

Sonuçlandı. 3 
kiĢiye toplam 2 yıl 
2 ay 10 gün hapis 
cezası verildi. 

317 Mustafa Tuğyıldız 

TMY 7/2 
TCK 220 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

  

Batman Belediye BaĢkan Yardımcısı Mustafa Tuğyıldız hakkında 'Toplantı ve 
Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet etmek, 'Örgüt propagandası yapmak' ve 
'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek' iddialarıyla açılan 5 ayrı 
davanın duruĢması 5 Mart 2010‟da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
sonuçlandı. Tuğyıldız, 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla açılan 2 dava ve 
'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek' iddiasıyla açılan 1 
davadan beraat etti. Mahkeme heyeti, '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri 
Kanunu'na muhalefet etmek iddiasıyla açılan 2 ayrı davadan da 1'er yıl 6'Ģar ay 
olmak üzere toplam 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca 
'Sanığın geçmiĢi ve sosyal iliĢkileri göz önüne alınarak, sanığa verilen cezadan 
takdiren, 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince indirim yapılmasına, para 
cezasına çevrilmesine, ertelenmesine, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına yer olmadığına' hükmetti. Karara tepki gösteren avukat Sezgin 
Tanrıkulu ise, alınan kararın hukuki olmaktan uzak olduğunu belirterek, siyasi 
amaçlarla verilen kararı temyiz edeceklerini ifade etti. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam  2 yıl 
4 ay hapis cezası 
verildi. 

318 Münire Yılmaz TCK 301 2010 

Mardin‟in Ömerli Ġlçesi‟nde 14 Haziran 2006‟da çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren 
HPG militanı Abdi Yılmaz‟ın cenazesine iĢkence edilmesine tepki gösteren ve 
“yapılan devlet zulmüdür” diyen Abdi Yılmaz‟ın annesi Münire Yılmaz‟a ĠçiĢleri 
Bakanlığı “Türk Devleti‟ni aĢağıladığı” iddiasıyla Ġzmir 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde TCK‟nin 301. maddesi uyarınca dava açtı. Bakanlık ayrıca 
Münire Yılmaz‟a tazminat davası da açtı. Tazminat davasının dosyası Münire 
Yılmaz‟ın konuĢmasını Mardin‟de yapması nedeniyle Mardin Sulh Hukuk 
Mahkemesi‟ne gönderildi. 

Devam ediyor. 

319 N.C. ve Y.B. 
TCK 220 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

2009 
ġırnak‟ın BeytüĢĢebap Ġlçesi‟nde 2009 yılında düzenlenen bir cenaze töreninin 
ardından çıkan olaylara katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan N.C. ve 
Y.B.‟nin karar duruĢması 19 ġubat 2010‟da görüldü. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 

Sonuçlandı. 2 
kiĢiye toplam 13 yıl 
10 ay hapis cezası 
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Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

Mahkemesi, N.C. ve Y.B.‟yi TCK‟nın “yasadıĢı örgüte üye olmamakla birlikte 
yasadıĢı örgüt adına eylem yapmak” suçunu içeren 314/2. maddesi uyarınca 
7‟Ģer yıl 6‟Ģar ay hapis cezasına mahkûm etti. Çocukların suç tarihinde 18 
yaĢından küçük olması nedeniyle verilen hapis cezası 4‟er yıl 2‟Ģer aya indirildi. 
Mahkeme heyeti, N.C. ve Y.B.‟ye “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri 
Kanunu‟na muhalefet ettikleri” suçundan verdiği 2‟Ģer yıl 9‟ar ay hapis cezasını üç 
yıl erteleyerek N.C. ve Y.B.‟nin tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak 
tahliye edilmelerine karar verdi. 

verildi. 

320 
Nadir Erdem ve Mustafa 
Toprak 

  2009 

Azadiya Welat Gazetesi Van Temsilciliği‟ne yapılan baskında Mezopotamya 
Kültür Merkezi‟nin (MKM) bastırdığı Kürtçe takvim gerekçe gösterilerek gözaltına 
alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan gazetenin Van Temsilcisi 
Nadir Erdem ile gazete çalıĢanı Mustafa Toprak hakkında “yasadıĢı örgüte bilerek 
ve isteyerek yardım ettikleri” suçlamasıyla Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava 
açıldı. Davanın ilk duruĢması 27 ġubat 2009 tarihinde görüldü. 

Devam ediyor. 

321 

Nail Çınar, Abdulmenaf 
Aslan, Ferdi Tantekin, 
Halil Kaya ve Vedat 
Kaya 

TMY 7/2 
TCK 220 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2008 

BaĢbakan Erdoğan'ın 20 Ekim 2008 tarihinde Diyarbakır ziyareti sırasında 
gösterilere katılarak, polise taĢ ve molotofkokteyli attıkları iddiasıyla yargılanan 
Nail Çınar, Abdulmenaf Aslan, Ferdi Tantekin, Halil Kaya ve Vedat Kaya hakkında 
açılan dava 17 ġubat 2010‟da karara bağlandı. Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görülen karar duruĢmasında sanıklar, gösterilere katılmadıklarını 
belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundular. Sanık avukatları ise, 
müvekkillerinin yöneltilen suçlamalarla ilgili tek delilin polis beyanı olduğunu 
söylediler. Avukatlar, polislerin gerçek beyanda bulunmadıklarını iddia ederek, 
matbu yakalama tutanağını hazırlandığını ve sadece isimlerin değiĢtirildiğini ifade 
ederek, tutanakta belirtildiği gibi müvekkillerinin yakalanmadığını belirttiler. 
Mahkeme heyeti, Nail Çınar, Abdulmenaf Aslan, Ferdi Tantekin, Halil Kaya ve 
Vedat Kaya'yı 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek' suçundan 
6'Ģar yıl 3'er ay, 'Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanuna muhalefet etmek'ten, 
4'er yıl 2'Ģer ay ve 'örgüt propagandasını yapmaktan' 10'ar ay olmak üzere toplam 
11'Ģer yıl 3'er ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 5 
kiĢiye toplam 56 yıl 
3 ay hapis cezası 
verildi. 

322 
Namık Durukan ve 
Hasan Çakkalkurt 

TMY 7/2 2009 

Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı, 24 Haziran 2009‟da Fırat Haber Ajansı‟nın PKK 
yöneticilerinden Duran Kalkan‟la yaptığı röportajı Milliyet Gazetesi‟nde 
haberleĢtirdikleri için Milliyet Gazetesi Muhabiri Namık Durukan ve Sorumlu Yazı 
ĠĢleri Müdürü Hasan Çakkalkurt hakkında “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” 
gerekçesiyle 2009 yılından açılan dava 2010 yılında devam etti. TMY 7/2. 
maddesi uyarınca açılan davanın 15 Haziran 2010‟da görülen duruĢmasında 
savcısının değiĢmesi nedeniyle mahkeme heyeti, davanın yeni savcısının esas 

Sonuçlandı. 2 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 
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hakkında tekrar mütalaa hazırlama talebini kabul ederek duruĢmayı 21 Eylül 
2010‟a erteledi.21 Eylül 2010‟da Ġstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen 
duruĢmada davanın savcısının değiĢmesi nedeniyle davanın yeni savcısının esas 
hakkında tekrar hazırladığı mütalaada savcı her iki gazetecinin de yediĢer yıl 
altıĢar ay hapis cezasına mahkûm edilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık 
avukatlarının yeni mütalaa için savunma hazırlamaları amacıyla duruĢmayı 
erteledi.Dava 23 Kasım 2010‟da sonuçlandı. Ġstanbul 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada mahkeme heyeti, “haberde suç unsuru 
bulunmadığı” gerekçesiyle, sanıkların beraat etmesine karar verdi. 

323 

Nazım Kök, Sihem 
Akyüz, Ġsmail 
Yüksekdağ, Alaettin 
Sinayiç, Mehmet Keyik 
ve Haci Duran 

TMY 7/2 2005 

Nusaybin'de dönemin DEHAP binasına, aralarında 'faili meçhul' cinayetlerde 
yaĢamını yitiren Kürt bilgesi Musa Anter'in, DEP eski Milletvekili Mehmet 
Sincar'ın, HEP Diyarbakır Ġl BaĢkanı Vedat Aydın'ın da bulunduğu 50 kiĢinin 
fotoğraflarını astıkları gerekçesi ile DEHAP Nusaybin Ġlçe BaĢkanı Nazım Kök ve 
parti yöneticileri Sihem Akyüz, Ġsmail Yüksekdağ, Alaettin Sinayiç, Mehmet Keyik 
ve Haci Duran hakkında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Mayıs 2005 
yılında açılan dava ġubat 2010'un baĢında sonuçlandı. Mahkeme heyeti, 6 
DEHAP'lıya Sincar ve 50 kiĢinin fotoğraflarını astıkları gerekçesiyle “örgüt 
propagandası yapmak”tan toplam 12 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, 
sanıklar hakkında 5271 sayılı CMK'nin 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süre ile 
denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmalarına ve bu süre içinde denetimli 
serbestlik tedbiri olarak 1 yıl süre ile Mardin il sınırları dahilinde bulunan toplantı 
ve gösteri yürüyüĢlerine katılmaktan yasaklanmasına da karar verdi. Gerekçeli 
kararını 25 ġubat 2010 tarihinde açıklayan mahkeme heyeti, kararda, 1993 
yılında Batman'da öldürülen TBMM'nin 19. Dönem Milletvekili olan DEP 
Milletvekili Mehmet Sincar, 1992 yılında Diyarbakır'da öldürülen Kürt bilgesi ve 
Gazeteci Musa Anter, HEP Diyarbakır Ġl BaĢkanı Vedat Aydın, karakola gittikten 
sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan DEHAP'lı yöneticiler Ebubekir 
Deniz ile Serdar TanıĢ'ın da aralarında bulunduğu 50 kiĢinin içinde bir kısmının 
güvenlik güçleri ile girdiği çatıĢmalarda yaĢamını yitirdiğini öne sürdü. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 12 yıl hapis 
cezası verildi. 

324 

Nazire Tursun, Cemal 
Gözen, Hacı Atalay, 
Fayde Delidere, Mizgin 
Gözen, Aysel Tufan ve 
Mehmet Hazar 

TMY 7/2 2009 

Diyarbakır‟ın Lice Ġlçesi‟nde çatıĢmada yaĢamını yitiren Settar Alizade adlı 
militanın 6 Mayıs 2009‟daki cenazesine katıldıkları gerekçesiyle Lice Belediye 
Meclis üyesi Nazire Tursun, Cemal Gözen, Hacı Atalay, Fayde Delidere, Mizgin 
Gözen, Aysel Tufan ve Mehmet Hazar hakkında açılan dava Diyarbakır 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde 2010 Ocak ayında sonuçlandı.  Sanık ve avukatların 
katılmadığı duruĢma kararı sanıklara posta yoluyla tebliğ edildi. Mahkeme heyeti, 
7 kiĢiye TMK 7/2. maddesi uyarınca 1'er yıl hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 7 
kiĢiye 1'er yıl hapis 
cezası verildi. 
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325 Necat Yılmaz ve 12 kiĢi TMY 7/2 2008 

Siirt'in Kurtalan Ġlçesi'nde 2008 Ekim ayında Ülkeye BakıĢ ve Dengê Welat 
gazetelerini dağıttıkları gerekçesiyle haklarında Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde dava açılan ve aralarında Kurtalan Belediye BaĢkanı Necat 
Yılmaz'ın da bulunduğu 13 kiĢinin yargılandığı dava Eylül 2010‟da sonuçlandı. 
Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, 17.10.2008 tarihli kararında Denge Welat 
gazetesinin bir ay süreyle kapatılması ve Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 
18.10.2008 tarihli 2008/770 sayılı kararı ile ülke genelinde satıĢının ve dağıtımının 
engellenerek toplatmasına karar verildiği halde bu gazetelerin dağıtan 13 kiĢiye 
"Örgüt propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 1'er yıl ceza verdi. 

Sonuçlandı. 13 
kiĢiye toplam 13 yıl 
hapis cezası 
verildi. 

326 Necat Yılmaz ve 20 kiĢi TMY 7/2 2006 

Siirt‟in Kurtalan Ġlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarına 
dikkat çekmek amacıyla 2006 yılında yapılan basın açıklamasına katıldıkları için 
Kurtalan Belediye BaĢkanı Necat Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 21 kiĢi 
hakkında Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında ġubat 
ayında sanıkların Kurtalan Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alındı. 
"Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla ifade veren 21 kiĢi ve avukatları, 
iddiaları reddetti. 

Devam ediyor. 

327 Nedim ġener 
TMY 6 

TCK 334 
2009 

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde polisin ve 
istihbarat birimlerinin ihmal ve hatalarını anlatan “Dink Cinayeti ve Ġstihbarat 
Yalanları” adlı kitabın yazarı ve Milliyet muhabiri Nedim ġener hakkında açılan 
davaya 2010 yılında devam edildi. Kitabın Ocak 2009‟da yayımlanmasından 
sonra, Dink‟e suikast düzenleneceği ihbarının yapıldığı dönemde Trabzon 
Emniyet Müdürlüğü Ġstihbarat ġubesi‟nde görevli olan polis memuru Muhittin 
Zenit, Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na baĢvurarak kitapta, “Terörle 
mücadelede görev almıĢ kiĢileri hedef göstermek, gizli bilgileri açıklamak, temin 
etmek ile haberleĢmenin gizliliğini ihlal ve adil yargılamayı etkilemeye teĢebbüs“ 
suçlarını iĢlediği iddiasıyla ġener hakkında suç duyurusunda bulunmuĢtu. Ġstanbul 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın baĢlattığı soruĢturma sürerken, Dink cinayetinde 
ihmalleri olduğu tartıĢılan Emniyet Genel Müdürlüğü Ġstihbarat Daire BaĢkanı 
Ramazan Akyürek, Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü Ġstihbarat ġube Müdürü Ali Fuat 
Yılmazer ve Trabzon Ġstihbarat ġube Müdürü Faruk Sarı da aynı iddialarla ġener 
hakkında suç duyurusunda bulunmuĢ, Savcı Selim Berna Altay da, Nedim ġener 
hakkında “Terörle mücadelede görev almıĢ kiĢileri hedef göstermek, açıklanması 
yasaklanan gizli bilgileri açıklamak ve temin etmek” suçlarından toplam 20 yıla 
kadar ağır hapis cezası istemiyle dava açmıĢtı. Davanın 17 ġubat günü Ġstanbul 
11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmasında, kitapta yayınlanan 
belgelerin dosyada olduğu yanıtının geldiği öğrenildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
beraat etti. 
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eksikliklerin giderilmesi için duruĢmayı 28 Nisan 2010‟a erteledi.  28 Nisan günü 
görülen duruĢmada davaya iliĢkin görüĢünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Celal 
Kara, Nedim ġener‟in “terörle mücadele edenleri hedef gösterdiği” gerekçesi ile 
üç yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini istedi. Savcı Celal Karar, Nedim 
ġener‟in “gizli belgeleri temin etmek ve açıklamak” suçlamalarından ise beraat 
etmesini talep etti. Mahkeme heyeti duruĢmayı Nedim ġener‟in esasa iliĢkin 
savunmasını hazırlaması için erteledi. Dava 4 Haziran 2010‟da sonuçlandı. 
DuruĢmada Nedim ġener‟in son savunmasını alan mahkeme heyeti, Nedim 
ġener‟in dava konusu kitabını yazmadan önce söz konusu isimlerin kamuoyu 
tarafından bilindiğini; gizli olduğu belirtilen belgelerin de aynı mahkemenin 
dosyası içine gönderilen belgeler olduğunu ve kitabın yazılmasından önce dosya 
üzerindeki gizlilik kararının kalktığını belirterek suçun yasal unsurlarının 
oluĢamaması nedeniyle Nedim ġener‟in beraat etmesine karar verdi. 

328 Nedim ġener Diğer 2009 

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde polisin ve 
istihbarat birimlerinin ihmal ve hatalarını anlatan “Dink Cinayeti ve Ġstihbarat 
Yalanları” adlı kitabın yazarı ve Milliyet muhabiri Nedim ġener hakkında 
“HaberleĢmenin gizliliğini ihlal”, “adil yargılamayı etkilemeye teĢebbüs” ve “devlet 
kurumlarına hakaret” iddiasıyla açılan davaya 2010 yılında devam edildi. Ġstanbul 
2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 2 ġubat 2010‟da görülen duruĢmada Emniyet 
Genel Müdürlüğü Ġstihbarat Dairesi eski BaĢkanı Sabri Uzun‟un dinlenmesine 
karar veren mahkeme baĢkanı duruĢmayı 14 Nisan 2010‟a erteledi. 14 Nisan 
günü görüĢen duruĢmada dinlenen Emniyet Genel Müdürlüğü Ġstihbarat Dairesi 
eski BaĢkanı Sabri Uzun, ölüm tehlikesinin bulunduğuna iĢaret eden istihbarat 
raporları hazırlandığı takdirde Daire BaĢkanı‟nın mutlaka bilgilendirilmesi 
gerektiğini, ancak görevinin baĢında olmasına rağmen kendisine bilgi 
verilmediğini söyleyerek “benim vermiĢ olduğum tamim gereğince iĢlem yapılmıĢ 
olsaydı, iĢlem sonucu bana bildirilseydi ve koruma kararı alınmıĢ olsaydı Hrant 
Dink‟in öldürülmesi olayının gerçekleĢmeyeceğini düĢünüyorum” dedi. Mahkeme 
baĢkanı dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruĢmayı erteledi. Dava 
23 Aralık 2010‟da sonuçlandı. Mahkeme, Nedim ġener‟in beraat etmesine karar 
verdi. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
beraat etti. 

329 Nedim ġener TCK 285 2009 

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, "Dink Cinayeti ve Ġstihbarat Yalanları" kitabının 
yazarı Nedim ġener hakkında, Milliyet gazetesinin 9 ġubat 2009 tarihli sayısında 
yer verilen "Emniyet'ten iki ilginç Ģema" baĢlıklı haber nedeniyle dava açtı. 
Emniyet Müdürlüğü, 19 Ocak 2007'de iĢlenen Hrant Dink cinayetiyle "Ergenekon 
terör örgütü" sanıkları arasında telefon irtibat trafiğini gösteren Ģemanın gazetede 

Devam ediyor. 
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yayımlanmasının ardından 13 ġubat 2009 tarihinde ihbarda bulunmuĢtu. Bakırköy 
Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruĢturma sonunda ġener hakkında Ceza 
Yasası'nın (TCK) 285. maddesi uyarınca ve "basın yoluyla gizlilik ihlal edildiği" 
iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 22 Aralık 2009 tarihinde Bakırköy 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi'nde baĢlayacak. 

330 Nejdet Atalay 
Siyasi Partiler 

Kanunu 
2009 

Batman Belediye BaĢkanı Nejdet Atalay hakkında, Siirt‟in Kurtalan Ġlçesi‟nde 17 
ġubat 2009‟da kapatılan DTP‟nin seçim bürosunun açılıĢında Kürtçe konuĢtuğu 
gerekçesiyle açılan dava 2 Kasım 2010‟da Kurtalan Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 
sonuçlandı. Karar duruĢmasında Atalay, “Siyasi Partiler Yasası‟na muhalefet 
ettiği” gerekçesiyle beĢ ay hapis cezasına mahkûm edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 5 ay hapis 
cezası verildi. 

331 Nejdet Atalay TMY 7/2 2009 

Batman Belediye BaĢkanı Necdet Atalay hakkında, Batman‟da yayımlanan yerel 
bir gazeteye 2009 yılında verdiği röportajda Abdullah Öcalan için “Kürt Halk 
Önderi” ve “Sayın” ifadelerini kullandığı gerekçesiyle hakkında açılan dava 22 
Kasım 2010‟da Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Karar 
duruĢmasında Atalay, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla, TMY 7/2. 
maddesi uyarınca iki yıl altı ay hapis cezasına mahkûm edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 2 yıl 6 ay 
hapis cezası 
verildi. 

332 Nejdet Atalay 
Siyasi Partiler 

Kanunu 
2009 

Batman Belediye BaĢkanı Nejdet Atalay hakkında, 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri 
öncesinde yaptığı Kürtçe konuĢmadan dolayı “Seçim Kanunu‟na muhalefet ettiği” 
gerekçesiyle Nejdet Atalay hakkında açılan dava 17 Haziran 2010‟da Batman 
Sulh Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Mahkeme, Seçim Kanunu‟nda yapılan 
değiĢiklikleri göz önünde bulundurarak Atalay‟ın beraat etmesine karar verdi. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 

333 Niyazi Azak TMY 7/2 2010 

BDP Bingöl eski Ġl BaĢkanı Niyazi Azak hakkında, Bingöl‟ün Karlıova Ġlçesi‟nde 21 
Aralık 2009‟da BDP ilçe örgütünün açılıĢında yaptığı konuĢmada “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” iddiasıyla, dava açıldı. Dava 4 Aralık 2010‟da Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Mahkeme Heyeti, Azak‟a TMY 7/2. 
maddesi uyarınca bir yıl hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl hapis 
cezası verildi. 

334 Nizamettin Yılmaz TMY 7/2 2009 

Mardin'in Derik Ġlçesinde 21 Mart 2009 tarihinde yapılan Newroz kutlamasında 
Ayrıntı gazetesini dağıttığı için Fırat Dağıtım ġirketi ÇalıĢanı Nizamettin Yılmaz 
hakkında açılan dava sonuçlandı. Yılmaz hakkında, polis tarafından tutulan 
tutanaklar doğrultusunda açılan ve 2 Ekim 2009‟da Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada, TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca bir yıl hapis 
cezasına mahkûm edildiği 18 Mart 2010‟da Nizamettin Yılmaz‟a tebliğ edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl hapis 
cezası verildi. 

335 Nurettin DemirtaĢ TMY 7/2 2009 

Eski DTP Genel BaĢkanı Nurettin DemirtaĢ hakkında, anya'nın Düsseldorf 
kentindeki bir açık hava toplantısında yaptığı konuĢmada “örgüt propagandası 
yaptığı” iddiasıyla açılan dava 2010 yılında sonuçlandı. 13 Nisan 2010‟da Ankara 
11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında DemirtaĢ, TMY‟nin 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 
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7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezasına mahkûm edildi. 

336 

Nurettin Yanar, Ömer 
Özdemir, Mahmut Ecer, 
Abdullah Özdemir ve 
Veysel Çelen 

TMY 7/2 
TCK 215 

2008 

2008 yılında çıkan bir çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG militanı Rıhan Çoban‟ın 
Manisa‟nın Salihli Ġlçesi‟nde yaĢayan ailesine taziye ziyaretine giden kapatılan 
DTP‟nin Salihli Ġlçe Örgütü yöneticileri Nurettin Yanar, Ömer Özdemir, Mahmut 
Ecer, Abdullah Özdemir ve Veysel Çelen hakkında “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptıkları” ve “suçu ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla açılan dava 2010 yılı Ağustos 
ayında sonuçlandı. Salihli 1. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar 
duruĢmasında beĢ sanığa TCK 215. maddesi uyarınca beĢer ay hapis cezası 
verildi. 

Sonuçlandı. 3 
kiĢiye toplam 2 yıl 
1 ay hapis cezası 
verildi. 

337 O.B.   2009 

ġırnak'ın Silopi ilçesinde 15 ġubat 2009‟da bir protesto gösterisinin yapıldığı 
meydanda gözaltına alınan O.B. (13) hakkında açılan dava Diyarbakır Özel yetkili 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Terzi dükkanında çıraklık yaptığını belirten 
O.B., yargılandığı mahkemede yaptığı savunmasında, dükkanı kapatıp eve 
giderken, eylem yapan grubun arasında kaldığını söyledi. Mahkemede tanık 
olarak dinlenen polisler, O.B‟nin taĢ ve slogan attığına dair ellerinde kamera kaydı 
veya fotoğraf bulunmadığını, ancak kendisini taĢ atan grubun içinde kaçarken 
gördüklerini söyledi. Mahkeme, O.B‟nin polise taĢ veya slogan attığının tespit 
edilemediğini, sadece örgütün çağrısı üzerine korsan gösteriye katıldığı için suçlu 
olduğunu bildirdi. O.B., 'örgüt üyesi olmamakla beraber örgütün çağrısı üzerine 
örgüt adına hareket edenler silahlı örgüt üyesi kabul edilerek cezalandırılır' 
maddesinden hareketle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer maddelerden 
verilen cezalarla toplam 9 yılı bulan ceza, Orhan 15 yaĢından küçük olduğu 
gerekçesiyle 4 yıl 9 aya indirildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 4 yıl 
9 ay hapis  cezası 
verildi. 

338 
Ortaklar Beldesi'nde 23 
kiĢi 

TMY 7/2 2010 

BDP Ġstanbul Millevekili Sabahat Tuncel‟in 5 Ocak 2010 tarihinde Aydın'ın 
Ortaklar Beldesi'ne gerçekleĢtirdiği ziyaret sonrası, Tuncel'i karĢılamaya giden 23 
kiĢi hakkında dava açıldı. Germencik Savcılığı tarafından çağırılarak ifadeleri 
alınan sınklara Savcılık “slogan attınız, örgüt propagandası yaptınız” dedi. Burada 
ifadeleri alınan kiĢiler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra 
tekrar Germencik Asliye Hukuk Mahkemesi'ne çıkarılan sanıklar, ifadelerini 
burada tekrarladı. Germencik Asliye Hukuk Mahkemesi görevsizlik kararı vererek 
davayı Ġzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Sanıklar mahkemeye 
çıkacakları günü beklerken 4 Mayıs 2010 tarihinde sanıklara ulaĢan yazıda, 13 
Mayıs 2010 tarihine kadar savcılığa teslim olmaları istendi. Aksi taktirde, “zorla 
yakalama kararı” çıkartılacağı belirtilen yazıda, sanıkların her birine “yasa dıĢı 
slogan atmaktan” 10'ar hapis cezası verildiği belirtildi. Mahkeme tarafından 
gönderilen yazının 23 Nisan'da postaya verilmesine rağmen sanıkların eline 3 

Sonuçlandı. 23 
kiĢiye 10'ar ay 
hapis cezası 
verildi. 
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Mayıs 2010 tarihinde ulaĢmıĢ olması 7 gün olan itiraz süresinin aĢılması 
nedeniyle imkansız hale geldi. 

339 Osman Baydemir TMY 7/2 2009 

Diyarbakır‟da Dünya BarıĢ Günü dolayısıyla 1 Eylül 2009‟da düzenlenen mitingde 
yaptığı konuĢmada “gerilla” ifadesini kullandığı için hakkında “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” suçlamasıyla TMY‟nin 7/2. maddesinden hakkında dava 
açılan Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman Baydemir, 4 ġubat 
2009‟da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada delil 
yetersizliğinden beraat etti. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
beraat etti. 

340 Osman Baydemir TCK 301 2010 

Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman Baydemir‟in Kürt siyasetçilere 
yönelik operasyonları kınamak amacıyla 24 Aralık 2009‟da yaptığı açıklamada 
“daha dün meĢe ağacının dallarının bu ülke için umut olacağını söylemiĢtiniz. 
BaĢbakan‟a, kabinenin bütün üyelerine halkın affına sığınarak soruyorum. MeĢe 
ağacının hangi dalı nerenize battı? Tasfiye devam ederse elinizi uzatacağınız tek 
insan bulamayacaksınız. Ya bizi de alacaksınız ya da arkadaĢlarımızı serbest 
bırakacaksınız. Hükümete ve devlet aklına bir mesajımız var. Bizi Ģahin ve 
güvercin diye ayırmayın. Ayıranlara Has...tir diyoruz, has...tir” demesi nedeniyle 
Osman Baydemir hakkında Ağustos 2010‟da dava açıldı. Baydemir‟in “Türk 
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını 
aĢağılama”yı düzenleyen TCK‟nin 301. maddesi uyarınca üç yıla kadar hapis 
cezası istemiyle yargılanacağı öğrenildi. 

Devam ediyor. 

341 
Osman Baydemir ve 
Selim Kurbanoğlu 

Siyasi Partiler 
Kanunu 

2009 

Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman Baydemir ve YeniĢehir Belediye 
BaĢkanı Selim Kurbanoğlu hakkında, 13 Ocak 2009‟da 29 Mart yerel seçimleri 
nedeniyle yerel Gün TV‟de Kürtçe yaptığı konuĢmaslarından ötürü “Seçim 
Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu‟na” muhalefet etmekten 2 yıla kadar hapis 
istemiyle dava açıldı. Dava 14 Ocak 2010‟da Diyarbakır 2. Sulh Ceza 
Mahkemesi‟nde baĢladı. DuruĢmada ifadesi alınan Osman Baydemir, 
Diyarbakır‟da halkın %75‟inin Kürtçe konuĢtuğunu belirterek “yargılama günün 
ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Böyle bir kentte ve yerel seçimler öncesinde, 
yurttaĢlara Kürtçe hitap etmekten daha doğal ne olabilir. Seçim mitinglerinde de 
yurttaĢlara Kürtçe hitap ettiğim herkes tarafından bilinir. Kürtçe konuĢmamın suç 
teĢkil ettiğine inanmıyorum. Sorgulanması gereken bu mevzuattır. Ülkeye bu 
yasa, bu yasak yakıĢmamaktadır” dedi. Mahkeme baĢkanı, diğer sanık YeniĢehir 
Belediye BaĢkanı Selim Kurbanoğlu‟nun savunmasının alınması için duruĢmayı 
erteledi. Davaya 25 Mart 2010‟da Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde devam 
edildi. Baydemir ve Kurbanoğlu‟nun avukatı Ömer Halefoğlu‟nun savunma için ek 
süre talebinde bulunması üzerine mahkeme baĢkanı duruĢmayı erteledi. 

Devam ediyor. 
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342 

Osman Doğan, Ahmet 
Kılıç, Mahmut ĠĢlek, 
Mêrxas Viyan ve Esmer 
Ece 

TCK 314/2-3 
TMY 7/2 

2010 

Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın kapatılan 19 Ekim 2009'da Habur'dan Türkiye'ye 
gelen BarıĢ ve Demokratik Çözüm Grubu'na destek vermek amacıyla 5 Ocak 
Meydanı'nından DTP il binasına kadar gerçekleĢtirdiği yürüyüĢe iliĢkin baĢlattığı 
soruĢturma sonrasında, yürüyüĢe katılan DTP'nin Adana Ġl BaĢkanı Osman 
Doğan, BDP yöneticisi Ahmet Kılıç, BDP Seyhan Meclis Üyesi Mahmut ĠĢlek, 
MKM Müzik Grubu Koma Pel Solistlerinden Mêrxas Viyan ve BDP Adana Ġl Kadın 
Meclisi Esmer Ece hakkında “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” 
iddiasıyla dava açıldı. 

Devam Ediyor. 

343 
Osman Doğan, Aydın 
Sincar ve Ahmet Kılıç 

TMY 7/2 2009 

Kapatılan DTP‟nin Adana Ġl Örgütü 2. Olağan Kongresi‟nde yaptıkları 
konuĢmalarda, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları “iddiasıyla DTP Adana Ġl 
BaĢkanı Osman Doğan, baĢkan adayı Aydın Sincar ve il yöneticisi Ahmet Kılıç 
hakkında açılan davanın karar duruĢması 18 Mart 2010‟da Adana 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görüldü. DuruĢmada tutuksuz yargılanan Doğan ve Kılıç, yapılan 
suçlamanın hukuk devleti ilkesiyle bağdaĢmadığını belirterek, beraatlarını talep 
ederken, Avukat Özkan ise, hiç kimsenin düĢüncesini ifade etmekten ötürü 
yargılanmasının bir açıklamasının olmayacağını ve yapılan konuĢmaların 
tamamının düĢünceyi ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu dile getirdi. 
Mahkeme heyeti, Osman Doğan, Ahmet Kılıç ve Aydın Sincar‟a TMY‟nin 7/2. 
maddesi uyarınca 10‟ar ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 2 
kiĢiye 10'ar ay 
hapis cezası 
verildi. 

344 Ozan Kılıç    2010 

Azadiya Welat gazetesi eski Ġmtiyaz Sahibi ve Yazı ĠĢleri Müdürü Ozan Kılıç 
hakkında "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" ve 2 kez 
"Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
açılan dava Aralık 2010‟da sonuçlandı. Kılıç, önceki savunmalarını tekrarlarken, 
avukatı Servet Özen, müvekkili hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
"Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" iddiası ile dava açıldığını 
ve mahkeme tarafından aynı suçla yargılanmasının "mükerrerlik" teĢkil edeceğini 
belirterek, yargılanın reddine karar verilmesini talep etti. Müvekkilinin "örgüt 
propagandası yapmak" amacıyla hareket etmediğini belirten Özen, müvekkilinin 
fiillerinin "düĢünce ve ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilmesini ve 
beraatına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Kılıç'ın "Örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemekten" beraatına, karar verirken, Kılıç'ın 2 
kez "örgüt propagandası yapmaktan" 2'Ģer yıl hapis cezası ile cezalandırılması 
karar verdi. Suçun basın yolu ile iĢlendiğini göz önünde bulunduran mahkeme 
heyeti, Kılıç'ı her bir "örgüt propagandası" suçu için 3'er yıl hapis cezası ile 
cezalandırarak, toplam 6 yıl hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 6 yıl hapis 
cezası verildi. 

345 Ozan Kılınç TMY 7/2 2009 Azadiya Welat Gazetesi‟nin Yazı ĠĢleri Müdürü ve Ġmtiyaz Sahibi Ozan Kılınç Sonuçlandı. 1 
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TCK 220 hakkında, gazetede 2009 yılının Haziran ayında yayımlanan 12 ayrı sayısında yer 
alan haberlerden dolayı hakkında “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte 
yasadıĢı örgüt adına suç iĢlediği” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamalarıyla açılan dava 9 ġubat 2010‟da Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Mahkeme Heyeti, Kılınç'a gazetenin Haziran ayına 
ait toplam 12 sayısında çıkan haberleri gerekçe göstererek, 'Örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek' iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası 
verdi. Mahkeme, ayrıca 'Örgüt propagandası' suçundan da Kılınç'a her sayı için 1 
yıl 3 ay olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezası verdi. Toplam 21 yıl 3 ay hapis 
cezası veren mahkeme, Kılınç hakkında tutuklanması için yakalama kararı da 
verdi. 

kiĢiye toplam 21 yıl 
3 ay hapis cezası 
verildi. 

346 Ömer Akdağ   2010 

ġırnak'ın BeytüĢĢebap Ġlçesi'nde Ekim 2009 tarihinde yapılan ev baskınlarında 
farklı zamanlarda HPG'lilerin cenaze merasimlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına 
alınarak tutuklanan Ömer Akdağ (19) hakkında açılan dava 2010 yılı Nisan 
ayında sonuçlandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruĢmada 
Mahkeme Heyeti, gizli tanığın verdiği ifade doğrultusunda Akdağ'a, "Örgüte üye 
olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek", "Devlet memuruna mukavemette 
bulunmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 12 yıl hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 12 yıl hapis 
cezası verildi. 

347 Ömer Kabul TMY 7/2 2008 

ġırnak‟ın Silopi Ġlçesi‟nde 22 Ağustos 2008‟de “Sayın Öcalan” ifadesinin yer aldığı 
dilekçelerin posta aracılığıyla ġırnak Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na gönderilmesi 
eylemine katılarak “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla Ömer 
Kabul hakkında açılan dava 2010 ġubat ayında sonuçlandı. Diyarbakır 4'üncü 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kabul,  “Sayın Öcalan dilekçelerinin 
savcılığa gönderilmesi eylemine katıldığı ve DTP'nin Silopi'de düzenlediği 
mitinginde, tertip komitesi üyesi olmasına rağmen, çalınan PKK marĢlarına tempo 
tuttuğu ve bazı kiĢilerin yüzlerini kapatarak, Kürdistan ve PKK flamalarını 
açmasına engel olamadığı” gerekçesiyle, 2'Ģer kez 10 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 20 ay hapis 
cezası verildi. 

348 
Özgür BaĢak ve R.D. 
(17) 

  2010 

BDP Malazgirt Ġlçe Örgütü tarafından, 8 Mart 2009 tarihinde Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Özgür BaĢak (18) ve R.D. (17) hakkında 
"Oremar" Ģarkısına eĢlik ettikleri için Malazgirt Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava 
açıldı. Malazgirt Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 
R.D.'nin katıldığı etkinlikte, "Kürtçe olarak PKK, Kongra-Gel örgütünce 
propaganda amacıyla kullanılan Oremar (Dağlıca) Ģarkısını söylediği tespit 
edildiği" belirtilirken, Özgür BaĢak için ise "örgüt lehine de slogan attığının tespit 
edildiği" öne sürüldü. 

Devam ediyor. 
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349 

Özgür Tekin, Kemal 
Tekin, Famile Eren, 
Yakup Çetin ve Mehmet 
Salih Tarın 

TMY 7/2 2007 

Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi‟ne bağlı Akçatarla Köyü‟nde 5 Nisan 2007 yılında 
yapılan bir düğünde sarı, kırmızı, yeĢil renkli Ģal sallandığı iddiasıyla geçici köy 
korucularının yaptığı Ģikâyet sonucu Özgür Tekin, Kemal Tekin, Famile Eren, 
Kürtçe türküler söyleyen Yakup Çetin ve Mehmet Salih Tarın hakkında açılan 
dava 30 Aralık 2009‟da sonuçlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
görülen ve sanıkların katılmadığı duruĢmada alınan kara 2010 Ocak ayında tebliğ 
edildi. Mahkeme heyeti, düğünde sarı kırmızı flamalar taĢıdığı gerekçesiyle düğün 
sahibi Kemal Tekin ile oğlu Özgür Tekin, yeĢil, sarı ve kırmızı flama taĢıyan 
Famile Eren, düğünde Kürtçe müzik söyleyen sanatçılar Yakup Çetin ve Mehmet 
Salih Tarın'a TMK'nin 'örgüt propagandası yapmak' suçunu düzenleyen 7/2 
maddesi uyarınca 1'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca gerekçeli 
kararında sanıklar hakkında 5217 sayılı CMK'nin 231/8 maddesi gereğince 5 yıl 
süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmalarını kararlaĢtırdı. Mahkeme, 
denetim süresi içerisinde 5217 sayılı CMK'nin 231. Maddesinin 8. Fıkrasının C 
bendi gereğince denetimli serbestlik tedbiri olarak takdiren sanıkların 1 yıl süre ile 
Mardin ili sınırları dahilinde bulunan toplantı ve gösteri yürüyüĢlerine katılmalarını 
da yasakladı. Mahkeme dosyada bulunan CD'lerdeki sanıklara ait görüntüleri 
dosyada delil olarak saklanmasını da istedi. 

Sonuçlandı. 5 
kiĢiye toplam 5 yıl 
hapis cezası 
verildi. 

350 
Özlem Gerçek, Mahir 
Çelebi ve Ercan Duman 

TMY 7/2 2008 

Tunceli‟nin Hozat Ġlçesi‟nde 16 Haziran 2008‟de düzenlenen sahne aldıkları bir 
konserde Kürtçe Ģarkı söyledikleri gerekçesiyle Grup Munzur üyeleri Özlem 
Gerçek, Mahir Çelebi ve Ercan Duman hakkında açılan dava 19 Temmuz 2010‟da 
sonuçlandı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddiasıyla yargılanan 3 kiĢi, TMY 7/2. maddesi uyarınca 10‟ar ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 3 
kiĢiye toplam 2 yıl 
6 ay hapis cezası 
verildi. 

351 Pervin Oduncu TMY 7/2 2010 

Kapatılan DTP‟nin Parti Meclisi üyesi Pervin Oduncu, 8 Mart 2009‟da Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Manisa‟nın Turgutlu Ġlçesi‟nde yaptığı 
konuĢmada kullandığı sözler nedeniyle hakkında açılan davanın 4 Mart 2010‟da 
Ġzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” suçlamasıyla TMY 7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis 
cezasına mahkûm oldu. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 10 ay 
hapis cezası 
verildi. 

352 
Petek Çapanoğlu, 
Cemile Eminoğlu, Fesih 
Yalçın ve 15 kiĢi 

TMY 7/2 
TCK 215 

2010 

Diyarbakır'daki kadın kurumları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
kutlamaları nedeniyle basılan afiĢlerde Sema Yüce'nin fotoğrafı yer aldığı 
gerekçesiyle aralarında Eğil Belediye BaĢkanı Petek Çapanoğlu, Bismil Belediye 
BaĢkanı Cemile Eminoğlu ve Ergani Belediye BaĢkanı Fesih Yalçın'ın da 
bulunduğu 14'ü kadın toplam 18 kiĢi hakkında "örgüt propagandası yapmak" ve 
"suç ve suçluyu övmek" iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 15 Haziran 

Devam ediyor. 
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2010 tarihinde görüldü. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 
duruĢmaya, 13 sanıkla avukatları Aygül DemirtaĢ ve Meral DanıĢ BeĢtaĢ, 
duruĢmada hazır bulundu. Ġddianamenin okunduğu duruĢmada, sanıklar savunma 
yaptı. Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, emniyette verdikleri ifadeleri 
tekrarladı. 

353 
Pınar Koyuncular ve 
Nergiz ġiĢek 

Diğer 2009 

Bursa'nın Mudanya Ġlçesi'nde 2008 yılında B.Ç. (14) adındaki kız çocuğuna cinsel 
tacizde bulunduğu için tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Hüseyin Üzmez‟i 
10 ġubat 2009 tarihinde tutuksuz yargılandığı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 
duruĢmasında protesto eden ve yumurta atan Kadın Platformu üyelerinden Pınar 
Koyuncular ve Nergiz ġiĢek hakkında, “basit yaralama ve hakaret” suçundan 
toplam 7.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle ceza davası açıldı. 

Devam ediyor. 

354 Pınar Sağ TCK 215 2010 

Tunceli‟nin Nazımiye Ġlçesi‟nde 2009 yılında katıldığı Düzgün Baba Festivali‟nde 
sahne aldığı konser sırasında “artık dağlarımızda çatıĢmalar olmasın, barıĢ 
gelsin, kimse ölmesin. Mercan Dağları‟nda 17 genç silahsız öldürüldü. Artık bu 
savaĢ son bulsun, biz kendi memleketimizde özgürce gezebilelim, bu topraklara 
barıĢ gelsin” diyen Türkücü Pınar Sağ hakkında “suçu ve suçluyu övdüğü” 
gerekçesiyle dava açıldı. Davaya 15 Eylül 2010‟da baĢlandı. TCK‟nın 215. 
maddesi uyarınca Nazimiye Asliye Ceza Mahkemesi‟nde yargılandığı davanın 
duruĢmasına katılan Pınar Sağ‟ın ifadesini alan mahkeme baĢkanı dosyadaki 
eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruĢmayı erteledi. 22 Aralık 2010‟da 
görülen duruĢmada, Nazimiye Asliye Ceza Mahkemesi‟nden Malatya 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟ne gönderilen dava dosyası kapsamında Ġstanbul 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi talimatla Pınar Sağ‟ın ifadesini aldı. Mahkeme heyeti, davanın diğer 
sanığı Mehmet Özcan‟ın da ifadesinin alınabilmesi için duruĢmayı 26 Ocak 
2011‟e erteledi. 

Devam ediyor. 

355 R.B. ve A.B. 

TCK 314/2 
TMK 7/2 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2009 

Siirt'te 2009 Newroz'unda çıkan olaylarda karıĢtıkları iddia edilen 15 yaĢından 
küçük R.B. ve A.B. hakkında "polise taĢ attıkları" iddiasıyla açılan dava 4 Haziran 
2010 tarihinde Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Polis ifadesi 
dıĢında baĢka bir delilin bulunmadığı davada, iddia makamı, 28 Eylül 2009'da 
R.B. ve A.B. hakkında TCK'nin 314/2, TMK'nın 7/2 maddeleri ve 2911 Sayılı 
Kanun'un 33/c maddesi ile cezalandırılması istedi. Çocukların avukatı ġakir Demir 
yaptığı savunmada, dosyada müvekkillerinin cezalandırılmasını gerektirecek 
kesin delil bulunmadığını söyledi. Demir, tutanak imzacı polislerin dıĢında 
müvekkillerinin "Polise taĢ attığına" dair ne fotoğraf ne de video görüntüsü 
bulunduğunu belirterek, müvekkillerinin beraatını istedi. Mahkeme heyeti, R.B. ve 
A.B.'nin, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" iddiasıyla 7'Ģer 

Sonuçlandı. 2 
kiĢiye toplam 13 yıl 
hapis cezası 
verildi. 
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yıl 6'Ģar ay, "2911 sayılı Gösteri ve Toplantı YürüyüĢleri Kanunu"na muhalefet 
ettiği iddiasıyla da 5'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca A.B.'ye 
"Örgüt propagandası yapmak"tan 1 yıl hapis cezası verdi. Sanıklara toplam 26 yıl 
hapis cezası verilirken, sanık çocukların 15 yaĢından küçük olmaları ve dava 
süresince iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, verilen cezaları 1/2 
oranında indirime gitti. Mahkeme heyeti, sanıkların ceza süresince Siirt ilinde 
düzenlenen toplantı ve yürüyüĢlere katılmaktan da men etti. Mahkeme heyeti, 
sanıklar hakkında denetimli serbestlik kararı uygulayarak, çocuklara verilen 
toplam 13 yıllık cezanın ertelenmesine karar verdi. 

356 R.Ö. 

TMY 7/2 
TCK 220 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2008 

Diyarbakır‟da 14 Temmuz 2008‟de düzenlenen bir gösteride kolluk kuvvetlerine 
taĢ attığı ve bir okulun bahçesindeki Türk bayrağını indirmeye çalıĢtığı iddiasıyla 
tutuklu yargılanan R.Ö.‟nün (17) karar duruĢması 4 Mart 2010‟da görüldü. 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında R.Ö.'nün 
müdafi avukatı Ġhsan Aslan, müvekkilinin Türk bayrağına yönelik bir eylemi 
olmadığını belirterek, 'Müvekkilim örgüt adına gösteriye katılmadı. Örgüt adına 
eylem yeni bir kriterdir. Örgütün somut etkisinde kalarak, eyleme katıldığı 
kanıtlanmalıdır. Müvekkilim 2911 sayılı yasaya muhalefet etmek suçuna dönüĢen 
bir gösteriye katılmıĢtır. Müvekkilimin siyasi bir geçmiĢi yoktur. Örgüt adına bir 
eylem gerçekleĢtirmedi. Müvekkilim olay tarihinde 18 yaĢından küçük olduğu için 
tahliyesine karar verilmesini istiyoruz' dedi R.Ö., “yasadıĢı örgüte üye olmamakla 
birlikte yasadıĢı örgüt adına suç iĢlediği”, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı”, 
“kolluk kuvvetlerine taĢ attığı” ve “devletin egemenlik alametlerini aĢağıladığı” 
suçlamalarıyla toplam 14 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm oldu. Mahkeme heyeti, 
yaĢı nedeniyle 7 yıl 9 aya indirdiği R.Ö.‟nün cezasını beĢ yıl erteleyerek R.Ö.‟nün 
tahliye edilmesine karar verdi.  

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 7 yıl 
9 ay hapis cezası 
verildi. 

357 
Ragıp Zarakolu ve N. 
Mehmet Güler 

TMY 7/2 2009 

2009 yılında Belge Yayınları tarafından yayımlanan “Ölümden Zor Kararlar” adlı 
kitap nedeniyle kitabın yazarı N. Mehmet Güler ile yayıncısı Belge Yayınları‟nın 
sahibi Ragıp Zarakolu hakkında “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” 
gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası‟nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca açılan 
davaya 2010 yılında Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi. 19 
Kasım 2009‟da görülen duruĢmada kitapta yer alan karakterlerden ötürü TMY‟nin 
7/2. maddesinden yargılanan N. Mehmet Güler ve Ragıp Zarakolu hakkında 
Cumhuriyet Savcısı “suçun yasal unsurlarının oluĢmadığı” gerekçesiyle beraat 
kararı verilmesini istemiĢti. 25 Mart 2010‟da görülen duruĢmada, mahkemeye yeni 
atanan Cumhuriyet Savcısı sanıkların “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” 
iddiasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti Güler ve Zarakolu‟nun 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl 3 ay 
hapis cezası 
verildi. 1 kiĢi 
beraat etti. 
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savunmalarını aldıktan sonra karar için duruĢmayı 10 Haziran 2010‟a 
erteledi.Dava 10 Haziran 2010‟daki sonuçlandı. Mahkeme heyeti N. Mehmet 
Güler‟e TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca bir yıl üç ay hapis cezası verirken Ragıp 
Zarakolu‟nun da beraat etmesine karar verdi. 

358 
Ragıp Zarakolu ve N. 
Mehmet Güler 

TMY 7/2 2010 

Belge Yayınları tarafından yayımlanan “KCK Dosyası/ Küresel Devlet ve Devletsiz 
Kürtler” adlı kitabın yazarı N. Mehmet Güler ve kitabı yayımlayan Belge 
Yayınları‟nın sahibi Ragıp Zarakolu hakkında “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddiasıyla dava açıldı. Diyarbakır 1. Kitap Fuar‟ında tanıtımı yapıldıktan 
sonra kitap hakkında “toplatma” kararı verilmesinin ardından dava Ġstanbul 10. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 30 Eylül 2010‟da baĢladı. DuruĢmaya katılan yazar N. 
Mehmet Güler savunmasını yaptı. Mahkeme heyeti Ragıp Zarakolu‟nun bir 
sonraki duruĢmaya zorla getirilmesine karar vererek duruĢmayı 2 Aralık 2010‟a 
erteledi. 2 Aralık günü görülen duruĢmada ise, yazar N. Mehmet Güler yine 
savunmasını yaptı. N. Mehmet Güler‟in savunmasını alan mahkeme heyeti, 
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruĢmayı 10 Mart 2011‟e erteledi. 

Devam ediyor. 

359 

Ramazan Dengiz, 
M.MürĢüt Ekinci, ġerif 
Özmez, Memduh Ekinci 
ve 5 kiĢi 

  2008 

“20 Nisan 2008 tarihinde Erzurum‟da bir çatıĢma sonucunda yaĢamını yitiren ve 
cenazesi Mardin‟in Mazıdağı ilçesi ġenyuva köyüne getirilen Yavuz ġan‟nın 
mezarına ve taziyesine gittikleri ve slogan atarak örgüt propagandası yaptıkları” 
iddiasıyla Çınar Belediyesi BaĢkan Yardımcısı Ramazan Dengiz, Ġl genel Meclisi 
BaĢkan Vekili M.MürĢüt Ekinci, Belediye Meclis üyesi ġerif Özmez, Memduh 
Ekinci‟ninde yer aldığı toplam 9 kiĢi hakkında açılan dava Kasım 2010‟da 
sonuçlandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 kiĢiye 10‟ar ay hapis cezası 
verdi. 

Sonuçlandı. 9 
kiĢiye toplam 7 yıl 
6 ay hapis cezası 
verildi. 

360 Ramazan Uysal   2010 

ġırnak Belediye BaĢkanı Ramazan Uysal hakkında 15 ġubat 2010‟da düzenlenen 
protesto gösterisinde yaptığı konuĢmadan dolayı dava açıldı. Dava Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 2 Aralık 2010‟da sonuçlandı. Mahkeme Heyeti, Uysal‟a 
“yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt adına suç iĢlediği” ve 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla yedi yıl bir ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 7 yıl 1 ay 
hapis cezası 
verildi. 

361 Rihan Yıldız 
TMY 7/2 
TCK 220 

2009 

Diyarbakır‟da 2008 ve 2009 yıllarında düzenlenen dört protesto yürüyüĢüne 
katıldığı gerekçesiyle Rihan Yıldız (57) hakkında açılan dava, Diyarbakır 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde 17 Mart 2010‟da görüldü. Yıldız, yürüyüĢlerde slogan atıp 
alkıĢ tutarak; pankart taĢıyıp zafer iĢareti yaparak ve siyah elbise giyerek 
“yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt adına suç iĢlediği” 
iddiasıyla 6 yıl 3 ay, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 3 yıl 4 ay 
olmak üzere toplam 9 yıl 7 ay hapis cezasına mahkûm oldu. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 9 yıl 7 ay 
hapis cezası 
verildi. 

362 Rojda ġenses   2002 MKM'ye bağlı olarak müzik çalıĢmalarını sürdüren sanatçı Rojda ġenses Sonuçlandı. 1 
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hakkında, 2002 yılında Batman'da katıldığı bir etkinlikte seslendirdiği Kürtçe 
''Heval Kamuran" Ģarkısı nedeniyle açılan dava Batman Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde yaklaĢık 8 yıl sonra sonuçlandı. Rojda, 2 yıl hapis cezasına 
çarptırıldı. 

kiĢiye 2 yıl hapis 
cezası verildi. 

363 Rojda ġenses TMY 7/2 2009 

ġarkıcı Rojda ġenses hakkında, Diyarbakır‟da 2009 yılının Mayıs ayında katıldığı 
Diyarbakır Kültür ve Sanat Festivali‟nde söylediği “Hewal Kamuran” adlı Kürtçe 
Ģarkının sözleriyle “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle açılan dava 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 25 Mart 2010‟da sonuçlandı. Rojda 
ġenses, TMY 7/2. maddesi uyarınca bir yıl sekiz ay hapis cezasına mahkûm 
edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl 8 ay 
hapis cezası 
verildi. 

364 Roni Margulies TMY 7/2 2010 

Taraf Gazetesi Yazarı Roni Margulies hakkında, 16 Aralık 2009‟da Taraf 
Gazetesi‟nde yayımlanan “Kim kimin düĢmanı?” baĢlıklı yazısında “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” iddiasıyla TMY 7/2. maddesi uyarınca dava açıldı. Dava 
Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 4 Mayıs 2010‟da baĢladı. DuruĢmada 
savunmasını yapan Roni Margulies, “silahlı iki gücün çatıĢmasına savaĢ dendiğini 
ve 30 yıldır süren çatıĢmanın bir savaĢ olduğunun” belirtti. Roni Margulies‟in 
kimlik tespitinin yapılmasının ardından mahkeme heyeti dosyayı incelemek 
amacıyla duruĢmayı 15 Haziran 2010‟a erteledi. Dava 15 Haziran 2010‟da 
sonuçlandı. Mahkeme Heyeti, yazıda Kürt meselesinin çözümüne yönelik öneriler 
getirildiği gerekçesiyle Roni Margulies‟in berat etmesine karar verdi. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 

365 
Ruken YetiĢkin, Hüsnü 
Bulgan ve Ferzende 
Yılmaz 

  2010 

Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde, eski Askeri Havaalanı'na yürüyerek 
operasyonlara karĢı "Canlı Kalkan" eylemi gerçekleĢtirdikleri gerekçesiyle 
Yüksekova Belediye BaĢkanı Ruken YetiĢkin, BDP Yüksekova Ġlçe BaĢkanı 
Hüsnü Bulgan ve Ġl Genel Meclis BaĢkanı Ferzende Yılmaz hakkında dava açıldı. 
Davanın 21 Aralık 2010 tarihinde Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 
görülen duruĢmasına katılan ve Kürtçe ifade vermek isteyen BDP Yüksekova Ġlçe 
BaĢkanı Hüsnü Bulgan ve Ġl Genel Meclis BaĢkanı Ferzende Yılmaz'ın talebi 
hakim tarafından reddedildi. Mahkeme heyetine, kendilerini Kürtçe daha iyi ifade 
edeceklerini belirten Bulgan ve Yılmaz, anadillerinde kendilerini daha iyi ifade 
edeceklerini belirterek, Lozan AntlaĢması ve Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi'ne 
atıfta bulundu. Sanıklar, Kürtçe bilen tercüman atanmasını talep etti. Hakim, 
Kürtçe ifade talebini resmi dilin Türkçe olması ve CMK'nin 202. maddesindeki 
Ģartların oluĢmaması nedeniyle reddetti. Hakimin sorularına Kürtçe cevap veren 
Bulgan ve Yılmaz'ın Avukatı Davut Uzunköprü ise, müvekkillerinin meramlarını 
Kürtçe daha kolay anlatabileceğini, bu yüzden de ifadelerinin Kürtçe alınmasını 
talep etti. Talebin reddedilmesi üzerine Bulgan ve Yılmaz, Türkçe ifade 

Devam ediyor. 
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vermeyeceklerini belirterek adliyeden ayrıldı. 

366 

RuĢen Sümbüloğlu, 
Salman Kaya, Ömer 
Öneren, Mehmet ġirin 
Karademir ve Sibel 
Çelik 

TCK 215 2009 

Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist-Türkiye ĠĢçi Köylü KurtuluĢ Ordusu 
(TKP/ML-TĠKKO) örgütünün kurucusu Ġbrahim Kaypakkaya‟nın 18 Mayıs 1973‟te 
yaĢamını yitirmesinin yıldönümü olan 18 Mayıs 2009‟da Çorum‟un Karakaya 
Köyü‟nde bulunan mezarı baĢında yapılan anma toplantısında konuĢma yapan 
RuĢen Sümbüloğlu, Salman Kaya, Ömer Öneren, Mehmet ġirin Karademir ve 
Sibel Çelik hakkında Sungurlu Cumhuriyet BaĢsavcılığı, “suçu ve suçluyu 
övdükleri” iddiasıyla Türk Ceza Kanunu‟nun (TCK) 215. maddesi uyarınca 
cezalandırılmaları için bir iddianame hazırlayarak Sungurlu Sulh Ceza 
Mahkemesi‟ne sundu. Mahkeme, “sanıkların övdüğü suçun açıkça belirtilmesi 
gerektiği” ve “övüldüğü iddia edilen kiĢinin suçlu olduğunun delillerle 
belgelendirilmesini” isteyerek iddianameyi reddetti. Karara itiraz eden savcılık, 
“Kaypakkaya‟nın suçluluğunun herkesçe bilinen bir olgu olduğunu” ileri sürdü. 
Mahkemesi ise Kaypakkaya‟nın 1973‟te yaĢamını yitirdiğini hatırlattı, 
“suçluluğunun herkes tarafından bilinen bir olgu olmadığını” kaydederek itirazı 
kabul etmedi. Karar üzerine Sungurlu Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın, bir üst 
mahkeme olan Asliye Ceza Mahkemesi‟ne baĢvurdu ve mahkeme iddianameyi 
kabul etti. 

Devam ediyor. 

367 
S.E., R.A., S.K., Ġ.Y., Ġ.K. 
ve Ö.K. 

TMY 7/2 2009 

15 ġubat 2009‟da Ġzmir‟de düzenlenen bir gösteride kolluk güçlerine “taĢ attıkları” 
iddiasıyla tutuklanan S.E. (17), R.A. (17), S.K. (17), Ġ.Y. (16), Ġ.K. (17), Ö.K. (17) 
hakkında dava açıldı. Davanın 2. duruĢması 8 Eylül 2009‟da Ġzmir 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görüldü. Mahkeme heyeti 6 çocuğun tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakılmalarına karar vererek bir sonraki duruĢmayı 16 ġubat 2010‟a 
erteledi. 

Devam ediyor. 

368 S.I.   2009 

Batman'da gösteriye katıldığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl gözaltına alınan S.I. (17) 
hakkında açılan dava 2010 ġubat ayında Diyarbakır Özel Yetkili Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. S.I.‟ya "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına 
suç iĢlemek" ile "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu"na muhalefet 
etmek iddiasıyla toplam 6 yıl 11 ay hapis cezası verildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 6 yıl 
11 ay hapis  cezası 
verildi. 

369 S.Ü. ve Ç.T.    2010 

ġırnak'ın Silopi ilçesinde 2009 yılı Aralık ayında protesto gösterilerine katılmaktan 
tutuklanan S.Ü. (15) ile tutuksuz Ç.T. (13) hakkında "PKK üyesi olmak" suçundan 
dava açıldı. Ġki çocuğun PKK'nin çağrısı üzerine gösteriye katıldıkları için "silahlı 
örgütü üyesi olmaktan" 10, izinsiz gösteri yaptıkları için 5, bu olaylar sırasında 
slogan attıkları için de 5 yıl olmak üzere toplam 20'Ģer yıl hapsi istendi. 

Devam ediyor. 

370 Sabri Adanır TMY 7/2 2006 
ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nde 2006 yılında gözaltına alınarak tutuklanan ve 9 ay sonra 
tahliye olan Gündem Gazetesi Temsilcisi Sabri Adanır hakkında 'örgüte yardım' 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 6 yıl 3 ay 
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ettiği iddiasıyla Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 1 ġubat 2010 
tarihinde Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Mahkeme heyeti, 
Adanır'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 

hapis cezası 
verildi. 

371 Sakine Yalçın TCK 301 2003 

“21. Yüzyıla Sosyalizmi Yazacağız” Alınteri Gazetesi‟nin eski Yazı ĠĢleri Müdürü 
Sakine Yalçın hakkında, 14 Ekim 2003‟te Alınteri Gazetesi‟nin 43. sayısında yer 
alan bir haberde “Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nin (TBMM) manevi Ģahsiyetini 
aĢağılandığı” gerekçesiyle açılan dava 2010 Mayıs ayında sonuçlandı. ġiĢli 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi‟nde yapılan yargılamada Sakine Yalçın‟a TCK 301. 
maddesi uyarınca 1620 TL para cezası verildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1620 TL 
para cezası verildi. 

372 Salih Aktan 
Siyasi Partiler 

Kanunu 
2007 

Batman'ın BDP'li Ġl Genel Meclis BaĢkanı Salih Aktan hakkında, 2007 
seçimlerinde seçim aracından halka Kürtçe “Cawanî BaĢî” dediği için 6 aydan 3 
yıla kadar hapis istemiyle açılan dava 2010 yılında sonuçlandı. Sulh Ceza 
Mahkemesi'nde görülen davada Aktan'a Kürtçe konuĢtuğu gerekçesiyle 3 bin TL 
para cezası verildi. Aktan'a, para cezanı 20 taksitte ödemesi için tebligat 
gönderildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 3000 TL 
para cezası verildi. 

373 

Salih BağıĢ, Muhittin 
Beyazıt, Ġbrahim Halil 
Çelikdemir, Velit 
Yıldızoğulları, Erkan 
GümüĢtaĢ ve M.B. (17) 

TCK 314/2 
TMK 7/2 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2008 

ġanlıurfa'da 2008 yılında PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını 
protesto etmek için düzenlenen eyleme katıldıkları gerekçesiyle kapatılan DTP'nin 
ġanlıurfa Merkez Ġlçe BaĢkanı Salih BağıĢ, Ġbrahim Halil Çelikdemir, Velit 
Yıldızoğulları, Erkan GümüĢtaĢ ve M.B. (17) hakkında açılan dava 2010 yılı 
Haziran ayında sonuçlandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 
duruĢmada Mahkeme heyeti, suç tarihinde 17 yaĢında olan sanık M.B'yi TCK‟nın 
'"örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek'' suçunu içeren 314/2. 
maddesi uyarınca 4 yıl 2 ay, TMK'nın "örgüt propagandası yapmak'' suçundan 6 
ay ve 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu"nun 33/c maddesinde 
yer alan ''Dağılma sırasında silah veya araçlarla mukavemet etmek'' suçundan 2 
yıl 9 ay, ''Ġzinsiz patlayıcı madde bulundurma'' suçundan 2 yıl 10 ay ve "Mala 
zarar verme'' suçundan 5 ay olmak üzere toplam 10 yıl 8 ay hapis cezasına 
çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanıklardan kapatılan DTP'nin Merkez Ġlçe BaĢkanı 
SağıĢ ve Muhittin Beyazıt'ı da TCK'nın ilgili maddeleri uyarınca 20'Ģer yıl 8'er ay 
hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, verilen cezada ''atılı suça çocukları 
azmettirdikleri'' gerekçesiyle 1/3 oranında artırım yapıldığını belirtti. Diğer sanıklar 
Ġbrahim Halil Çelikdemir ve Velit Yıldızoğulları 16'Ģar yıl, Erkan GümüĢtaĢ 15 yıl 5 
ay hapisle cezalandırıldı. 

Sonuçlandı. 6 
kiĢiye toplam 99 yıl 
5 ay hapis cezası 
verildi. 

374 Samsun'da 5 kiĢi   2010 
Samsun‟da 1 Haziran 2010‟da Halkevleri üyelerine yönelik düzenlenen ev 
baskınlarında gözaltına alındıktan sonra 4 Haziran 2010‟da ve 11 Haziran 
2010‟da “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklanan beĢ kiĢi ile serbest 

Devam ediyor. 
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bırakılan iki kiĢi hakkında dava açıldı. Dava 21 Eylül 2010‟da baĢladı. Ankara 12. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟ndeki, duruĢmada sanıkların savunmalarını alan mahkeme 
heyeti tutuklu beĢ sanığın tahliye edilmesine karar vererek duruĢmayı 2 Aralık 
2010‟a erteledi. 2 Aralık 2010‟da görülen duruĢmada sanıkların taleplerini 
değerlendiren mahkeme heyeti, bazı belgelerin deliller arasından çıkarılmasına 
karar vererek duruĢmayı erteledi. 

375 Savur Ġlçesinde 28 KiĢi TMY 7/2 2009 

Kapatılan DTP'nin Mardin'in Savur Ġlçesi'ne bağlı YeĢilalan (Barman) ve 
Pınardere (Elfan) belde belediye baĢkan adayları için 31 Ocak 2009 tarihinde 
yapılan mitinge katılan 28 kiĢi hakkında açılan dava Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde 2010 yılı Haziran ayında sonuçlandı. Mahkeme, mitingde 21 
kiĢinin ellerini havaya kaldırarak "yasadıĢı slogan" attığı gerekçesiyle "Örgüt 
propagandası yapmak" iddiasıyla birer yıl hapis cezası verdi. 7 kiĢi isede beraaat 
etti.  Mahkeme, ceza alan 21 kiĢi hakkında ayrıca "TBMM üyeliğinden veya 
devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum 
ve kuruluĢlarca verilen atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve 
hizmetlerden istihdam edilmekten men" edilmesine ve "Seçme ve seçilme 
ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan, vakıf, dernek, sendika, Ģirket, 
kooperatif ve siyasi parti tüzel kiĢiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan 
yoksun bırakılmasına" karar verdi. 

Sonuçlandı. 21 
kiĢiye toplam 21 yıl 
hapis cezası 
verildi. 7 kiĢi 
beraat etti. 

376 
Sebahat Tuncel, Emine 
Ayna, Fatma Kurtulan 
ve 20 kiĢi 

TCK 215 2007 

DTP Ġstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Mardin Milletvekili Emine Ayna ve Van 
Milletvekili Fatma Kurtulan"ın da aralarında bulunduğu 23 kiĢinin, yaptıkları bir 
basın açıklamasıyla ilgili olarak TCK 215/1. maddesinde yer verilen “suçu ve 
suçluyu övme” fiili ile Terörle Mücadele Yasası"nın 5. maddesi uyarınca 
yargılanmalarına 2010 yılında devam edildi. BaĢka illerde yargılandıkları davalar 
kapsamında 13 Nisan günü Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen talimat 
duruĢmalarına, Ayna ve DemirtaĢ katılmazken, avukatları duruĢmalarda hazır 
bulundu. Mahkeme BaĢkanı Hasan ġatır, sanıklar Ayna ve DemirtaĢ'ın zorla 
getirilme emirlerine, 7 Nisan 2010 tarihinde verilen cevapta, BDP Genel 
Merkezi'nde bulunmadıkları anlaĢılan bu kiĢilere zorla getirme kararının tebliğ 
edilemediğinin bildirildiğini aktardı. Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, sanıklar 
hakkındaki zorla günsüz getirme kararı dikkate alınıp, yasal ihtarat da yapılarak 
yeniden zorla getirme müzekkeresi çıkartılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, 
Emine Ayna ve Selahattin DemirtaĢ hakkında, CMK'nın 146. ve 199. maddelerine 
göre günsüz zorla getirme emri çıkartıldığından, bu emrin yerine getirilmesi için 
yeniden müzekkere yazılmasına, günsüz zorla getirme müzekkeresinin yerine 
getirilmemesi halinde görevliler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı 

Devam ediyor. 
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ihtaratının müzekkereye eklenmesine karar verdi. Müzekkerenin yerine 
getirilmemesi halinde yerine getirmekle sorumlu görevlilerin isimlerinin 
mahkemeye bildirilmesinin istenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruĢmaları 
10 Haziran 2010 tarihine erteledi. 15 Nisan 2010 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi"nde görülen duruĢmaya ise sanıklar katılmazken Tuncel'in avukatı 
Mehmet Nuri Özmen hazır bulundu. Mahkeme heyeti, BDP Genel Merkezi'ne 
gönderilen tebligatın Tuncel'in orada bulunmamasından kaynaklı geri yollandığını 
belirterek, zorla getirme kararını yeniledi. Emine Ayna‟nın ve Selahattin 
DemirtaĢ‟ın da duruĢma tarihinden önce zorla ifade vermeye getirilmeleri kararına 
rağmen iki sanığın ifadelerinin henüz alınmamıĢ olması üzerine ifade vermeleri 
için zorla getirilmelerine karar verdi.Mahkeme ayrıca günsüz zorla getirme emrini 
yerine getirmeyen memurlar hakkında suç duyurusunda bulunacağına da karar 
verirken, yine zorla getirme kararını uygulamayan memurların isimlerinin de 
mahkemeye bildirilmesi istendi. DuruĢma 17 Haziran 2010 tarihine ertelendi. 17 
Haziran günü görülen duruĢmada Mahkeme Heyeti, Sebahat Tuncel‟in duruĢma 
tarihinden önce zorla ifade vermeye getirilmesi kararına rağmen sanık 
milletvekilinin ifadesinin henüz alınmamıĢ olması üzerine Sebahat Tuncel‟in ifade 
vermesi için yeniden “günsüz olarak zorla getirilmesi”ne karar vererek duruĢmayı 
7 Ekim 2010‟a erteledi. 7 Ekim 2010‟da görülen duruĢmada Mahkeme Heyeti, 
Emine Ayna ve Sebahat Tuncel‟in duruĢma tarihinden önce zorla ifade vermeye 
getirilmesi kararına rağmen, sanık milletvekilinin ifadesinin henüz alınmamıĢ 
olması üzerine, Emine Ayna ve Sebahat Tuncel‟in ifade vermesi için yeniden 
“günsüz olarak zorla getirilmesi”ne karar vererek duruĢmayı 10 ġubat 2011‟e 
erteledi. 

377 

Seher Tümer, Nurhayat 
Ağgöz, Dilek Yıldırım 
Demir, SavaĢ Deli, 
Ġbrahim Bakır ve Mevlüt 
Aslan 

TMY 7/2 
TCK 314 

2009 

Ankara‟da düzenlenen ev baskınları sonucu 17 Nisan 2009‟da gözaltına alınıp 20 
Nisan 2009‟da tutuklanan SES Ankara ġubesi yöneticisi Seher Tümer ile 
Nurhayat Ağgöz, Dilek Yıldırım Demir, SavaĢ Deli, Ġbrahim Bakır ve Mevlüt Aslan 
hakkında “yasadıĢı örgüt üyesi olmak” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yapmak” 
suçlamalarıyla 2009 yılında açılan dava 2010 yılında sonuçlandı.  Ankara 11. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde 18 Mart 2010‟da görülen karar duruĢmasında Mahkeme 
heyeti, sanıkların sanık Seher Tümer‟in “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” ve “yasadıĢı 
örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla toplam yedi yıl bir ay hapis cezasına 
mahkûm edilmesine; Nurhayat Ağgöz, Dilek Yıldırım Demir, SavaĢ Deli ve 
Ġbrahim Bakır‟ın “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla bir yıl sekizer 
ay, Mevlüt Aslan‟ın da aynı gerekçeyle 10 ay hapis cezasına mahkûm edilmesine 
karar verdi.  

Sonuçlandı. 6 
kiĢiye toplam 14 yıl 
7 ay hapis cezası 
verildi. 
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378 Selahattin DemirtaĢ TMY 7/2 2007 

BDP Genel BaĢkanı ve Diyarbakır Milletvekili Selahattin DemirtaĢ hakkında, ĠHD 
Diyarbakır ġubesi BaĢkanlığı yaptığı dönemde Roj TV‟de yaptığı bir konuĢmada 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla Terörle Mücadele Yasası‟nın 
(TMY) 7/2. maddesi uyarınca açılan dava 28 Eylül 2010‟da sonuçlandı. DemirtaĢ, 
söz konusu dava nedeniyle daha önce de yargılanmıĢ ve Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından “suçu ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle Türk Ceza 
Kanunu‟nun (TCK) 215. maddesi uyarınca bir yıl altı ay hapis cezasına mahkûm 
edilmiĢti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise, kararı esastan bozarak, Selahattin 
DemirtaĢ‟ın “yasadıĢı örgüt propagandasını yapmak” suçundan yargılanmasına 
hükmetmiĢti. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar 
duruĢmasında tutuksuz yargılanan Selahattin DemirtaĢ‟ın avukatı Meral DanıĢ 
BeĢtaĢ hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın talimatla ifadesinin alınmasıyla 
ilgili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne yazılan yazının yanıtının geldiğini, 
talimat duruĢmasının 7 Ekim 2010‟a bırakıldığını bildirdi. Mahkeme heyeti, verdiği 
aradan sonra DemirtaĢ‟ı TMY 7/2. maddesi uyarınca, bir yıl hapis cezasına 
mahkûm etti. On aya indirilen Selahattin DemirtaĢ hakkındaki hapis cezasının 
hükmünün açıklanmasına geri bırakılmasına karar veren mahkeme heyeti, ayrıca 
Selahattin DemirtaĢ‟ın beĢ yıl boyunca denetimli serbestlik tedbirine tabi 
tutulmasını da kararlaĢtırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 

379 Selahattin Elçi   2010 

Bingöl‟de Abdullah Öcalan‟ın cezaevi koĢullarına dikkat çekmek amacıyla 6 Aralık 
2009‟da düzenlenen basın açıklamasında, “Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah 
Öcalan” ifadesini kullanan BDP Merkez Ġlçe Örgütü BaĢkanı Selahattin Elçi 
hakkında dava açıldı. Dava, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 28 Eylül 
2010‟da sonuçlandı. Karar duruĢmasında Elçi, “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla 
birlikte yasadıĢı örgüt adına suç iĢlediği” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
iddiasıyla dokuz yıl iki ay hapis cezasına mahkûm edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 9 yıl 2 ay 
hapis cezası 
verildi. 

380 Selahattin Güçtekin TMY 7/2 2010 

MuĢ'un Bulanık Ġlçesi'ndeki 21 Mart 2010 Newroz kutlamaları sırasında, Kürtçe 
"Seroke me" Ģarkısını söyleyen Dengbêj Selahattin Güçtekin hakkında "örgüt 
propagandası yapmak" iddiası ile dava açıldı. Van Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından kabul edilen iddianamede, Güçtekin'in Kürtçe olarak, "Değerli anne ve 
bacılar, kardeĢler, hepiniz hoĢ geldiniz. Newroz'unuz kutlu olsun. Ben ozanınız, 
dengbéjiniz Gimgimli Selahattin olarak aranızda bulunuyorum. Kusura bakmayın 
biraz geç geldim. Ben size baĢımızın Türküsünü söyleyeceğim. BaĢımız için 
söylüyorum. Ben geçen sene bu Ģarkıyı burada ve Malazgirt'te söyledim. Bu 
yüzden 4-5 defadır mahkemeye gidiyorum. Ben yine bu Ģarkıyı Öcalan için 
söylüyorum" Ģeklindeki konuĢtuğu belirtildi. 

Devam ediyor. 
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381 Selçuk Kozağaçlı TCK 125 2010 

ÇağdaĢ Hukukçular Derneği Genel BaĢkanı Selçuk Kozağaçlı hakkında, “Hayata 
DönüĢ Operasyonu”nun yıldönümünde yaptığı basın açıklamasında HSYK üyesi 
Ali Suat Ertosun'u eleĢtirdiği gerekçesiyle ceza açıldı. Ankara Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı hazırladığı iddianamede, Kozağaçlı'nın 'hakaret' suçu iĢlediği ve bu 
nedenle cezalandırılması talep edildi. Ertosun da Kozağaçlı hakkında 25 bin TL'lik 
manevi tazminat dava açtı. Kozağaçlı, ise verdiği savunmasında kendisinin 
avukat olması nedeniyle hakkında soruĢturma açılabilmesi için Adalet 
Bakanlığı'ndan izin alınması gerektiğinin altını çizdi. Kozağaçlı ayrıca, 
açıklamalarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu. Dava Ankara 9. 
Sulh Ceza Mahkemesi‟nde 28 Temmuz 2010‟da baĢladı. Kozağaçlı‟nın 
savunmasını alan mahkeme baĢkanı duruĢmayı 4 Ekim 2010‟a erteledi. 

Devam Ediyor. 

382 Selçuk Kozağaçlı 
Tazminat 

Davası 
2010 

ÇağdaĢ Hukukçular Derneği Genel BaĢkanı Selçuk Kozağaçlı hakkında, , “Hayata 
DönüĢ Operasyonu”nun yıldönümünde yaptığı basın açıklamasında HSYK üyesi 
Ali Suat Ertosun'u eleĢtirdiği gerekçesiyle Ertosun tarafından, Ankara 21. Asliye 
Hukuk Mahkemesi‟nde 25 bin TL'lik tazminat davası açıldı. Ertosun dava 
dilekçesinde 'Hayata DönüĢ Operasyon'un Hükümet ve Milli Güvenlik kararı 
olduğunu belirtti. F tipi cezaevlerinin hayata geçirilmesi ile devletin cezaevlerine 
hakim hale geldiği belirten Ertosun, baĢarıları nedeniyle devlet üstün hizmet 
madalyası ile ödüllendirildiğini kaydetti. Ertosun Kozağaçlı'nın kendisini hedef 
gösterdiğini de savundu. Tazminat davasının ilk duruĢması 18 Mayıs 2010 
tarihinde gerçekleĢtirildi. 

Devam Ediyor. 

383 Selim ErtaĢ TMY 7/2 2009 

Kapatılan DTP'nin Van eski Ġl BaĢkanı Selim ErtaĢ hakkında il baĢkanı olduğu 
dönemde yaptığı açıklamalardan dolayı açılan davaların birleĢtirilerek görüldüğü 
Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına 19 Mart 2010‟da devam edildi. 
ErtaĢ‟a “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla TMY 7/2. maddesi 
uyarınca altı yıl hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca, ErtaĢ'ın bulunduğu yerde 
tutuklanmasına karar verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 6 yıl hapis 
cezası verildi. 

384 
Selim Özalp, 
Abdurrahman TaĢçı ve 
Necat Yılmaz 

TMY 7/2 2009 

Kapatılan Demokratik Toplum Partisi‟nin (DTP) 2009 yılında düzenlenen Siirt 
Merkez Ġlçe Örgütü 1. Olağan Kongresi‟nde yaptıkları Kürtçe konuĢmalar 
nedeniyle haklarında dava açılan DTP Parti Meclisi üyesi Selim Özalp, DTP Siirt Ġl 
BaĢkanı Abdurrahman TaĢçı ve Siirt‟in Kurtalan Ġlçesi‟nin Belediye BaĢkanı Necat 
Yılmaz hakkında açılan davanın karar duruĢması 31 Mayıs 2010‟da Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görüldü. Mahkeme heyeti üç sanığa konuĢmalarında 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla Terörle Mücadele Yasası‟nın 
(TMY) 7/2. maddesi uyarınca 10‟ar ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 3 
kiĢiye 10'ar ay 
hapis cezası 
verildi. 

385 Selim Sadak TMY 7/2 2010 Siirt Belediye BaĢkanı Selim Sadak hakkında, Eruh‟ta 15–16 Ağustos 2009‟da Sonuçlandı. 1 
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düzenlenen Çırav Kültür ve Sanat Festivali‟nde yaptığı konuĢmada “yasadıĢı 
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla hakkında açılan davanın karar duruĢması 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 25 ġubat 2010‟da görüldü. Mahkeme 
heyeti, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince Sadak'ı 1 yıl hapis 
cezasına çarptırdı. Sadak'ın yargılama aĢamasındaki olumlu tutum ve 
davranıĢlarının göz önüne alan mahkeme heyeti, 5237 sayılı TCK 62/1. maddesi 
gereği cezasından 1/6 oranında indirim yaptı ve Sadak'ın cezasını 10 aya indirdi. 

kiĢiye toplam 10 ay 
hapis cezası 
verildi. 

386 Selim Sadak TMY 7/2 2008 

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 11 Kasım 2007'de düzenlenen ''BarıĢ ve Demokrasi'' 
mitinginde yaptığı konuĢmada terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan 
yargılanan Siirt Belediye BaĢkanı Selim Sadak hakkında açılan dava 2010 
Haziran ayında Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Sadak‟a 1 yıl 
hapis cezası veren Mahkeme Heyeti, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan 
mahkum olmamasını, gözlemlenen kiĢilik özellikleri, duruĢmalardaki tutum ve 
davranıĢlarını göz önünde bulundurarak yeniden suç iĢlemeyeceği kanaatine 
vararak, denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verdi. Mahkemenin 
verdiği ''Sanığın denetim süresi içerisinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu'nun 231. maddesinin 8. fıkrasının c bendi gereğince denetimli serbestlik 
tedbiri olarak takdiren 1 yıl süre ile Mardin sınırları dahilinde toplantı ve gösteri 
yürüyüĢlerine katılmaktan yasaklanması'' kararının tebliğ edildiği Sadak, ''Karar 
tebliğ edildi ve ben de buna uyacağım'' dedi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 1 yıl 
hapis  cezası 
verildi. 

387 Selim Sadak TMY 7/2 2010 

Siirt Belediyesi Belediye BaĢkanı Selim Sadak hakkında belediyenin bastırdığı 
2010 yılı takviminde yer alan bir fotoğraf nedeniyle dava açıldı. Dava 13 Nisan 
2010 tarihinde sonuçlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen ilk 
duruĢmaya, talimatla ifadesi alınan, tutuksuz yargılanan sanık Siirt Belediye 
BaĢkanı Selim Sadak katılmazken, avukatı ġakir Demir hazır bulundu. Mahkeme, 
sanık Sadak'ı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ''Terör örgütünün 
propagandasını yapmak'' suçunu içeren 7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis 
cezasına çarptırdı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 

388 Selim Sadak TMY 7/2 2010 

Siirt Belediyesi Belediye BaĢkanı Selim Sadak hakkında, çeĢitli tarihlerde yaptığı 
konuĢmalarında PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle dava açıldı. Dava 
15 Nisan 2010 tarihinde sonuçlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
görülen karar duruĢmasına tutuksuz yargılanan sanık Sadak katılmazken, avukatı 
ġakir Demir hazır bulundu. Mahkeme, Sadak'ın 'terör örgütü propagandası 
yapmak" suçunu iĢlediğine hükmederek, Terörle Mücadele Kanunu 7/2. maddesi 
uyarınca 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezayı 1/6 oranında düĢürerek, 
10 aya indirdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 



2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 

 

 | ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 499 

 

  
Haklarında Dava Açılan 

KiĢiler 

Yargılandığı 
Kanun 

Maddesi 

Davanın 
Açıldığı 

Tarih 
Yargılanma Gerekçesi Son Durum 

389 Selim Sadak TMY 7/2 2008 

ġırnak‟ın Silopi Ġlçesi‟nde, 19 Ekim 2008‟de düzenlenen bir mitingde yaptığı 
konuĢma nedeniyle Siirt Belediye BaĢkanı Selim Sadak hakkında açılan dava 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 30 Aralık 2010‟da sonuçlandı. Karar 
duruĢmasında Mahkeme Heyeti, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
gerekçesiyle Selim Sadak‟a TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası 
verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 

390 Selim Sadak TMY 7/2 2009 

Siirt Belediye BaĢkanı Selim Sadak hakkında, 2009 yılında bir gazeteye verdiği 
demeçte kullandığı “Kürdistan” ifadesiyle “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
iddiasıyla açılan dava 26 Nisan 2010‟da sonuçlandı. Diyarbakır 5. Ağır ceza 
Mahkemesi'nde görülen duruĢmaya Sadak katılmazken, avukat Av. ġakir Demir 
hazır bulundu. Av. Demir, yaptığı savunmada, Sadak'ın bir siyasetçi olduğunu ve 
güncel geliĢmeler üzerinde düĢünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeler 
yaptığını ve konuĢma içeriğinin suç teĢkil etmediğini belirtti. Demir, Sadak'ın 
'Kürdistan' kavramının coğrafik bölge ve tarihsel bir gerçek olarak 'Kürdistan' diye 
bir yerin var olduğunu kastettiğini söyledi. Mahkeme heyeti, Sadak'ın “örgütün 
amacı doğrultusunda, örgütün argümanlarını kullanarak ve Abdullah Öcalan'ın 
görüĢme notlarında değindiği ortak vatan Kürdistan açıklamaları paralelinde 
konuĢma yaptığını” iddia ederek, Sadak'a TMK 7/2 maddesi uyarınca 1 yıl hapis 
cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl hapis 
cezası verildi. 

391 Selim Sadak TMY 7/2 2009 

Siirt Belediye BaĢkanı Selim Sadak hakkında, 2009 yılında Fıstık Festivali‟nin 
açılıĢında yaptığı konuĢmada “dağda savaĢan gerilla da benim kardeĢimdir, polis 
ve asker de benim kardeĢimdir. Hiç birinin ölmesini istemiyorum” diyerek 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla açılan dava 9 ġubat 2010‟da 
sonuçlandı. TMY 7/2. maddesi uyarınca cezalandırılması istenen Sadak, 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada üzerine atılı suçun 
unsurlarının oluĢmadığı gerekçesiyle beraat etti. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
hakkında beraat 
kararı verildi. 

392 Selim Sadak ve 10 kiĢi   2010 

16.03.2009 tarihinde Siirt DTP Ġl Binası önünde yaklaĢık 5 bin kiĢinin katılımıyla 
DTP‟li vekillerin katılımıyla düzenlenen mitingin izinsiz yapıldığı gerekçesiyle Siirt 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Erdal Bozoğlu, Selim Sadak, Selim Söker, Mehmet 
SabırtaĢ, Mehmet Melih Oktay, BeĢir AĢkara, Murat TaĢçı, Abdurrahman TaĢçı 
Cüneyd Gündoğdu, Necdet Esmer ve Ġdris Elhakan hakkında etkinlikten 14 ay 
sonra Siirt Asliye Ceza Mahkemesi‟nde dava açtı. 

Devam ediyor. 

393 Selim Sadak ve 29 kiĢi 
Siyasi Partiler 

Kanunu 
2010 

Siirt‟te 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde Demokratik Toplum Partisi‟nin 
(DTP) yürüttüğü seçim çalıĢmalarında Kürtçe konuĢarak “Siyasî Partiler 
Yasası‟na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 30 kiĢi hakkında dava açıldı. Davanın 7 
Temmuz 2010‟da Siirt Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmasında 

Devam ediyor. 



ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 

500 ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜ |  

 

  
Haklarında Dava Açılan 

KiĢiler 

Yargılandığı 
Kanun 

Maddesi 

Davanın 
Açıldığı 

Tarih 
Yargılanma Gerekçesi Son Durum 

sanıklardan Siirt Belediye BaĢkanı Selim Sadak, “dünyanın geldiği demokratik 
seviye dikkatte alındığında bir topluluğa ana dili ile hitap edilmesinin suç 
sayılması insanlık suçudur” dedi. Sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, 
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruĢmayı erteledi. 

394 
Selim Sadak, Necat 
Yılmaz ve Arif KarataĢ 

Siyasi Partiler 
Kanunu 

2010 

BDP Siirt Merkez Ġlçe Örgütü'nün kongresinde yaptığı Kürtçe konuĢma nedeniyle 
BDP'li Siirt Belediye BaĢkanı Selim Sadak, Kurtalan Belediye BaĢkanı Necat 
Yılmaz ile BDP eski Merkez Ġlçe BaĢkanı Arif KarataĢ hakkında Siirt Sulh Ceza 
Mahkemesi'nde "Siyasi Partiler Kanununa muhalefet" iddiasıyla dava açıldı. 
Necat Yılmaz ve Arif KarataĢ, 1 Eylül günü dava kapsamında Kurtalan Asliye 
Ceza Mahkemesi'ne talimatla ifade verdi. 

Devam ediyor. 

395 Serkan Ocak   2010 

Radikal Gazetesi‟nin muhabiri Serkan Ocak hakkında, Ocak'ın 27 ġubat 2010'da 
Radikal'de yayımlanan “Öğütçü: Planlar sonradan üretilmiĢ” baĢlıklı haberi 
nedeniyle “Gizliliğin ihlali”, “Adil yargılamayı etkileme”, “Yasaklanan bilgileri 
temin”, “Yasaklanan bilgileri açıklama” suçlarını iĢlediği gerekçesiyle dava açıldı. 
Ocak'ın 17.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Davanın ilk 
duruĢması 14 Eylül 2010'da Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 

Devam ediyor. 

396 
Serkan Ocak ve Ertan 
Kılıç 

  2010 

Radikal Gazetesi‟nin muhabirleri Serkan Ocak ve Ertan Kılıç hakkında, Radikal 
Gazetesi‟nde 25 ġubat 2010‟da “Hükümeti devirecek miydiniz” baĢlığıyla 
yayımlanan haber nedeniyle dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Pircan 
Barut Emre tarafından hazırlanan iddianame Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi 
tarafından kabul edildi. Savcı Emre, haberde imzası bulanan Serkan Ocak ve 
Ertan Kılıç'ın, 'Gizliliğin ihlali', 'Adil yargılamayı etkileme', 'Yasaklanan bilgileri 
temin', Yasaklanan bilgileri açıklama' suçlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 
muhabirlerin 6.5 yıldan 17.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 
Ġddianamede, 'Balyoz Planı' isimli örgütsel nitelikte belgenin ele geçirildiği, bu 
soruĢturmanının gizli olduğu belirtiliyor. Ġddianamede ayrıca söz konusu haberde, 
'Balyoz Darbe Planı' olarak tanımlanan belgede yer alan içeriklerin yayımlandığı 
da iddia ediliyor. Savcı Emre'nin bu iddialarına karĢın, Balyoz Darbe Planı 
iddialarına iliĢkin ilk haberler, 20 Ocak 2010 tarihinde tüm detaylarıyla Taraf 
gazetesinde yayımlandı. Davanın ilk duruĢması 14 Eylül 2010'da Bakırköy 
Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 

Devam ediyor. 

397 
Serkis Seropyan ve 
Arat Dink 

TCK 301 2007 

Ġstanbul‟da 19 Ocak 2007‟de Ogün Samast tarafından öldürülen Hrant Dink‟in 14 
Temmuz 2006‟da Reuters Ajansı‟na verdiği demeci Agos Gazetesi‟nde 
yayımlayarak “Türklüğe hakaret ettikleri” iddiasıyla haklarında dava açılan Serkis 
Seropyan ile Arat Dink‟in yargılanmasına 27 Nisan 2007‟de Yargıtay 9. Ceza 
Dairesi‟nin, daha önce verilen birer yıl hapis cezası kararını bozması üzerine 

Devam Ediyor. 
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yeniden baĢlandı. ġiĢli 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görülen davada mahkeme 
baĢkanı Yargıtay 9. Ceza Dairesi‟nin bozma kararına uyarak TCK 301. 
maddesinde yapılan değiĢiklik nedeniyle dosyayı yargılama izni alınması 
amacıyla Adalet Bakanlığı‟na gönderdi. 

398 
Serpil Arslan, Veli 
Görgün ve 44 kiĢi 

TCK 314 
TCK 215 
TMY 7/2 

2009 

Bursa‟da 24 Aralık 2008‟de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 26 
Aralık 2008‟de tutuklanan ESP Bursa Temsilcisi Serpil Arslan ve Veli Görgün ile 
Arslan'ın tutuklanmasına tepki gösteren 44 kiĢi hakkında, “yasadıĢı örgüt 
propagandası yapmak”, “suçu ve suçluyu övmek” ve “yasadıĢı örgüt üyesi olmak” 
iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 30 Ekim 2009‟da Ġstanbul 10. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde görüldü. Avukat Zeliha KabataĢ da avukatlar adına 
mahkemeye ortak savunma sundu. Av. KabataĢ, ESP ile MLKP arasında iliĢki 
kurarak, ESP'yi yasa dıĢı ilan eden Savcı'nın iddianameye sunduğu delil ve 
savlarını buna göre kurgulamaya çalıĢtığını ancak ESP'nin demokratik alanda 
faaliyet yürüten meĢru bir kurum olduğunu, iddianamede toplatması olmayan 
kitapların, gazetelerin suç sayıldığını, piknik yapmanın bile suç delili olarak 
gösterildiğine dikkat çekti. KabataĢ, aralarında 8 Mart, 1 Mayıs gibi izinli yasal 
mitinglerin de bulunduğu 31 eylem ve açıklamanın iddianamede suç olarak 
gösterildiğini bunun demokratik haklara saldırı olarak değerlendirdi. Arslan ve 
Görgün çıkarıldıkları ilk duruĢmalarında tahliye edildi. Yargılamaya tutuksuz 
yargılanan 36 kiĢi katılırken tahliye kararını veren mahkeme heyeti bir sonraki 
duruĢmayı 2 Mart 2010‟a erteledi. 

Devam ediyor. 

399 

Servet Bozat, CoĢkun 
Altın, Yayha Yel, Nafiz 
Bayrak, M.K., S.K. ve 
F.E. 

TMY 7/2 2008 

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Avrupa'ya çıkıĢ yıldönümü olan 9 Ekim'i protesto 
etmek amacıyla 29 Ekim 2008 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen 
gösterilere katıldıkları gerekçesiyle Servet Bozat, CoĢkun Altın, Yayha Yel, Nafiz 
Bayrak, M.K., S.K., ve F.E. hakkında açılan davanın duruĢması Adana 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruĢmada savunma yapan sanıklar, suçlamaları 
reddederek, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, 16 aydır 
tutuklu bulunan Servet Bozat, CoĢkun Altın, Yayha Yel, Nafiz Bayrak, M.K., S.K., 
F.E.'ye 'Patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak', 'Devlet ve kamu malına 
zarar vermek' ve 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek' 
iddiasıyla 6'Ģar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. M.K., S.K. ve F.E. yaĢları 18'den 
küçük olduğu gerekçesiyle hapis cezaları 4'er yıl 2'Ģer aya indirildi.' 

Sonuçlandı. 7 
kiĢiye toplam 37 yıl 
6 ay hapis cezası 
verildi. 

400 Seyithan Akyüz TMY 7/2   

Azadiya Welat Gazetesi Çukurova Bölge Temsilcisi Seyithan Akyüz hakkında 
“yasadıĢı örgüte yardım etmek” suçlamasıyla açılan davanın duruĢmasına 18 
Mart 2010‟da Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme heyeti, 
Akyüz'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 6 yıl 3 ay 
hapis cezası 
verildi. 
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401 SGD Üyesi 11 KiĢi   2010 

Erzincan Cumhuriyet Savcılığı‟nın talimatıyla 16 Mart 2010‟da Erzincan‟da ve 
Trabzon‟da düzenlenen eĢzamanlı operasyonda 11 SGD üyesi hakkında dava 
açıldı. Trabzon‟da gözaltına alınan yedi kiĢiden Deniz Doğruer, Cem Alpgiray, 
Eren Tanay, Eren Altun, Ezgi KiĢin ve Bahar KolomuĢ, “yasadıĢı örgüt üyesi 
oldukları” iddiasıyla 20 Mart 2010‟da Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
tutuklanmıĢtı. Dava 14 Temmuz 2010‟da Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
baĢlandı. Tutuklu sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, Trabzon Sosyalist 
Gençlik Derneği GiriĢimi sözcüsü Cem Alpgiray ve Özgür Gençlik Dergisi çalıĢanı 
Deniz Doğruer‟in tutukluluk hallerinin devam etmesine ve Eren Altun, Ezgi KiĢin, 
Eren Tanay, Bahar Kolamuç‟un ise tahliye edilmelerine karar vererek bir sonraki 
duruĢmayı 23 Eylül 2010‟a erteledi. 

Devam ediyor. 

402 Sıdık TaĢ   2010 

Siirt‟te 9 Ekim 2009‟da düzenlenen basın açıklamasının metnini okuyan BDP Siirt 
Ġl BaĢkanı Sıdık TaĢ hakkında dava açıldı. Dava 18 Mayıs 2010‟da sonuçlandı. 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında “yasadıĢı 
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt adına eylem yaptığı” ve “yasadıĢı 
örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla Sıdık TaĢ‟a 7 yıl 1 ay hapis cezası 
verildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 7 yıl 1 ay 
hapis cezası 
verildi. 

403 Sırrı Sever TCK 215 2010 

MuĢ‟un Varto Ġlçesi‟nde 22 Ekim 2009‟da düzenlenen basın açıklamasında “Sayın 
Öcalan” ifadesini kullanan BDP Ġlçe BaĢkanı Sırrı Sever hakkında dava açıldı. 
Dava 31 Ağustos 2010‟da sonuçlandı. Varto Sulh Ceza Mahkemesi‟nde görülen 
karar duruĢmasında Sever, “suçu ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle TCK 215. 
maddesi uyarınca 625 TL para cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 625 TL para 
cezası verildi. 

404 Silvan'da 67 kiĢi 

TMY 7/2 
2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2010 

ġırnak kırsalında 2007 yılında yaĢamını yitiren HPG'li ġenay Göçer'in (Delila 
Meyaser) cenazesini almak için giden ancak cenazeyi alamadan Silvan'a dönerek 
açılan taziye çadırına düzenlenen kitlesel yürüyüĢe katıldıkları gerekçesiyle 67 
kiĢi hakkında dava açıldı. "Gösteri ve yürüyüĢleri kanununa muhalefet" ve "Örgüt 
propagandası yapmak" suçlarından haklarında Silvan Asli Ceza Mahkemesi'nde 
açılan ve aralarında dönemin Silvan Belediye BaĢkanı Fikret Kaya, BayrambaĢı 
Belde BaĢkanı Kutbettin TaĢkıran, kapatılan DTP Silvan ilçe yöneticilerinin de 
aralarında bulunduğu 67 kiĢinin yargılandığı davada görevsizlik kararı verilerek, 
dosya Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin talimatı 
üzerine 3 Aralık 2010 tarihinde 67 kiĢiden 50'si, Silvan Asliye Ceza Mahkemesi'ne 
giderek ifade vermek istedi. Ġfadelerini Kürtçe vermek isteyen sanıkların bu talebi 
hakim tarafından "Kürtçe bilmiyorum" diyerek, reddedildi. Sanıklar Kürtçe 
savunmaya izin verilmemesi nedeniyle, ifade vermedi. 

Devam ediyor. 

405 Sinan Gerçek, Sonnur TCK 314 2009 Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) Örgütü‟ne üye oldukları iddiasıyla 4 Devam ediyor. 
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Sağlamer, Sakine 
Solhasan, Mine Özalp, 
Handan Atacık, Nadiye 
Gürbüz, Hakan Çiçek, 
Hacı Çiçek, Metin Özalp 
ve Nariye CoĢkun 

ġubat 2009‟da Ġstanbul‟da ve Ġzmir‟de Özgür Radyo, Demokrat Radyo ve Atılım 
Gazetesi‟nin çalıĢanlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve 7 ġubat 
2009‟da “yasadıĢı örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanan Sinan Gerçek, Sonnur 
Sağlamer, Sakine Solhasan, Mine Özalp, Handan Atacık, Nadiye Gürbüz, Hakan 
Çiçek, Hacı Çiçek, Metin Özalp ve Nariye CoĢkun hakkında “MLKP adına malî 
faaliyet yürütmekle” açılan dava 2010 yılında devam etti. Davanın Ġstanbul 9. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde 26 Ocak 2010‟da görülen üçüncü duruĢmasında Mahkeme 
Heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruĢmayı 1 
Haziran 2010‟a erteledi. 

406 

Songül Demirhan, 
Nebahat Toprak, 
Mehmet Çelebi, Resul 
Sakman, Sedat Kaya, 
Emine Bayav, Vedat 
Yalçın, Müzeyyen 
Özdemir, B.Ö., Ġlhan 
Demir, ġirin Akyüz, 
L.Ö., D.Ç., E.A., M.Ö. ve 
Ö.D. 

TMY 7/2 
TCK 220 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2008 

Adana‟nın Seyhan Ġlçesi‟nde 20 Ekim 2008‟de ”PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine 
yapılan gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle beĢi çocuk 16 kiĢi hakkında açılan 
dava 18 ġubat 2010‟da sonuçlandı. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen 
karar duruĢmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Songül Demirhan, Nebahat 
Toprak ve Mehmet Çelebi‟ye “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları”, “görevli memuru 
tehdit ettikleri” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” suçlarından 7‟Ģer yıl 
10‟ar ay 2‟Ģer gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Resul Sakman (18), 
Sedat Kaya (18), Emine Bayav (18), Vedat Yalçın (18), Müzeyyen Özdemir (18), 
B.Ö. (17), Ġlhan Demir (18) ve ġirin Akyüz‟e (18), “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla 
birlikte yasadıĢı örgüt adına suç iĢledikleri”, “görevli memura mukavemet ettikleri”, 
“görevli memuru tehdit ettikleri” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” 
suçlarından 6‟Ģar yıl 1‟er ay 11‟er gün hapis cezası verdi. L.Ö., D.Ç. (15), 
E.A.(15), M.Ö. (15), Ö.D. (16) ise aynı suçlardan 4‟er yıl 8‟er ay 1‟er gün hapis 
cezasına mahkûm oldu. 

Sonuçlandı. 16 
kiĢiye toplam 94 yıl 
3 ay 29 gün hapis 
cezası verildi. 

407 
Songül Dilek, Özcan 
Dilekli,  Goncagül Telek 
ve 7 kiĢi 

  2004 

Ġstanbul‟da 2004 yılında 1 Mayıs ĠĢçi Bayramı öncesinde bir tekstil fabrikasının 
önünde bildiri dağıttıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 10 kiĢinin karar 
duruĢması 7 Aralık 2010‟da görüldü. BeĢiktaĢ 13. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
yapılan yargılamada mahkeme heyeti, yedi kiĢinin beraat etmesine, Songül Dilek, 
Özcan Dilekli ve Goncagül Telek‟in ise “yasadıĢı MLKP üyesi oldukları” iddiasıyla 
altıĢar yıl hapis cezasına mahkûm edilmelerine karar verdi. 

Sonuçlandı. 3 
kiĢiye toplam 18 yıl 
hapis cezası 
verildi. 7 kiĢi 
beraat etti. 

408 Sultan Acıbuca TCK 314/2 2010 

Ġzmir‟de 8 Mart 2009‟de Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 
mitingde yaptığı konuĢma nedeniyle BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi üyesi Sultan Acıbuca 
(61) hakkında dava açıldı. Davanın karar duruĢması 9 Haziran 2010‟da görüldü. 
Ġzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada mahkeme heyeti 
“yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” gerekçesiyle Sultan Acıbuca‟ya altı yıl üç ay hapis 
cezası verdi. Mahkeme, Acıbuca'ya cezayı TCK 314/2 maddesi ve cezada artırım 
öngören Terörle Mücadele kanunun 5. maddesine dayandırdı. Acıbuca'nın 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 6 yıl 3 ay 
hapis cezası 
verildi. 
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avukatı Nezahat PaĢa Bayraktar savunmasında, müvekkilinin basın 
açıklamalarına katılmasının yasalarca ve AĠHS‟nce güvence altına alındığını, söz 
konusu fiillerinin suç oluĢturamayacağını, bir annenin barıĢı savundu diye 
cezalandırılmasının hukukla bağdaĢmadığını savunmuĢtu. 

409 

Sultan OğraĢ, Hülya 
Kok, Lemye Karahan, 
AyĢe Dağ, Saliha 
Cabadak, Feryat Tepe 
ve Emine ġimĢek 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2009 

Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi‟nde 8 Mart 2009‟da Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
nedeniyle düzenlenen etkinlikte “yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla haklarında 
dava açılan Sultan OğraĢ, Hülya Kok, Lemye Karahan, AyĢe Dağ, Saliha 
Cabadak, Feryat Tepe ve Emine ġimĢek, 23 ġubat günü Nusaybin Sulh Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 5‟er ay hapis cezasına 
mahkûm oldular. 

Sonuçlandı. 5 
kiĢiye toplam 2 yıl 
1 ay hapis cezası 
verildi. 

410 Suzan Zengin   2010 

Ġstanbul‟da 28 Ağustos 2009‟da düzenlenen operasyon sonucu “yasadıĢı örgüt 
üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklanan ĠĢçi Köylü Gazetesi‟nin Kartal Bürosu çalıĢanı 
Suzan Zengin‟in yargılanmasına 27 Ağustos 2010‟da baĢlandı. BeĢiktaĢ 10 Ağır 
Ceza Mahkemesi‟ndeki duruĢmada Suzan Zengin‟in ifadesini alan mahkeme 
heyeti tahliye edilmesi durumunda Suzan Zengin‟in “delilleri karartabileceği” 
iddiasıyla Suzan Zengin‟in tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki 
eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruĢmayı 15 ġubat 2011‟a erteledi. 

Devam ediyor. 

411 Süleyman Bakır TMY 7/2 2010 

Diyarbakır‟ın Bismil Ġlçesi‟nde 2009 yılında düzenlenen bir protesto gösterine 
katılarak “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla Bismil Kültür Sanat 
Derneği eski BaĢkanı Süleyman Bakır hakkında dava açıldı. Dava 7 Temmuz 
2010‟da sonuçlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Süleyman Bakır‟a 
TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca iki yıl hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 2 yıl hapis 
cezası verildi. 

412 ġ.E., K.E., B.S. ve M.B. 

TMY 7/2 
2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2009 

Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi'nde yaĢları 13 ile 16 arasında değiĢen ġ.E. (13), K.E. 
(16), B.S. (14) ve M.B. (16) adlı çocuklar hakkında BaĢbakan Tayyip Erdoğan'ın 
20 Ekim 2008'de Diyarbakır'a yaptığı ziyareti protesto ederek ve PKK Lideri 
Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyı kınamak amacıyla yapılan eylemlere 
katılarak “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek”, “2911 Sayılı 
Kanuna muhalefet”, “Örgüt propagandası” ve “Nitelikli mala zarar vermek” 
suçlarından dolayı 23'er yıl hapis istemiyle Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan çocuklar hakkında Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruĢması ise 30 Haziran'da 
yapılacak.  

Devam ediyor. 

413 ġ.O. 
TMY 7/2 
TCK 220 

2911 Sayılı 
2009 

2009 yılında katıldığı bir gösteri nedeniyle tutuksuz yargılanan ġ.O. (16) hakkında 
açılan dava Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 22 ġubat 2010‟da görüldü. 
Karar duruĢmasında ġ.O., “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 5 yıl 
8 ay hapis cezası 
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Toplantı ve 
Gösteri 

YürüyüĢleri 
Kanunu 

adına eylem yaptığı”, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” ve “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettiği” gerekçesiyle 5 yıl 8 
ay hapis cezasına mahkûm oldu. 

verildi. 

414 
ġaban Paslı, AyĢe 
Baran ve Zeki Çiçek 

TMY 7/2 2008 

Diyarbakır‟ın Silvan Ġlçesi‟nde 10 Mart 2008‟de askeri operasyonların durması için 
düzenlenen basın açıklamasına ve daha sonra yapılan yürüyüĢe katıldıkları 
gerekçesiyle haklarında dava açılan ġaban Paslı, AyĢe Baran ve Zeki Çiçek‟in 
karar duruĢması 29 Haziran 2010‟da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
görüldü. Sanıklar protesto eyleminin olduğu tarihte Ġstanbul‟da olduklarını ifade 
etmelerine rağmen mahkeme heyeti üç sanığa “yasadıĢı slogan attıkları” 
gerekçesiyle TMY 7/2. maddesi uyarınca 10‟ar ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 3 
kiĢiye toplam 2 yıl 
6 ay hapis cezası 
verildi. 

415 ġahin Bayar TCK 301   

Evrensel Gazetesi‟nin Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü ġahin Bayar hakkında, 
Esenyurt Ġlçesi‟nde gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kiĢiye copla 
tecavüz edildiği, gözaltındakilerin burun kemiklerinin kırıldığı ve 6 kiĢinin gözaltına 
alındıktan 50 saat sonra doktora götürüldükleri iddialarına Evrensel Gazetesi‟nde 
yer vererek “devletin askerî kuvvetlerini alenen tahkir ettiği” iddiasıyla Türk Ceza 
Kanunu‟nun (TCK) 301. maddesi uyarınca açılan davaya ġiĢli 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde 7 Nisan 2009‟da devam edildi. DuruĢmada Bayar‟ın avukatı 
Devrim Avcı, TCK‟nin 301. maddesinde yapılan değiĢiklikten sonra yargılamanın 
devam etmesi için Adalet Bakanı‟nın izin vermesi gerektiğini belirtti. Talebi 
değerlendiren Hâkim Hakkı Yalçınkaya, “izin Ģartı”nın Anayasa‟ya aykırı olduğu 
gerekçesiyle TCK‟nin 301. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi‟ne 
baĢvurdu. 

Devam Ediyor. 

416 
ġebnem Korur Fincancı 
ve BarıĢ YarkadaĢ 

TCK 125 2009 

Adli Tıp Kurumu 3. Ġhtisas Dairesi BaĢkanı Nur Birgen, bu göreve getirilmesini 
“sadakatinin ödülü” olarak değerlendiren TĠHV Yönetim Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. 
ġebnem Korur Fincancı ve ifadenin kullanıldığı 22 Temmuz 2009‟da yapılan 
röportaja yer veren “gercekgundem.com” adlı haber sitesinin yayın yönetmeni 
BarıĢ YarkadaĢ hakkında “kendisine yayın yoluyla hakaret edildiği” gerekçesiyle, 
Fincancı ve YarkadaĢ‟ın TCK 125. maddesi uyarınca cezalandırılmaları için 
Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı‟na baĢvurdu. Talebi değerlendiren Kadıköy 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi, Fincancı ve YarkadaĢ‟ın 15 Ocak 2010‟da yargılanmaya 
baĢlanmasına karar verdi. TĠHV BaĢkanı Prof. Dr. ġebnem Korur Fincancı‟nın 
“kamu haklarından mahrum edilmesi” hükmünden de yargılanacağı davanın Nur 
Birgen lehinde sonuçlanması halinde Prof. Dr. ġebnem Korur Fincancı‟nın TĠHV 
BaĢkanlığı‟nı bırakmak zorunda kalacak. Fincancı‟nın yargılanmasına neden olan 
yazıda Nur Birgen, Ergenekon Davası sanıklarına tahliye edilmelerini sağlayacak 

Devam ediyor. 
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rapor verdiği, F tipi cezaevlerinde yatan Wernicke Korsakoff sendromuna 
rastlanan tutuklu ve hükümlüler için aksi yönde raporlar verdiği gerekçesiyle 
eleĢtiriliyordu. 15 Ocak günü görülen duruĢmaya, BarıĢ YarkadaĢ ve avukatı 
Nalan Gonca Çelik, Prof. Dr. ġebnem Korur Fincancı'nın avukatı Meriç Eyüpoğlu 
ve davacı vekili Özkan Karakoç katıldı. DuruĢmada mahkeme baĢkanı, bir sonraki 
duruĢmada BarıĢ YarkadaĢ'ın savunmasının alınmasına ve duruĢmaya 
katılmayan Prof. Dr. ġebnem Korur Fincancı ile Ģikayetçi Nur Birgen'in gelecek 
celse hazır edilmesine karar vererek duruĢmayı erteledi.17 Haziran 2010‟da 
görülen duruĢmaya, davayı takip eden Norveç Barosu Ġnsan Hakları Komitesi 
adına Eric Osvik ve Kürt Ġnsan Hakları Vakfı Projesi adına bağımsız temsilci 
olarak görevlendirilen Luksemburg Üniversitesi‟nden Hukuk Profesörü Matthew 
Happold da geldi.  DuruĢmada Ġstanbul Tabip Odası‟nın gönderdiği rapor okundu. 
Rapordan Nur Birgen hakkında 16 soruĢturma açıldığı öğrenildi. Raporun dava 
dosyasına eklenmesine karar veren mahkeme baĢkanı, duruĢmaya katılmayan 
Ģikayetçi Nur Birgen‟in gelecek celse hazır edilmesine karar vererek duruĢmayı 
30 Eylül 2010‟a erteledi. 30 Eylül günü görülen duruĢmaya ġebnem Korur 
Fincancı ve TĠHV Yönetim Kurulu katılırken bir önceki duruĢmada katılması kararı 
alınan Nur Birgen duruĢmaya yine katılmadı. ġebnem Korur Fincancı‟nın 
avukatlarının, Nur Birgen‟in duruĢmaya katılmamasını keyfi bir davranıĢ olarak 
değerlendirmesi üzerine duruĢmada gerginlik yaĢandı. Mahkeme baĢkanı, 
duruĢmayı sonlandırarak bir sonraki duruĢmayı Nur Birgen‟in de katılacağı ve 
tarihi belirlenmeyen bir güne erteledi. 

417 ġenol Sağaltıcı TMY 7/2 2009 

Atılım Gazetesi‟nin Yazı ĠĢleri Müdürü ġenol Sağaltıcı hakkında, 16 Mayıs 
2009‟da Atılım Gazetesi‟nde yer alan bir haber nedeniyle açılan dava 6 Ocak 
2010‟da Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görüldü. Sağaltıcı karar 
duruĢmasında, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla TMY‟nin 7/2. 
maddesi uyarınca 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 2 yıl 3 ay 15 
gün hapis cezası 
verildi. 

418 ġenol Sağaltıcı 
TMY 6/2 
TMY 7/2 

2009 

Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Sosyalizm Ü Azadi gazetesine ESP'nin 
propagandasını yaptığı gerekçesiyle dava açtı. ĠçiĢleri Bakanlığı'nın 2005 tarihli 
tam tersi yönündeki raporuna ve bir dizi mahkemeninin aksi yöndeki kararlarına 
rağmen Ezilenlerin Sosyalist Platformu'nu yasadıĢı ilan eden Savcılık, gazetenin 
Temmuz 2009 sayısında yer alan, ESP'nin adil demokratik barıĢ talepli 
eylemlerini konu alan haberlerden hareketle “Ezilenlerin Sosyalist Platformu 
(ESP) adlı oluĢumun faaliyet ve açıklamalarına yer verildiği.... ve bu nedenle 
üzerine atılı suçu iĢlediği…” iddiasında bulundu. Savcı, Azadi Gazetesi YazıiĢleri 
Müdürü ġenol Sağaltıcı hakkında TMK'nın 6/2, 7/2 ile TCK‟nın 53. maddeleri 

Devam ediyor. 
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gereğince ceza istedi. Davanın ikinci duruĢması 16 Mart 2010'da görülecek. 

419 ġırnak'ta 61 kiĢi   2010 

“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla 17 Haziran 2009‟da ġırnak‟ta 
düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 61 kiĢi hakkında dava açıldı. Davaya 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 8 Temmuz 2010‟da devam edildi. 
DuruĢmada 46‟sı tutuklu 61 sanığın hazır olup olmadığını tespit etmek amacıyla 
yoklama yapan mahkeme heyeti, kendini Kürtçe ifade eden sanıkları duruĢma 
salonundan zorla çıkartarak durumu “sanıkların anlaĢılmayan bir dilde cevap 
verdikleri görüldü” Ģeklinde kayıt altına aldı. Sanıkların savunmalarının 
alınamaması üzerine mahkeme heyeti duruĢmayı 14 Ekim 2010‟a erteledi. 

Devam ediyor. 

420 ġiar RiĢvanoğlu TCK 220 2010 

Avukat ġiar RiĢvanoğlu hakkında, 3 Mayıs 2010‟da Roj TV‟de katıldığı bir 
programda “Kürdistan‟daki bütün siyasi cinayetlerin, komploların, BotaĢ 
kuyularındaki katliamların, kitlesel katliamları, tecavüzlerin tamamını gizli bir 
biçimde soruĢturacak bir komisyon istemek gerekiyor” dediği gerekçesiyle dava 
açıldı. Dava 28 Ekim 2010‟da baĢladı. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
TCK‟nin 220. maddesi uyarınca yargılanan ġiar RiĢvanoğlu‟nun savunmasını alan 
mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruĢmayı 11 Ocak 
2011‟e erteledi. 

Devam ediyor. 

421 ġükran Sincar 
Siyasi Partiler 

Kanunu 
2009 

Uludere Belediye BaĢkanı ġükran Sincar hakkında, 15 Mart 2009‟da yerel seçim 
çalıĢmaları sırasında Kürtçe konuĢarak Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet ettiği 
iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 11 Kasım 2009 tarihinde Uludere 
Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruĢmada savunma yapan Sincar, evrensel 
hukukta bireyin dili ne ise onunla hitap etmesi gerektiğini belirterek, günümüz 
koĢullarında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki söz konusu maddenin anlamsız 
olduğunu belirtti. Sincar, Kürtçe konuĢurken yasadan haberdar olduğunu ve 
bilerek Kürtçe konuĢtuğunu kaydetti.Dava 5 Ekim 2010‟da sonuçlandı. Karar 
duruĢmasında Sincar, “Siyasî Partiler Yasası‟na muhalefet ettiği” gerekçesiyle altı 
ay hapis cezasına mahkûm oldu. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 6 ay hapis 
cezası verildi. 

422 
Tarık Tepeli, Hasan 
Ozan ve Ersin 
Sedefoğlu ve 24 kiĢi 

TCK 314 2009 

10 Mart 2009‟da Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Hatay, Mersin ve Adana‟da, ESP, SGD, 
üyelerinin; Atılım Gazetesi, GüneĢ Ajans, Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür, Sanat 
AraĢtırmaları Vakfı (BEKSAV) çalıĢanlarının ve yöneticilerinin evlerine 
düzenlenen eĢzamanlı baskınların ardından 3‟ü tutuklu 27 kiĢi hakkında “YasadıĢı 
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla açılan dava 25 Kasım 2009‟da baĢladı. 
Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmaya tutuklu sanıklar Tarık 
Tepeli, Hasan Ozan ve Ersin Sedefoğlu ile tutuksuz yargılanan 11 kiĢi katıldı. 
“YasadıĢı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 27 kiĢinin yargılandığı davanın ilk 
duruĢmasında söz alan Avukat Ercan Kanar, değiĢtirilen Tük Ceza Kanunu (TCK) 

Devam ediyor. 
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ve Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümlerine dayanarak Cumhuriyet 
Savcısı‟nın yanında toplanmayan delillerin dava dosyasından çıkarılmasını 
isteyerek söz konusu delillerle hazırlanan iddianameyi kabul etmesinden ötürü 
mahkeme heyetini eleĢtirdi. Mahkeme heyeti ise Ercan Kanar‟ın sözlerini redd-i 
hâkim talebi olarak görerek talebin değerlendirmesi için talebi bir üst mahkemeye 
göndererek bir sonraki duruĢmayı 5 ġubat 2010‟a erteledi.  

423 Temel Demirer 
TCK 301 
TCK 216 

2007 

Hrant Dink‟in 19 Ocak 2007‟de Ogün Samast tarafından Agos Gazetesi‟nin 
önünde öldürülmesi üzerine Ankara‟da bulunan Yüksel Caddesi‟nde yaptığı 
konuĢma nedeniyle hakkında TCK 301. ve 216. maddesinden dava açılan yazar 
Temel Demirer‟in yargılanmasına 21 Ocak 2010‟da Ankara 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde devam edildi. Eski Adalet Bakanı Mehmet Ali ġahin‟in Temel 
Demirer‟in yargılanmasına izin vermesi üzerine devam eden duruĢma, davaya 
bakan hâkimin Yargıtay‟a atanması nedeniyle ertelendi. 17 Mart 2010‟da devam 
eden duruĢmada, yargılamanın Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi‟ne 
gönderildiğinin belirtilmesi üzerine dava ertelendi. 27 Ekim 2010‟da görülen 
duruĢmada mahkeme baĢkanı, idare mahkemesinden beklenen yazının 
gelmemesi üzerine duruĢmayı 30 Aralık 2010‟a erteledi. 

Devam ediyor. 

424 U.K. 

TMY 7/2 
TCK 220 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2010 

Diyarbakır‟da 3 Aralık 2009‟da düzenlenen bir protesto gösterisine katılarak kolluk 
kuvvetlerine taĢ attığı iddiasıyla tutuksuz olarak yargılanan U.K.‟nin (16) karar 
duruĢması 17 Mart 2010‟da görüldü. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
yapılan yargılamada U.K., “yasadıĢı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadıĢı örgüt 
adına eylem yaptığı”, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” ve “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettiği” suçlamalarıyla 7 yıl 5 
ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 7 yıl 5 ay 
hapis cezası 
verildi. 

425 V.O. 

TMY 7/2 
2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2009 

Mardin‟in Kızıltepe Ġlçesi‟nde 15 ġubat 2009‟da düzenlenen protesto gösterisinde 
kolluk kuvvetlerine taĢ attığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan V.O. (16) hakkında 
açılan dava 28 Nisan 2010‟da Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
sonuçlandı. Mahkeme heyeti, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri 
Kanunu‟na muhalefet ettiği” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 
V.O.‟ya beĢ yıl sekiz ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 5 yıl 8 ay 
hapis cezası 
verildi. 

426 Van'da 17 kiĢi   2010 

“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Van‟da 24 Aralık 2009‟da 
düzenlenen operasyonun ardından 14‟ü tutuklu 17 sanık hakkın dava açıldı. 
Davaya 2 Kasım 2010‟da Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde baĢlandı. “YasadıĢı 
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 17 kiĢinin yargılandığı davanın duruĢmasında 
sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların 
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek dosyadaki eksikliklerin 

Devam ediyor. 



2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 

 

 | ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 509 

 

  
Haklarında Dava Açılan 

KiĢiler 

Yargılandığı 
Kanun 

Maddesi 

Davanın 
Açıldığı 

Tarih 
Yargılanma Gerekçesi Son Durum 

giderilmesi amacıyla duruĢmayı 25 Ocak 2011‟e erteledi. 

427 Van'da 18 kiĢi   2010 

Van'da 13 ġubat 2010'da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan14'ü tutuklu 4 
tutuksuz 18 öğrenci (Adar Yıldırım, Egit Demiröz, Azat Abi, Delil Akbalık, Deniz 
Bülbül, Emrah Abi, Erdi Çakar, Ferhat Kaya, Feyzullah Tüzün, Korkmaz Erdoğan, 
Mehmet Emin Kurğa, Mehmet Sait Ulus, Müjdat Yıldırımcı, Orhan Ġpek, Özcan 
ġimĢek, Serhat Atabay ve ġükran Deniz) hakkında baĢlatılan soruĢturma 11 ay 
sonra tamamlandı. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Aralık'ta ilk duruĢma 
yapılırken, 18 öğrenci "örgüt üyesi olmakla" suçlanıyor.  

Devam ediyor. 

428 Van'da 61 öğrenci 
TCK 125 
TCK 300 

2010 

24 Nisan 2008'de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin Zeve Kampusu'nda bulunan 
MelikĢah Öğrenci Yurdu'nun açılıĢında Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'i protesto 
eden 61 öğrenci hakkında 'Kamu görevlisine alenen hakaret' ve 'Ġstiklal MarĢı'nı 
alenen aĢağılama' iddiasıyla dava açıldı. Hüseyin Çelik'in suç duyuru üzerine 
baĢlatılan soruĢturma sonrası hazırlanan iddianamede, 'Katil Çelik Üniversitede 
defol', 'Newroz katilleri hesap verecek', 'Van senden utanıyor', 'Hüseyin Çelik 
halka hesap verecek', 'Katil değil bilim adamı istiyoruz', 'Katil Çelik makarnanı al 
git', 'BaĢımıza imam değil, bilim adamı istiyoruz' yazılı döviz ile sloganlar suç delili 
olarak sayıldı. Ġddianamede, Çelik'in konuĢması sırasında kitle arasında çalınan 
ıslıklarda, 'Kamu görevlisine alenen hakaret' etmek olarak belirlendi. 
Ġddianamede, Ġstiklal MarĢı okunduğu sırada öğrencilerin protesto gösterisi 
yapmadıkları görüntülerde olmasına rağmen suç delili olarak gösterildi. 

Devam Ediyor. 

429 Varto Ġlçesi'nde 10 kiĢi   2009 

MuĢ'un Varto Ġlçesi'nde 16 ġubat 2009 tarihinde yapılan “Abdullah Öcalan'a 
yönelik uluslar arası komployu protesto” gösterisine katılan ve DTP'li ilçe 
yöneticisi Mahir Yılmaz ile bir çocuğunda aralarında bulunduğu 10 kiĢi hakkında 
açılan dava Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2010 Mayıs ayında sonuçlandı. 
Sanıkların katılmadığı duruĢmada Mahkeme Heyeti, 10 kiĢiye “Örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek” iddiasıyla 7'Ģer yıl 6'Ģar ay hapis 
cezası verdi. Mahkeme heyeti, 18 yaĢından küçük olan C.T.'nin cezasını 5 yıla 
indirdi. 

Sonuçlandı. 10 
kiĢiye 7'Ģer yıl 
6'Ģar ay hapis 
cezası verildi. 

430 Varto Ġlçesi'nde 21 kiĢi TMY 7/2 2006 

MuĢ‟un Varto Ġlçesi‟nde 5 Nisan 2006‟da “Sayın Abdullah Öcalan siyasi irademdir” 
kampanyası çerçevesinde hazırlanan dilekçelere imza attıkları gerekçesiyle 
haklarında dava açılan Abdulnasır TaĢ, Bülent Çatak, ġengül Çatak, Metin Catak, 
Bülent Ağlar, Kaya Akkoyun, Abdulselam Han, Hanım Han, Ceyhan Han, 
Zübeyde Sever, Zahide Catak, Hanım Catak, Güler Catak, Nakip Gümgüm, Yeter 
Gümgüm, Ferhat Gümgüm, Muzeyyen ġahin, Hanım KarataĢ, Mihriban KarataĢ, 
Vedat Han ve Fevziye KarataĢ‟ın 5 Kasım 2010‟da Van 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında Mahkeme Heyeti sanıklara “yasadıĢı 

Sonuçlandı. 21 
kiĢiye toplam 21 yıl 
hapis cezası 
verildi. 
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örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla birer yıl hapis cezası verdi.Mahkeme 
ayrıca 21 kiĢiye ayrı ayrı olarak mahkeme giderlerinden dolayı 429 bin 70 TL para 
cezası verdi.  

431 Vedat KurĢun 
TCK 314/2 
TMY 7/2 

2009 

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
iddiasıyla tutuklu 30 Ocak 2009‟da Ġstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına 
alındıktan sonra tutuklanan Azadiya Welat Gazetesi‟nin eski Yazı ĠĢleri Müdürü 
Vedat KurĢun hakkında Cumhuriyet Savcısı, 32 iddianame ile 94 ayrı suçtan 
sanık hakkında kamu davası açılmasına rağmen, gazetenin yayın politikasında 
değiĢiklik yapmadığını belirtti ve KurĢun hakkında 103 gazete sayısı için ayrı ayrı 
olmak üzere “örgüt propagandası yapmak”, bir kez de “terör örgütüne üye olmak” 
suçlamasıyla toplam 525 yıl hapis cezası talep etti. Davanın Diyarbakır 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde 2 Aralık 2009‟da görülen duruĢmasında KurĢun‟un tahliye 
talebi kabul edilmezken Mahkeme Heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını 
hazırlamasına karar vererek bir sonraki duruĢmanın 18 ġubat 2010‟da 
görülmesine karar verdi. 18 ġubat günü görülen duruĢmada esas hakkındaki 
mütalaasını hazırlayan savcı, gazetenin 2007 yılının ġubat ayından 2008 yılının 
Temmuz ayına kadar yayınlanan sayılarından 94‟ünde yer alan haberler 
nedeniyle Vedat KurĢun‟un TCK‟nin 314/2. maddesi uyarınca ve “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” iddiasıyla TMY 7/2. maddesi uyarınca 525 yıl hapis 
cezasına mahkûm edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Vedat KurĢun‟un 
tutukluluk halinin devamına karar vererek mütalaanın değerlendirilmesi ve Vedat 
KurĢun‟un son savunmasını yapması için duruĢmayı erteledi. 6 Mayıs günü 
görülen duruĢmada iddia makamının mütalaasını tekrarlaması ve mütalaa 
doğrultusunda karar verilmesini talep etmesinin ardından, duruĢma avukatların 
talepleri ile devam etti. KurĢun'un avukat Serhat Eren, önceki savunmalarını 
tekrar etti. Eren, davaya konu olan gazetede çıkan haber ve yazıların çevirisinin 
Terörle Mücadele ġubesi'nde (TEM) görevli bir polis tarafından yapıldığını, çeviri 
yapanın polis olması nedeni ile taraflı davrandığını ve çevirilerin eksik ve hatalı 
olduğunu söyledi. Eren, 'Bilir kiĢi' olarak tercüme iĢlemini yapan polis memurunun 
kanunda belirtilen 'Bilir kiĢi' niteliklerine uymadığını belirterek, davaya konu olan 
yazı ve haberlerin yeniden tercüme edilmesini talep etti. Eren, mahkeme heyeti 
arasında bulunan bir üyenin 22 Mart 2006'da Azadiya Welat Gazetesi hakkında 
verilen kapatma kararını veren mahkeme heyeti arasında bulunduğunu belirterek, 
mahkemenin vereceği karar konusunda söz konusu üyenin tarafsızlığını yitirdiğini 
ifade ederek, reddi hakim talebinde bulundu. KurĢun'un avukatlarının 
taleplerinden sonra duruĢmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, verdiği aranın 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 166 
yıl 6 ay hapis 
cezası verildi. 
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ardından avukatların taleplerinin değerlendirerek karar verilmesi için duruĢmayı  
13 Mayıs'a erteledi.  Dava 13 Mayıs 2010 tarihinde sonuçlandı. Mahkeme heyeti, 
KurĢun'u, "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla 103 defa 1'er yıl 6'Ģar ay, 
"Örgüt üyeliği" iddiasıyla da 12 yıl olmak üzere, toplam 166 yıl 6 ay hapis 
cezasına çarptırdı. 

432 Vedat KurĢun TMY 6 2007 

Azadiya Welat Gazetesi‟nin eski Yazı ĠĢleri Müdürü ve Ġmtiyaz Sahibi Vedat 
KurĢun hakkında, gazetenin 11 Ağustos 2007 ve 12 Ağustos 2007 tarihli iki ayrı 
sayısında yayımlanan haberlerde “basın yoluyla yasadıĢı örgüt propagandası 
yapıldığı” iddiasıyla açılan dava Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 30 Mart 
2010‟da sonuçlandı. KurĢun, karar duruĢmasında TMY 6. maddesi uyarınca üç yıl 
hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 3 yıl hapis 
cezası verildi. 

433 Vesile Tadik 
TCK 314 
TMY 7/2 

2010 

Siirt'in Kurtalan Ġlçesi'nde kapatılan DTP‟nin 6 Aralık 2009 tarihinde 
gerçekleĢtirdiği basın açıklaması sırasında kendisine verilen ve okuma yazması 
olmadığı için üzerinde ne yazıldığını bilmediği pankartı taĢıyan Vesile Tadik (49) 
hakkında açılan davanın ilk duruĢması 8 Mart 2010‟da Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Tadik'e 'Örgüt üyesi olmak' iddiasıyla 6 yıl 3 
ay, 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla da 10 ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye toplam 7 yıl 
1 ay hapis cezası 
verildi. 

434 Veysel Keser 
TMY 7/2 
TCK 215 

2009 

TBMM'de ġubat 2009 tarihinde sınır ötesi operasyonlara izin veren tezkere 
görüĢmelere iliĢkin yaptığı açıklamadan dolayı Çelebibağ Belediye BaĢkanı 
Veysel Keser hakkında açılan dava 2010 Mayıs ayında Van. 3 Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. KonuĢmasında "Sayın Öcalan" ibaresini kullandığı ve 
sınır ötesi operasyona karĢı çıktığı için “suç ve suçluyu övme", "örgüt 
propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılanan Keser‟in ve avukatının 
katılmadığı duruĢmada, Mahkeme Heyeti, Keser‟e "örgüt propagandası yapmak" 
iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verdi. Verilen ceza 10 ay hapis cezasına indirildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 

435 Veysel Keser TMY 7/2 2010 

Van Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, 25 Kasım 2009 tarihinde ErciĢ'te BarıĢ ve 
Demokratik Çözüm Grubu üyelerinin karĢılandığı etkinlikte konuĢma yapan 
Çelebibağı Belediye BaĢkanı Veysel Keser hakkında Van 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde dava açtı. Ġddianamede, Keser'in yaptığı konuĢmada, "örgüt 
propagandası" yaptığı ileri sürülerek, Keser'in TMK 7/2 maddesi uyarınca 3 yıla 
kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi. 

Devam ediyor. 

436 Veysel Keser TCK 215 2009 

Van'ın ErciĢ ilçesine bağlı Çelebibağ Belediye BaĢkanı Veysel Keser hakkında, 
29 Mart Yerel Seçimleri öncesi yaptığı bir konuĢmada “Sayın Öcalan” diyerek 
“Suç ve suçluyu övdüğü” suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 17 
Aralık 2009 tarihinde ErciĢ Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruĢmada 
hazır bulunan Keser, “Sayın Öcalan” demenin suç olmadığını belirterek, 

Devam ediyor. 
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soruĢturmanın parti kimliklerine açıldığını belirtti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin 
tamamlanması için duruĢmayı ileri bir tarihe erteledi. 

437 Veysel Keser 
Siyasi Partiler 

Kanunu 
2009 

Van'ın ErciĢ ilçesine bağlı Çelebibağ Belediye BaĢkanı Veysel Keser hakkında, 
21 Mart 2009 tarihinde beldede düzenlenen Newroz kutlaması sırasında yaptığı 
Kürtçe konuĢma ile Seçim Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle dava açıldı. 
Davanın ilk duruĢması 9 Aralık 2009 tarihinde ErciĢ Asliye Ceza Mahkemesi'nde 
görüldü. Keser, mahkemede yaptığı savunmada Kürtçe'nin yasak olmadığını ve 
halka anadiliyle hitap ettiğini belirtti. Dava, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması 
için duruĢmayı erteledi. 

Devam ediyor. 

438 
Veysel Keser ve Veli 
Avcı 

TMY 7/2 2010 

Van'ın ErciĢ Ġlçesi‟ne bağlı Çelebibağı Belediye BaĢkanı Veysel Keser ve BDP 
eski Ġlçe BaĢkanı Veli Avcı hakkında “yapılan bir etkinlikte Örgüt propagandası 
yaptıkları” gerekçesiyle dava açıldı.  Davanın ilk duruĢması 7 Aralık 2010 
tarihinde ErciĢ Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Keser ve Avcı, duruĢmada 
Kürtçe savunma yapacaklarını belirterek, haklarındaki iddialara Kürtçe cevap 
verecekleri için tercüman talebinde bulundu. Kürtçe savunma talebi hakim 
tarafından reddedildi. Talebin kabul edilmemesi üzerine Keser ve Avcı, ifade 
vermedi. 

Devam ediyor. 

439 
Veysel Keser, Veli Avcı 
ve Fevzi Can 

TMY 7/2 2010 

Çelebibağı Belediye BaĢkanı Veysel Keser, kapatılan DTP ErciĢ BaĢkanı Veli 
Avcı ve Fevzi Can hakkında Van ErciĢ'teki Zilan Parkı'nda açılan "BarıĢ 
Çadırı"nda yapılan konuĢmalarda "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan 
dava Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Aralık 2010‟da sonuçlandı. Mahkeme 
heyeti, TMK 7/2 maddesi uyarınca Keser, Avcı ve Can'ı 10'ar ay hapis cezasına 
çarptırdı. 

Sonuçlandı. 3 
kiĢiye toplam 3 yıl 
hapis cezası 
verildi. 

440 Veysel Tarhan TMY 7/2 2009 

26 Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Veysel Tarhan, 29 Mart yerel 
seçimleri öncesi Osman Baydemir‟in Kocaköy‟de yaptığı konuĢmayı alkıĢladığını, 
alkıĢlama görüntüleri “delil” olarak gösterilerek dava açıldığını ve “terör örgütü 
propagandası yapmak” suçundan 10 ay hapis cezası verildiğini belirtti. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 

441 Veysi Sarısözen TMY 7/2 2009 

Günlük Gazetesi yazarlarından Veysi Sarısözen hakkında 10 Nisan 2009 tarihili 
Günlük Gazetesinde 'Seçim sonuçlarından biri' baĢlıklı yazısı nedeniyle dava 
açıldı. Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülecek davada Sarısözen'in 
Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 ve TCK'nın 53. maddeleri uyarınca 
cezalandırılmasını istendi. 

Devam ediyor. 

442 
Veysi Sarısözen ve Ziya 
Çiçekçi 

TMY 7/2 2009 

Günlük Gazetesi yazarlarından Veysi Sarısözen‟in 6 ġubat 2009‟da “Örgüt 
Propagandasını Biz Yapmıyoruz Halk Yapıyor” baĢlığıyla yayınlanan yazısı 
nedeniyle Sarısözen ve Günlük Gazetesi‟nin sahibi Ziya Çiçekçi hakkında 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 

Devam ediyor. 
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Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 10 
Haziran 2009‟da görüldü. DruruĢma, Sarısözen'in dinlenilmesi için ertelendi. 26 
Ekim 2009‟da görülen duruĢmada söz alan Veysi Sarısözen, “ben hiçbir zamanda 
meydanlarda „PKK‟ diye bağırmadım ama ben Ģahidim ki Diyarbakır‟da bir milyon 
kiĢi bu Ģekilde bağırıyor. Bizim propaganda yapmamıza lüzum yok çünkü bunu 
zaten halk yapıyor” derken mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi 
için duruĢmayı Mart 2010‟a erteledi. 

443 
Veysi Sarısözen, Lütfü 
Lüper ve Özlem Aktan 

TMY 7/2 2007 

Kapatılan Gündem Gazetesi'nin eski imtiyaz sahibi Lütfü Lüper, eski yazı iĢleri 
müdürü Özlem Aktan ve köĢe yazarlarından Günlük Gazetesi Yazarı Veysi 
Sarısözen hakkında, “örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla Ġstanbul 10. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruĢması 1 Nisan günü görüldü. 
Mahkeme Lüper hakkında beraat kararı verirken, Aktan hakkında ifade vermediği 
için çıkarılan yakalama kararını devam etmesine ve ifadesinin alınması dahilinde 
davanın karara bağlanması istendi. Mahkeme, Sarısözen hakkında 2007 yılında 
yazdığı ''Terör mü? SavaĢ mı?' baĢlıklı yazıdan dolayı “örgüt propagandası” 
yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca cezanın 
paraya çevrilmesi ve ertelenmesine yer olmadığına karar verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl 3 ay 
hapis cezası 
verildi. 1 kiĢi 
beraat etti. 

444 
Volkan Sevinç, Gökçe 
Otlu ve 16 kiĢi 

TCK 318 2010 

Tutuklanan vicdanî retçi Enver Aydemir‟e destek olmak amacıyla Ankara‟da 6 
Ocak 2010 tarihinde Yüksel Caddesi‟nde düzenlenen basın açıklamasına 
müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı ve aralarında vicdani retçi Volkan 
Sevinç ve ĠHD Ankara ġube BaĢkanı Gökçe Otlu'nun da bulunduğu 18 kiĢi 
hakkında Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından “halkı askerlikten 
soğuttukları” suçlamasıyla TCK‟nin 318. maddesi uyarınca 6 aydan 10 yıla kadar 
hapis cezası istemiyle dava açıldı. Basın açıklamasının ardından gözaltına alınan 
ve serbest bırakılan 18 kiĢi ile tutuklanan Volkan Sevinç‟in yargılanmalarına 15 
ġubat 2010‟da Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde baĢlandı. DuruĢmada 
sanıkların savunmalarını alan mahkeme baĢkanı, sanık avukatlarının TCK‟nin 
318. maddesinin Anayasa‟ya aykırılığı talebinin değerlendirilmesi için tutuklu 
sanık Volkan Sevinç‟in tahliye edilmesine karar vererek bir sonraki duruĢmayı 1 
Nisan 2010‟a erteledi. 1 Nisan günü görülen duruĢmada Mahkeme BaĢkanı, 
savcının mütalaasını hazırlaması için duruĢmayı erteledi. Davanın karar 
duruĢması 17 Haziran 2010‟da görüldü. Esas hakkındaki mütalaasını sunan 
savcının tüm sanıklar hakkında beraat kararı istemesine rağmen mahkeme 
baĢkanı, Volkan Sevinç‟e “polis memurlarına görevleri sırasında hakaret ettiği” ve 
“halkı askerlikten soğuttuğu” iddiasıyla bir yıl altı ay; Gökçe Otlu Sevimli, Halil 
Savda ve Zarife Ferda Çakmak‟ı ise “halkı askerlikten soğuttukları” iddiasıyla 

Sonuçlandı. 4 
kiĢiye toplam 3 yıl 
hapis cezası 
verildi. 15 kiĢi 
beraat etti. 
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altıĢar ay hapis cezası verdi. Yargılamada 15 sanık ise beraat etti. 

445 
Yakup Budak, Ġbrahim 
Erkul ve Mustafa ErtaĢ 

TMY 7/2 2008 

ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde “Sayın Öcalan” yazılı ifadelerin yer aldığı 3 000 dilekçeyi 
19 ġubat 2008‟de ġırnak Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na göndererek kendilerini ihbar 
eden kiĢilerden kapatılan DTP Cizre Ġlçe BaĢkanı Yakup Budak ile Ġbrahim Erkul 
ve Mustafa ErtaĢ hakkında açılan ve beraatla sonuçlanan dava, Savcının itiraz 
etmesi üzerine 5 ġubat 2010‟da Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde tekrar 
görüldü. Karar duruĢmasında, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 
sanıklar TMY 7/2. maddesi uyarınca 10‟ar ay hapis cezasına mahkûm edildiler. 

Sonuçlandı. 3 
kiĢiye 10'ar ay 
hapis cezası 
verildi. 

446 YaĢar Özlü TCK 215 2010 

BDP Kağızman eski Ġlçe BaĢkanı YaĢar Özlü hakkında, 2009 yılında yaptığı bir 
basın açıklaması nedeniyle dava açıldı. Dava 26 Kasım 2010‟da Kağızman Sulh 
Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Mahkeme, Özlü‟ye “suçu ve suçluyu övdüğü” 
iddiasıyla TCK 215. maddesi uyarınca bir yıl hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl hapis 
cezası verildi. 

447 Yılmaz AktaĢ TMY 7/2 2009 

Ağrı‟nın Doğubayazıt Ġlçesi‟nde 19 Mart 2009‟da yapılan Newroz kutlamasında 
“yasadıĢı slogan attığı” iddiasıyla Yılmaz AktaĢ (38) hakkında açılan dava 13 
Ocak 2010‟da Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. AktaĢ, “yasadıĢı 
örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla TMY 7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis 
cezasına mahkûm oldu. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 

448 

Yunus Yılmaz, HaĢim 
Kotay, Selçuk Yılmaz, 
Muzaffer Kotumar ve 
Levent Yılmaz 

TMY 7/2 2009 

Ardahan'da 28 Kasım 2008 tarihinde DTP EĢbaĢkanı Emine Ayna'nın da 
aralarında bulunduğu seçim konvoyuna taĢlı sopalı saldırıyı protesto etmek için 
olay yerine gül bırakan DTP üyeleri Yunus Yılmaz, HaĢim Kotay, Selçuk Yılmaz, 
Muzaffer Kotumar ve Levent Yılmaz hakkında Erzurum 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan 
iddianamede, 5 DTP'linin olay günü Kürtçe parçalar eĢliğinde halay çekerek ve 
'yasadıĢı' slogan atarak, "örgüt propagandası" yaptıkları iddia edilerek, TMK 7/2 
Maddesi gereğince 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. 

Devam ediyor. 

449 Yusuf Güler TMY 7/2 2010 

Kapatılan DTP Antep Nizip Ġlçe Örgütü'nün 2 Kasım 2008'de yaptığı basın 
açıklamasına katılan BDP Ġlçe BaĢkanı Yusuf Güler hakkında açılan dava Adana 
7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Kasım 2010‟da sonuçlandı. Mahkeme heyeti, 
Güler'in "örgüt propagandası yapmak" suçunun iĢlendiğine kanaat getirerek, 10 
ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 

450 Yusuf Kaya TMY 7/2 2009 

Kapatılan DTP Manisa Ġl Örgütü‟nün 2009 yılının Mayıs ayında yapılan 
kongresine katılan BDP Ġzmir Ġl EĢbaĢkanı Yusuf Kaya hakkında kongrede yaptığı 
konuĢma nedeniyle açılan dava 2010 Mayıs ayında sonuçlandı. Ġzmir 10. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında Yusuf Kaya‟nın kullandığı 
“Sayın Öcalan” ifadesiyle “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla TMY 
7/2. maddesi uyarınca 20 ay hapis cezası verildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 20 ay hapis 
cezası verildi. 
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451 
Yüksel Aslan Ecer, 
Abdulaziz Bilgin ve 
Süleyman Tekin 

Siyasi Partiler 
Kanunu 

2009 

Kapatılan DTP'den 29 Mart 2099 tarihinde yapılan seçimlerde Midyat Belediye 
BaĢkan adayı olan Yüksel Aslan Ecer, DTP Ġlçe BaĢkanı Abdulaziz Bilgin ile parti 
üyesi Süleyman Tekin hakkında “seçim çalıĢmaları sırasında Kürtçe propaganda 
yaptıkları” gerekçesiyle açılan dava 2010 yıl Haziran ayında karara bağlandı. 
Midyat Sulh Ceza Mahkemesi, `Seçim propagandalarında Türkçe'den baĢka dil 
ve yazı kullanılmasının yasak olduğu' ve sanıkların Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanuna muhalefet suçunu iĢedikleri' 
gerekçesiyle 6'Ģar ay hapis cezası verdi. Mahkeme, daha sonra cezayı erteledi. 

Sonuçlandı. 3 
kiĢiye toplam 1 yıl 
6'Ģar ay hapis 
cezası verildi. 

452 Yüksel Genç TCK 215 2009 

1999‟da Kandil Dağı‟ndan Türkiye‟ye gelen Birinci BarıĢ Grubu Üyesi ve kapanan 
Gündem Gazetesi‟nin Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Genç hakkında 28 Ocak 
2007‟de düzenlenen bir Ģölende “Sayın Öcalan” ifadesini kullandığı gerekçesiyle 
dava açıldı. Yüksel Genç‟in “Suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla Eyüp 1. Sulh 
Ceza Mahkemesi‟nde TCK‟nin 215. maddesi uyarınca açılan davanın ilk 
duruĢması 20 Ekim 2009‟da görüldü. 

Devam ediyor. 

453 
Yüksel Genç ve Ziya 
Çiçekçi 

  2009 

Günlük gazetesi editörlerinden Yüksel Genç ile Günlük gazetesi imtiyaz sahibi 
Ziya Çiçekçi hakkında gazetenin 13 Nisan 2009 tarihli sayısında yayınlanan 
Mandela'nın Avukatı Essa Moosa ile yapılan röportaj nedeniyle Ġstanbul 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 'Hükümet raporuma yanıt vermedi' 
baĢlıklı röportajda PKK lideriAbdullah Öcalan ile Mandela arasında kıyaslama 
yapılarak PKK propagandası yapıldığı iddia edildi. Mahkeme iddianamesinde 
röportaja iliĢkin değerlendirme de yaparak 'Yazı ile hiç bir ilgisi olmadığı halde 
PKK'nin silahlı mücadelesinin Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaĢayan zenci halkın 
mücadelesine benzetildiği, haklılığına ve yerindeliğine vurgu yapıldığı röportaj ve 
haber verme amacının dıĢında PKK propagandası yapıldığı'nı savundu. 
Ġddianamede ayrıca 10 Nisan 2009 tarihli gazetede yer alan Delil Karakoçan'ın 
'Durduğum yerden baktığımda Obama' baĢlıklı yazısı ve 13 Nisan 2009 tarihli 
gazete yer alan 'YDG-M'liler Dağ ve Karaoğlan'ı andı' baĢlıklı haberlerinden dolayı 
gazetenin imtiyaz sahibi Ziya Çiçekçi'nin cezalandırılmalarını istedi. 

Devam ediyor. 

454 

Z.A., M.Ö., M.A. Y., B.A., 
M.A., S.K., N.Ġ., S.Ç., 
Ü.D., Y.A., M.E., Ö.B., 
R.K., A.B. ve H.A. 

  2010 

Mersin'de 19 ġubat 2009 tarihinde Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edilmesini protesto 
gösterisine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 15 çocuk hakkında açılan dava 29 
Nisan 2010 tarihinde Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. 
DuruĢmaya, 8 ay tutuklu kaldıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakılan çocuklar Z.A., M.Ö., M.A. Y., B.A., M.A., S.K., N.Ġ., S.Ç., Ü.D., Y.A., 
M.E., Ö.B., R.K., A.B. ve H.A. ile avukatları katıldı. Çocuklar, suçlamaları 
reddederek, beraatlerini istedi. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi, “Örgüt adına suç 

Sonuçlandı. 15 
çocuğa toplam 68 
yıl 11 ay hapis 
cezası verildi. 
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iĢlemek, propaganda yapmak ve görevli memura karĢı direnmek” Z.A. ve M.Ö'ye 
3 yıl 6'Ģar ay, M.A.Y'ye 3 yıl 11 ay, B.A, M.A, S.K, N.Ġ, S.Ç, Ü.D, Y.A, M.E. ve 
Ö.B'ye 4 yıl 8'er ay, R.K, A.B. ve H.A'ya 5 yıl 4'er ay olmak üzere toplam 68 yıl 11 
ay hapis cezası verdi. 

455 Zeki Fırat TMY 7/2 2010 

DTP Bingöl Karlıova Ġlçesi eski Ġlçe BaĢkanı Zeki Fırat hakkında, Kasım 2009 
yılında yaptığı basın açıklamasında, “Sayın Öcalan ve Kürt Halk Önderi Abdullah 
Öcalan” ifadelerini kullandığı gerekçesiyle dava açıldı. Dava 30 Nisan günü 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Fırat'ın katılmadığı 
duruĢmada savunma yapan avukatı Sinan Tanrıkulu, müvekkilinin konuĢmasının 
ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini isteyerek, beraatını istedi. 
Mahkeme Heyeti, “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla Fırat'a 1 yıl hapis 
cezası verdi. Mahkeme heyeti cezayı iyi halde 10 aya indirdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 

456 
Zeki KarataĢ ve Mehmet 
Nardan 

TMY 7/2 2009 

Adana‟da 19 Nisan 2009‟da düzenlenen basın açıklmasına ve protesto 
yürüyüĢüne katıldıkları gerekçesiyle BDP Adana Ġl BaĢkanı Zeki KarataĢ ile 
Seyhan Ġlçe BaĢkanı Mehmet Nardan haklarında “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddiasıyla açılan davanın duruĢmasına 6 Nisan 2010‟da Adana 8. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi. Mehmet Nardan‟ın savunmasının alınmadığı 
için dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, Zeki KarataĢ‟a TMY'nin 
7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 

457 
Zeki KarataĢ ve Mehmet 
Nardan 

TMY 7/2 2009 

Adana‟da 19 Nisan 2009‟da düzenlenen basın açıklmasına ve protesto 
yürüyüĢüne katıldıkları gerekçesiyle BDP Adana Ġl BaĢkanı Zeki KarataĢ ile 
Seyhan Ġlçe BaĢkanı Mehmet Nardan haklarında “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddiasıyla açılan davanın duruĢmasına 6 Nisan 2010‟da Adana 8. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi. Mehmet Nardan‟ın savunmasının alınmadığı 
için dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, Zeki KarataĢ‟a TMY'nin 
7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası verdi. 

Devam Ediyor. 

458 Zeyyat Ceylan   2006 

Diyarbakır'da 26 ġubat 2006'da Mardin'in Dargeçit Ġlçesi'nde çıkan bir çatıĢmada 
yaĢamını yitiren 7 HPG'li için Dağkapı'da yapılan gösteriye katıldığı iddiasıyla 
Eğitim Sen Diyarbakır ġube üyesi Zeyyat Ceylan hakkında açılan ve Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruĢması 2010 Aralık ayında 
yapıldı. DuruĢmada, Ceylan‟a çıkan olaylara karıĢtığına dair herhangi bir delil 
bulunmamasına rağmen "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" 
iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 6 yıl 3 ay 
hapis cezası 
verildi. 

459 
Zülküf Gümgüm, Bilal 
ErbaĢı, Rıdvan Gök, 
Sedat Öztepe ve Zülküf 

TMY 7/2 2009 
Varto'da 2009 Newroz kutlamalarında PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın posterleri ve 
KCK bayraklarını açtıkları gerekçesi ile kutlama etkinliğinde sunuculuk yapan 
kapatılan DTP'nin Ġlçe Yöneticisi Zülküf Gümgüm ve DTP üyeleri Bilal ErbaĢı, 

Sonuçlandı. 5 
kiĢiye 1'er yıl hapis  
cezası verildi. 
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Sönmez Rıdvan Gök, Sedat Öztepe, Zülküf Sönmez hakkında Van 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde "Örgüt propagandası" iddiasıyla açılan dava 2010 Mart ayında 
sonuçlandı. 5 kiĢiye 1'er yıl hapis cezası ile verildi. 

460 Zülküf Karatekin  TCK 222 2009 

29 Mart seçimleri için DTP tarafından Kayapınar`da belediye baĢkanlığına aday 
gösterilen Zülküf Karatekin hakkında, 2007 ve 2008 yılında Diclekent ve 
Huzurevleri semtlerine astırdığı Zazaca “Sera Neweya Sıma Pıroz Bo- Yeni 
Yılınız Kutlu Olsun” ve “Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun” anlamına gelen Kürtçe 
ıĢıklı tabelalar nedeniyle dava açıldı. ĠçiĢleri Bakanı BeĢir Atalay, belediyenin Türk 
Harflerinin Kabulu ve Tatbiki Hakkında Kanuna aykırı hareket ederek, TCK`nın 
222. Maddesi`ni ihlal ettiğini ve ilgili mevzuata aykırı davranarak bu eylemi 
belediye bütçesinden 675 TL ödeyerek gerçekleĢtirdiğini belirterek, Belediye 
BaĢkanı Zülküf Karatekin hakkında “soruĢturma izni verilmesi”ne karar verdi. Bu 
karar üzerine Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesi`nde Belediye BaĢkanı Zülküf 
Karatekin hakkında dava açıldı. 

Devam ediyor. 

 

Yargıtay Kararları 
 
2301485Siirt Tutuklu ve Hükümlü Aileleri YardımlaĢma Derneği'nin (STHAY-DER) 24 Ocak 2006 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan sağlık sorunlarına dikkat 
çekmek amacıyla yaptığı 3 günlük açlık grevi sonrasında düzenlediği basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Sedat 
ErtaĢ hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ve TMK'nın 7/2 maddesine göre "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 28 Nisan 2009 tarihinde 1 yıl 
hapis cezası ile sonuçlanan dava 2010 yılı Mart ayında onaylandı.  
 
ġırnak'ta 5 Nisan 2007 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan, Dicle habar ajansı muhabirlerinden Faysal Tunç ve Behdin Tunç hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından “Örgüte yardım ve yataklık yapmak” iddialarıyla verilen 6'Ģar yıl 3'er ay hapis cezası 2010 ġubat ayında Yargıtay 9. Dairesi tarafından onandı. 
 
Hatay‟ın Ġskenderun Ġlçesi‟nde 12 ġubat 2006‟da, kapatılan DTP‟nin düzenlediği bir etkinlikte “Abdullah Öcalan‟ın posterlerini taĢıdıkları” ve “yasadıĢı slogan attıkları” 
iddiasıyla haklarında dava açılan Adle Ortaç (77), Munin Yaman (67) Türkan Ortaç, Dursun ġanlı ve Mehmet Nuri Özen‟e Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 
TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca verdiği 10‟ar ay hapis cezası Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından Ağustos 2010‟da onandı.  
 
3‟ü SHP‟den, 53‟ü DTP‟den, 56 belediye baĢkanının Roj TV‟nin kapatılmaması isteğiyle Danimarka BaĢbakanı Anders Fogh Rasmussen‟e 30 Aralık 2005‟te mektup 
gönderdikleri gerekçesiyle yargılandıkları dava Yargıtay tarafından onandı. 56 belediye baĢkanı, TCK‟nin 314/3. ve 220/7. maddelerinden yargılanırken 11 Mart 
2008‟de görülen duruĢmada savcının esas hakkındaki mütalaasını değiĢtirmesiyle 15 Nisan 2008‟de TCK‟nin 215. maddesinden yargılanmıĢtı. Diyarbakır 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde 15 Nisan 2008‟de görülen karar duruĢmasında, TCK 215. maddesi uyarınca “suçu ve suçluyu övdükleri” gerekçesiyle 3 ay hapis cezasına 
mahkûm edilmiĢti. Cezayı 2 ay 15 güne indiren mahkeme heyeti, TCK‟nin 52/2. maddesi uyarınca verilen hapis cezalarını 1875 YTL para cezasına çevirmiĢti. 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Ağustos 2010‟da kararı onadı.  
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 İNSAN HAKLARI DERNEĞİ, YÖNETİCİ ve ÜYELERİNE YÖNELİK 
BASKILAR  

I. İHD Şubeleri Hakkında Açılan Dava/Soruşturmalar ve Baskınlar 
 
24 Aralık 2009 tarihinde, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla Diyarbakır merkezli olmak üzere 
11 ilde düzenlenen operasyon kapsamında ĠHD Diyarbakır ġubesi'ne baskın düzenlendi. ĠHD Genel BaĢkan 
Yardımcısı ve Diyarbakır ġube BaĢkanı Muharrem Erbey'in gözaltına alınmasının ardından Ģube binasına 
yapılan baskında 7 bilgisayar hardiski ile çok sayıda dosya, cd ve kasete el kondu. 
 
ĠHD Siirt ġube binasının da 10 yıldan beri kullanılmayan arka kapısı 26 Ocak günü kimliği bilinmeyen kiĢi 
veya kiĢilerce kırılarak içeri girildi. Dernekten herhangi bir eĢyanın alınmadığını belirten ġube BaĢkanı Vetha 
Aydın, “derneğin iki giriĢi var. Sabah geldiğimizde 10 yıldan beri kullanmadığımız kapının kırıldığını gördük. 
Hırsızlık olduğunu düĢünmüyoruz. Çünkü hiç bir Ģey alınmamıĢ” dedi. Aydın, konuya iliĢkin Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulundu. 
  
ĠHD Siirt ġubesi 16 Mart günü polis tarafından basıldı. YaklaĢık 3.5 saat süren baskında derneğin 
bilgisayarları dahil bir çok evraka el konuldu. 

 
ĠHD Ġzmir ġubesi'nin 2009 Aralık ayında yapmak istediği “Ġnsan Hakları YürüyüĢü” öncesinde döner bıçağı ile 
dernek binasına giderek tehditlerde bulunan 2 kiĢi hakkında açılan davanın ilk duruĢması 26 Nisan 2010 
tarihinde Ġzmir 8. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruĢmaya ĠHD Ġzmir ġube BaĢkanı Nezahat PaĢa 
Bayraktar, dernek yöneticilerinden Mehmet Kaanuğur ve Ġslam Albat ile avukatları Av. Canan Uçar, Mustafa 
Rollas ve Nazan Sakallı katılırken, sanıkların ikisi de duruĢmaya katılmadı. DuruĢmada söz alan Av. Uçar, 
davanın “linç” olarak görülmesini isterken, hakim davayı “tehdit” olarak görülmesine karar vererek, duruĢma 
14 Eylül'e erteledi. 
 
ĠHD Mersin ġubesi hakkında 2007 yılında Mersin Valiliği‟nin istemi üzerine Savcılık tarafından “Derneğin 
amacını aĢmak”, “Üye ve yöneticilerin yaptıkları açıklamalarla yasadıĢı örgütün propagandasını yapmak” 
iddiasıyla açılan kapatma davası Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2009 yılında reddedildi. 
Dava Savcılık tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay‟da devam etmektedir.  

II. Gözaltına Alınan, Tutuklanan İHD Yönetici ve Üyeleri 
 
13 ġubat günü, KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları suçlamasıyla Mardin ve ilçelerinde düzenlenen 
operasyonlarda ĠHD Mardin ġube Yöneticisi Abdulkadir Çoğata gözaltına ve tutuklandı. 
 
16 Mart günü Siirt‟te, “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla ĠHD ve BDP üye ve 
yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda ĠHD Siirt ġubesi BaĢkanı Vetha Aydın ve ĠHD ġube 
Yöneticisi Abdullah Gürgen gözaltına alındı. 18 Mart günü Savcılıktaki ifadelerinin ardından Abdullah Gürgen 
serbest bırakıldı. Vetha Aydın, “KCK Türkiye yapılanmasında yer aldığı” iddiasıyla tutuklandı. 
 
Ġzmir‟in Bornova Ġlçesi‟nde 1 Nisan günü, eve dönmeyen arkadaĢlarını merak ederek dıĢarı çıkan ĠHD Ġzmir 
ġubesi Yönetim Kurulu üyesi Mesut Tufan, sokakta bulunan sivil polis memurlarınca dövülerek gözaltına 
alındı. Yakalama emri olduğu gerekçesiyle polis ekiplerinin gözaltına aldığı 10 kiĢiden Mesut Tufan‟ın da 
içinde bulunduğu dört kiĢi, “yanlıĢlıkla” gözaltına alındıkları belirtilerek 2 Nisan günü serbest bırakıldı. 
 
ĠHD Ankara ġube üyesi Av. Zeynep Ceren Boztoprak, 18.05.2010 günü Ankara‟da gözaltına alındı. 
SoruĢturmayı yürüten Aksaray Ġl Jandarma komutanlığına götürüldü. Dört gün gözaltında kaldıktan sonra 
Aksaray‟da tutulandı. Suçlama konusu ise YasadıĢı örgüte üye olmak ve propaganda yapmak. Zeynep 
Ceren Boztoprak, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.09.2010 günü yapılan ilk duruĢmasında tahliye 
edildi. Yargılama propaganda yapmaktan dolayı verilen Savcılık mütalaası nedeni ile devam etmektedir. 
 
24 Mayıs günü Aydın'da, polis ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerde yaptığı ev baskınlarında aralarında ĠHD 
Aydın ġube yöneticileri M. ġerif Süren, Ġdris Özdemir ve Orhan Çiçek‟in de bulunduğu 21 kiĢi “Koma 
Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yapılanmaya üye oldukları” 
iddiasıyla gözaltına alındı. M. ġerif Süren ve Ġdris Özdemir tutuklandı. 
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24 Mayıs günü, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatıyla Elazığ'da yapılan ev baskınlarında ĠHD 
Üyesi Hüseyin Timur gözaltına alındı. Hüseyin Timur, 27 Mayıs günü tutuklandı. 
 
Diyarbakır‟da serbest gazetecilik yapan ve ĠHD Diyarbakır ġubesi‟nin çalıĢmalarına gönüllü katkıda bulunan 
ABD vatandaĢı Jake R. Hess, KCK/TM adlı yapılanmayla iĢbirliği yaparak topladığı bilgileri ABD‟ye servis 
ettiği iddiasıyla 11 Ağustos günü gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na 15 Ağustos günü 
çıkarılan Jake R. Hess, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılık Jake R. Hess‟in sınırdıĢı 
edilmesine karar verdi. 
 
12 Eylül günü ġanlıurfa‟da, ġehitlik Ġlköğretim Okulu'nda ĠHD gözlemcisi olarak referandumu takip etmek için 
bulunan ĠHD yöneticisi Zeliha Açıkyıldız, okul bahçesinde gözaltına alındı. 
 
21 Eylül günü Ġstanbul‟da, sabaha karĢı düzenlenen baskınlar sonucu ĠHD Ġstanbul ġube Yöneticisi Sultan 
Seçik ve eĢinin de aralarında bulunduğu 17 kiĢi “Devrimci Karargâh Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla 
gözaltına alındı. Sultan Seçik daha sonra serbest bırakıldı. 
 
ĠHD Siirt ġube Yöneticisi Abdullah Gürgen, 5 Ekim günü “Dernekler Kanun‟na muhalefet suçundan aldığı bir 
cezaya istinaden hakkında yakalanma olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. Gürgen, ifadesi alındıktan ve 
hakkındaki idari para cezasını ödedikten sonra aynı gün serbest bırakıldı. 

III. Tehdit Edilen, İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalan Ve Saldırıya Uğrayan 
İHD Yönetici ve Üyeleri 

 
Akın Birdal ve ĠHD Genel Merkezi 
12 Mayıs 1998 yılında ĠHD Genel Merkezi‟nde silahlı saldırıya uğrayan Dernek Genel BaĢkanı Akın Birdal‟ın 
yaralanması ile ilgili olarak, 2000 yılında ortaya çıkan Genel Kurmay‟ın “Güçlü Eylem Planı” belgelerinde 
ĠHD‟nin yıpratılması ve baĢkanın hedef gösterilmesi konusunda sorumluluğu olan dönemin genelkurmay 2. 
baĢkanı Çevik Bir hakkında yapılan suç duyurusunun sonuçsuz kalması nedeni ile yargı süreci AĠHM‟e 
taĢınmıĢtır. AĠHM‟nin 46723/10 Ġnsan Hakları Derneği/Türkiye davası devam etmektedir. 
 
Mesut Tufan 
Ġzmir‟in Bornova Ġlçesi‟nde 1 Nisan günü, eve dönmeyen arkadaĢlarını merak ederek dıĢarı çıkan ĠHD Ġzmir 
ġubesi Yönetim Kurulu üyesi Mesut Tufan, sokakta bulunan sivil polis memurlarınca dövülerek gözaltına 
alındı. Gözaltına alındığı sırada yaĢadıklarını anlatan Tufan, “1 Nisan akĢamı evden çıktım. Kampusun 
yanındaki caddede çok sayıda kiĢi iki araçla önümüzü kestiler. Küfredip, yere yatırdılar. Ayaklarıyla ellerime 
bastılar. Ben ĠHDyöneticisiyim dedim. Kimliklerini de göstermediler. Sonra bize 'polis döversiniz ha' deyip, 
duvara dayadılar. Üzerimizi aradılar. ĠHD kartım çıktı. Sonra 'siz bu kartlarla eylemlere gözlemci olarak mı 
katılıyorsunuz? Siz mi insan haklarını savunacaksınız?' dedi. Ardından kafamı çevirince bize bakma deyip 
yumruk vurmaya baĢladılar” dedi. Polislerin, yanında bulunan arkadaĢı Masum Aslan'a da vurmaya 
baĢladıklarını ve 'Sen de mi ĠHD'lisin' diye sorduklarını söyleyen Tufan, Aslan'ın ĠHD'li olmadığını söyleyince 
kendisine karıĢmadıklarını belirtti. Gözaltına alındıktan sonra kendilerini Bornova Trafik Hastanesi'ne 
götürdüklerini dile getiren Tufan, “Doktora, bizim baĢımıza vurdular dedim. Doktor röntgen çekelim dedi. 
Sonra aniden midem bulanınca kustum. Röntgenimizi çektiler. Daha sonra bizi Bozyaka Terörle Mücadele 
ġubesi'ne götürdüler. Benim baĢım dönüyordu. Gözlerim kızarmıĢtı” dedi. Kendilerini gözaltına alan polislerin 
emniyetteki polislere “Duvara iki kiĢi yazı yazmıĢ. Sonra o kiĢiler kaçmıĢ. Bize ihbar telefonu geldi. Bu iki 
kiĢiyi bundan dolayı gözaltına aldık. Kendilerine kimlik gösterdik, polisiz dedik, kaçtılar. Bize karĢı direndiler' 
dediğini belirten Tufan, 'Bu gerekçeyle bizi gözaltına aldıklarını söylediler ancak bizi gözaltına alırken böyle 
bir Ģey söylemediler, kimlik de göstermediler. Yazıyla alakalı bir Ģey demeyip 'polisi dövdüğümüzü' söyleyip 
darp ederek gözaltına aldılar” dedi. “Polisin biri bana 'kusura bakma, seni yanlıĢlıkla gözaltına almıĢız. 
Aslında sizin bir suçunuzu yokmuĢ. KarıĢtırmıĢlar, siz insan hakları savunucususunuz, bu yönünüzü 
biliyoruz. Bu kağıdı imzalayın sizi bırakalım' dediler. Ben de avukatımı istedim” diyen Tufan, “Avukata gerek 
yok biz kendi aramızda çözelim dediler. Ben de ısrar ettim avukatımın gelmesi için. Sizin avukatınız ortalığı 
karıĢtırır, halledelim, evinize bırakalım dediler. Bir baĢka polis geldi bana 'siz kaç kardeĢsiniz, maddi 
durumunuz nasıl' diye soru sordu. 'Yoksulsun, bursta alamıyorsun, gel bizi kırma, ne sen bizim baĢımızı ağrıt 
ne biz senin. Bunu imzala, farz et ki bu olay olmadı. Bak gerekirse okulla konuĢur, burs bağlarız. Ara sıra gel 
çayımızı iç. Akıllı birisin. ArkadaĢlarının yanında sana selam vermeyiz. Sen dünyanın öbür ucuna da gitsen 
bir telefon aç abin yanındadır. Senin 2008'de gözaltına almıĢız, davan var. BaĢın ağrımasın. Gel evine 
bırakalım seni bu olay kapansın' dediler. Ben avukatımı çağırın dedim. Bu kez bir baĢkası geldi. O da benzer 
Ģeyler söyledi. Memur olamazsın, senin artık kılına zarar gelmeyecek, sen git evine biz gerekeni yapacağız 
dediler. 4-5 kiĢi daha gelip böyle konuĢtu. Ben de kimsenin parasına ihtiyacım yok dedim. Suçsuz yere beni 
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darp ettiniz. ġu an da halen kusuyorum. Koridorda kustum ve bana temizlettiler. Avukatımı çağırın onunla 
görüĢmek istiyorum dedim. Sonra polis bir diğerine 'Götürün bunu, ikna olacağı yok. Avukatını çağırın' dedi 
ve beni baĢka bir odaya götürdüler.” Tufan, daha sonra yanına bir polisin geldiğini ve “Mesut, zaten seni 
birazdan bırakacağız. YanlıĢlıkla almıĢız, suçun yokmuĢ. Peki, sana bir Ģey sorabilir miyim? Hani eylemler 
oluyor ya siz kendiniz mi gidiyorsunuz, onlar mı çağırıyor? ĠHD'deki iĢleyiĢ nasıl? Rapor tutuyor musunuz her 
eylemde? Bu raporlar nereye gidiyor? Kim onaylıyor bu raporları? En son raporlar nerede toplanıyor?” 
Ģeklinde soru sorduklarını ifade etti. 2 Nisan sabahı saat 10.30 sıralarında savcılığa çıkmadan Adli Tıp'taki 
sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldığını kaydeden Tufan, Aslan ile birlikte eve geldiklerini ve daha 
sonra fenalaĢtığını, kustuğunu dile getirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne giden 
Tufan‟ın tomografidi çekildi ve minör beyin travması geçirdiği gerekçesiyle tahlillerin ardından hastanede 
müĢahede altına alındı. YaklaĢık 10 saat sonra taburcu edilen Tufan‟a 10 günlük rapor verildi. Tufan, 3 Nisan 
günü sabah yine kusma ve baĢ dönmesi Ģikayetiyle bu kez Trafik Hastanesi'ne gitti. Buradaki muayenenin 
ardından kendisine travmaya bağlı anksiyete (davranıĢ) bozukluğu gerekçesiyle 10 günlük bir rapor daha 
verildi. Darp edilmesi nedeniyle “10 gün iĢ göremez” raporu alan Mesut Tufan, 14 Ekim 2010‟da IĢıkkent 
Polis Karakolu‟ndan ifadesinin alınması için çağrıldığını ve kendisini darp eden polis memurlarının kendisi 
hakkında dava açtığını belirtti. 
 
Hüseyin Beyaz 
Adana'da 14 Ağustos 2008 yılında DTP Adana Ġl binasının polisler tarafından aranması sırasında gözlemci 
olarak binaya giden ve polislerin tartaklaması sonucu merdivenlerden düĢerek kolu kırılan ĠHD Adana ġubesi 
eski yöneticisi Hüseyin Beyaz'ın açtığı davada yargılanan polisler beraat etti. Adana'da 14 Ağustos 2008 
tarihinde DTP Adana Ġl binasının polislerin tarafından aranması sırasında DTP'li yöneticilerin baĢvurusu 
üzerine gözlemci olarak binaya giden dönemin ĠHD Adana ġube BaĢkanı Ethem Açıkalın ve yönetici Hüseyin 
Beyaz, içeri alınmamıĢ ve polislerle tartıĢmıĢtı. Bir süre polislerle tartıĢan Açıkalın ve Beyaz, 3. katta bulunan 
DTP binasından zorla çıkarılarak merdivenlerden aĢağı itildiklerini belirtmiĢ, Beyaz ise kolunun 3 yerden 
kırıldığını ifade ederek, Adana Devlet Hastanesi'nden aldığı 2 ay iĢ göremez raporu ile birlikte 3 polis ve bir 
komiser hakkında dava açmıĢtı. Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında Adli Tıp 
Kurumu'na sevk edilen Beyaz, Adli Tıp Kurumu'ndan da 4. derecede hayati tehlikesi bulunduğuna dair rapor 
aldı. Dönemin ĠHD ġube BaĢkanı Ethem Açıkalın'ın da görgü tanığı olarak ifade verdiği davanın 2009 Aralık 
ayında görülen ve Beyaz'ın katılmadığı karar duruĢmasında mahkeme, polisler hakkında beraat kararı verdi. 
Beyaz'a 2010 Ocak ayında tebliğ edilen kararda, 'BaĢından itibaren tüm aĢamalarda sanığın suçlamaları 
kabul etmediği, sanığın atılı suçtan yeterli, kesin, her türlü Ģüpheden uzak somut ve inandırıcı delil elde 
edilmediği, tüm dosya kapsamı ile sanığın üzerine atılı suçu iĢlediği hususu sabit edilmediği anlaĢıldığından 
beraatına..' denildi.Öte yandan Beyaz'ın hakkında suç duyurusunda bulunduğu komiser M.M'nin yurtdıĢında 
bulunduğundan dolayı ifadesinin alınmadığı belirtildi. 
 
Eren Keskin 
ĠHD Onur Kurulu üyesi ve insan hakları savunucusu avukat Eren Keskin, 12 Mayıs günü ĠHD Ġstanbul 
ġubesi‟nde yaptığı basın toplantısında, kendisine Kartal H Tipi Cezaevi‟nden tehdit mektubu geldiğini 
açıkladı. Zeki Özhan adıyla gönderilen mektupta, cezaevi idaresinin “görülmüĢtür” damgasının da 
bulunduğunu belirten Eren Keskin, daha önce de yine aynı kiĢiden tehdit mektubu aldığını belirtti. Eren 
Keskin‟e Zeki Özhan imzasıyla gönderilen mektupta ise Ģu ifadeler bulunuyor: “Beni hatırladın mı? Ben Zeki, 
daha önce de sana mektup gönderdim, sana ulaĢmıĢtır. Sana ilk gönderdiğim mektubu hatırlıyor musun? 
„Ağabeylerimi rahat bırak‟ diye yazmıĢtım. Ağabeylerim kim biliyor musun? Sanatçı, (Ġsmail Türüt, Ozan Arif). 
Sen onlardan Ģikâyetçi olmuĢtun hatırlıyor musun? Seni televizyonda görüyorum ama Taksim‟de fazla da 
konuĢma böyle Ģeyleri. Böyle Ģeyler iyi Ģeyler değil. Bir daha konuĢma yaparsan, (Ermenilere) destek 
verirsen, Taksim‟den bir daha çıkamazsın. Sana boĢ konuĢmuyorum, haberin olsun, sizin üstünüze gelen 
kalabalığı senin üstüne gönderirim.” 
 
Salih Özdemir, Sadi Özdemir ve Sedat Özevi 
1 Ağustos günü Batman‟ın Hasankeyf Ġlçesi‟nin TPAO‟ya ait petrol kuyularında yangın çıkarıldığı iddiaları 
üzerine Demirlipınar Köyü‟nden yangının olduğu iddia edilen Güney Raman Petrol Bölgesi‟ne, yangının 
tarlalardan çıktığı düĢüncesiyle gitmek isteyen kapatılan Halkın Emek Partisi (HEP) Batman Ġl BaĢkanı Salih 
Özdemir (55), ĠHD Batman ġubesi eski BaĢkanı ve Demirlipınar Köyü Muhtarı Sadi Özdemir (47), ĠHD 
Batman ġubesi eski BaĢkanı Sedat Özevi (48) ve Sofi Özdemir (45), kullandıkları aracın HPG tarafından 
araziye önceden döĢenmiĢ mayına çarpması sonucu meydana gelen patlama nedeniyle yaĢamını yitirdi. 
HPG 21 Ağustos günü yaptığı açıklamada, araziye söz konusu mayını kendi timlerinden birinin yerleĢtirdiği 
kabul ederek özür diledi. HPG, 2010 Aralık ayında sözkonusu olayla ilgili açılan soruĢturmayı tamamladığını 
ve eylemin sorumluları Ferhat Felat ile Fikri Bermal adlı militanların 20 ve 24 yıl hapse mahkum ettikten 
sonra örgütten çıkarıldıklarını bildirdi. 
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ĠHD Genel Merkezi’ne Yönelik Tehdit 
ĠHD Genel Merkezi‟ne 2009 yılında e-posta ile gönderilen bir tehdit mesajı üzerine yapılan suç duyurusu 
sonucu tehdit eden kiĢi Savcılık tarafından tespit edildi ve hakkında “hakaret ve tehdit” iddiasıyla 2010 
yılında ceza davası açıldı. Dava, Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde devam etmektedir. 
 
Nihat Aksoy 
11 Haziran günü ĠHD Bingöl Ģubesine baĢvuruda bulunan ĠHD Bingöl ġube BaĢkanı Nihat Aksoy, 11 Haziran 
günü pasaport baĢvurusu yapmak için gittiği Bingöl Emniyet Müdürlüğü Pasaport ġubesi‟nde polisler 
tarafından darp edildiğini belirtti.  Aksoy Ģu beyanda bulundu; “11 Haziran 2010 tarihinde pasaport iĢlemleri 
için öğretmen olduğumdan dolayı; bağlı bulunduğum Milli Eğitim Müdürlüğüne gittim. Milli Eğitim Müdürü, 
halk toplantısında olduğu için, evraklarım saat 15:00 sularında imzadan çıktı. Telefonla Emniyet Müdürlüğü 
Pasaport bürosunu aradım ve baĢvuruyu saat kaça kadar yapabileceğimi sordum. Görevli bayan memur, 
saat 16:00'a kadar baĢvuruları kabul ettikleri bilgisini verdi. Bende evraklarımı alarak, emniyet müdürlüğüne 
gittim. Pasaport bürosunda, görevli memura baĢvuru yapacağımı söyleyince, memur bana, “bu saatte 
baĢvuruları kabul etmiyoruz, pazartesi günü gelin” dedi. Bende, “telefonla saat 16:00'ya kadar baĢvuruların 
kabul edileceği söylendi. Madem iĢlem yapılmıyor, bana söylenebilirdi. Ben vatandaĢım, sizde memur olarak 
iĢlemlerimi yapmak zorundasınız” dedim. O esnada arka taraftan gelen bir görevli memur, elimden 
evraklarımı ve zarfı alıp buruĢturarak suratıma fırlattı. Bana “defol git burdan”, “kovun bunu burdan” Ģeklinde 
bağırmaya baĢladı. O sırada, etraftan 6-7 polis memuru geldi. Beni ilk önce duvara yapıĢtırdılar, daha sonra 
yaka paça dıĢarı çıkararak, engelli merdivenine aldılar. Bana “beynini dağıtırım” Ģeklinde sözler sarfettiler. O 
sırada, bir memur “yapmayın komiserim” Ģeklinde seslendi arkadaĢına. Ben de “20 yıl önceki uygulamalar mı 
geçerli kılınıyor” dedim ve haklarında Ģikâyetçi olacağımı söyledim” dedi. Olaydan hemen sonra Uydukent 
Sağlık Ocağı ve Bingöl Devlet Hastanesi Acil Servisine baĢvuran Nihat Aksoy Cebir ve Darp Raporu alırken, 
Ģikayetçi olacağını öğrenen polis memurunun da hakkında Ģikayetçi olduğunu, güvenlik kameralarının 
incelenerek, sorumlular hakkında gerekli iĢlemlerin yapılmasını istedi. 

IV. İHD Yöneticileri ve Üyeleri Hakkında Açılan Soruşturmalar 
 
ġanlıurfa Cumhuriyet BaĢsavcılığı, KESK'in 26 Mayıs'ta Türkiye genelinde yapmıĢ olduğu iĢ bırakma eylemi 
kapsamında ġanlıurfa'da yapılan yürüyüĢe katılan ĠHD ġanlıurfa ġube BaĢkanı Cemal Babaoğlu‟nun 
aralarında bulundupu 18 kiĢi hakkında, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu"na muhalefet 
etmek iddiasıyla Ağustos ayında soruĢturma baĢlattı. 
 
2009 yılında Diyarbakır'da Ġstasyon Meydanı'nda 1 Eylül Dünya BarıĢ Günü nedeniyle düzenlenen mitingin 
tertip komitesinde yer alan ve aralarında ĠHD Diyarbakır ġube Sekereteri Burhan Zorooğlu‟nun da bulunduğu 
9 kiĢi hakkında 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla soruĢturma açıldı. 
 
ĠHD Diyarbakır ġube Sekreteri Raci Bilici ve ġube Yöneticisi Necibe GüneĢ hakkında, düzenlenen kayıplar 
etkinliği nedeniyle 2011 yılında soruĢturma baĢlatıldı. Bilici hakkında 5 ġubat 2011 tarihinde KoĢuyolu Parkı 
YaĢam Hakkı Anıtı önünde yapılan oturma eylemi sırasında kayıpların bulunması konusunda devlet 
kurumlarını eleĢtirdiği bir konuĢması nedeni ile 2011/3746 nolu soruĢturma açılırken, Necibe GüneĢ 
hakkında yine aynı eylemle ilgili 2011/5893 bolu bir soruĢturma açıldı. 
 
ĠHD ġanlıurfa ġube BaĢkanı Cemal Babaoğlu, ġube Sekreteri Nail Çetin ve Ģube üyesi Mrat Yardımcı, 10 
Aralık 2010 tarihinde Ġnsan Hakları Haftası çerçevesinde Abide-Ali ġelli Parkı‟nda “2010 Yılı Ġnsan Hakları 
Raporu”nun okunması nedeniyle Kabahatkar Kanunu uyarınca 54‟er TL para cezasına çarptırıldı. Para 
cezasına yapılan itiraz reddedildi.   
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V. İHD Yöneticileri ve Üyeleri Hakkında Açılan, Sonuçlanan veya Devam Eden Davalar 
 

Haklarında Dava 
Açılan KiĢiler 

Yargılandığı 
Kanun Maddesi 

Davanın 
Açıldığı Tarih 

Yargılanma Gerekçesi Son Durum 

Abdullah Baytar TMY 7/2 2007 
2006 NEWROZ Tertip Komitesinde yer alan dönemin ĠHD Batman ġube sekreteri 
Abdullah Baytar hakkında “PKK propagandası” yaptığı gerekçesiyle Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
beraat etti. 

Abdullah Gürgen 
TCK 314/2 
TMY 7/2 

17.09.2008 

ĠHD Siirt Ģube Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Gürgen hakkında, Siirt MKM Derneği 
BaĢkanı olduğu 17.09.2008 tarihinde dernek binasına yapılan baskın sonrası dava 
açıldı. Tutuklu yargılanan Gürgen hakkındaki davanın duruĢması 2 Temmuz 2009 
tarihinde gerçekleĢtirilecek. 

Devam Ediyor 

Abdülaziz Akyol TCK 314/2 2006 

ĠHD Bursa ġube BaĢkanı iken 31 Ekim 2006'de katılmıĢ olduğu bir gösteri nedeniyle 
Abdülaziz Akyol ve 3 kiĢi hakkında "yasadıĢı silahlı örgüt üyeliği" suçlamasıyla açılan 
dava 2009 yılında sonuçlandı. Mahkame Heyeti sanıklara 6 yıl 3'er ay hapis cezası 
verdi. Karar sanıklar tarafından temyiz edildi. 2010 yılında Yargıtay Cumhuriyet 
Savcılığı Abdülaziz Akyol'un cezasının onanmasını istedi. Dava Yardıtay 9. Ceza 
Dairesi'nde devam ediyor. 

Sonuçlandı. 4 
kiĢiye 6 yıl 3'er ay 
hapis cezası 
verildi. 

Ali ÇalıĢkan TMK 7/2 2007 

31 Mart 2006 tarihinde kapatılan DEHAP Konak Ġlçe binası önünde “Diyarbakır ilinde 
meydana gelen olayları protesto etmek” amacıyla gerçekleĢtirilen basın açıklaması 
ile “örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla aralarında ĠHD Ġzmir ġube Saymanı Ali 
ÇalıĢkan‟ın da bulunduğu 9 kiĢi hakkında Ġzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde dava 
açıldı. 

Devam Ediyor 

Aslan Özdemir ve 
Roza Erdede 

 2009 

14 Nisan 2009 tarihinde gözaltına alınan ve tutuklanan ĠHD Diyarbakır ġube 
Yöneticisi öğretmen ve uzman sosyolog Aslan Özdemir ve ĠHD Diyarbakır ġube 
Yöneticisi Roza Erdede hakkında "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak', "Örgüt 
üyesi ve yöneticisi olmak", "Örgüte yardım etmek" iddiasıyla dava açıldı. Özdemir ve 
Erdede‟nin tutukluluk hali 2010 yılı boyunca devam etmiĢtir. 

Devam ediyor. 

Burhan Zorooğlu TMY 7/2 2010 

Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya BarıĢ Günü nedeniyle yapılan “Onurlu bir barıĢa evet” 
mitinginin tertip komitesinde yer alan ve aralarında ĠHD Diyarbakır ġube Sekreteri 
Burhan Zorooğlu‟nun da bulunduğu 9 kiĢi hakkında “Örgüt propagandası yapmak” 
iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruĢması Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görüldü. Öztopalan ile Cengiz duruĢmaya katılmazken, diğer tertip 
komitesi üyeleri ile avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, mitingde yapılan 
konuĢmaların çözümü, evraktaki eksikliklerin tamamlanması için duruĢmayı ileri bir 
tarihe erteledi. Dava 21 Aralık 2010‟da sonuçlandı. Mahkeme Heyeti, sanıklara TMY 
7/2. maddesi uyarınca onar ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 9 
kiĢiye toplam 
10'ar ay hapis 
cezası verildi. 

Ethem Açıkalın 
2911 Sayılı 
Toplantı ve 

2009 
ĠHD Adana ġubesi Sekreteri Ethem Açıkalın hakkında, 24 Nisan 2009‟da Hakkâri‟de 
dipçikle dövülen Seyfi Turan‟ın (14) dövülmesini protesto etmek amacıyla 25 Nisan 

Devam ediyor. 
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Haklarında Dava 
Açılan KiĢiler 

Yargılandığı 
Kanun Maddesi 

Davanın 
Açıldığı Tarih 

Yargılanma Gerekçesi Son Durum 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2009‟da yapılan gösteriyle “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na 
muhalefet ettiği” iddiasıyla dava açıldı. Açıkalın‟ın yargılanmasına 2 Kasım 2009‟da 
Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde baĢlandı. Mahkeme Heyeti, olayla ilgili 
tutanak tutan 4 polis memurunun dinlenmesine karar vererek duruĢmayı 5 ġubat 
2010‟a erteledi. 

Ethem Açıkalın 
TCK 125 

uyarınca basit 
tehdit, hakaret 

2008 
DTP Adana Ġl binasının polis kuvvetlerince basılması olayında gözlemci olarak 
bulunan ĠHD Adana ġube BaĢkanı Ethem Açıkalın'a polislere hakaret ettiği 
gerekçesiyle dava açıldı. 

Bir sonraki 
duruĢma tarihi 
29.09.2009 

Ethem Açıkalın 
3713 sy. 7/2, 
TCK.53,63,54 

2008 

19 Aralık 2000 tarihinde Türkiye'deki çeĢitli cezaevlerine gerçekleĢtirilen Hayata 
DönüĢ operasyonunu protesto etmek için Adana'daki Kürkçüler Cezaevi önünde 
yapılan açıklamanın ardından ĠHD Adana ġube BaĢkanı Ethem Açıkalın hakkında 
dava açıldı. 

Bir sonraki 
duruĢma tarihi 
09.09.2009 

Ethem Açıkalın TMY 7/2 2007 

Adana‟da 19 Aralık 2000‟de düzenlenen Cezaevleri Operasyonu‟nun yıldönümünde 
19 Aralık 2007‟de Kürkçüler Cezaevi‟nin önünde basın açıklaması yapan grupta yer 
alan ĠHD Adana ġubesi eski BaĢkanı Ethem Açıkalın, Seval Gündoğdu ve Cemal 
Doğan hakkında açılan davanın karar duruĢması 16 Haziran 2010‟da görüldü. 
Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yapılan yargılamada mahkeme heyeti, üç 
sanığın “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığına” kanaat getirerek üç sanığa TMY 
7/2. maddesi uyarınca 10‟ar ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 3 
kiĢiye toplam 2 yıl 
6 ay hapis cezası 
verildi. 

Ethem Açıkalın 
TCK 265 
TCK 277 

2007 

“Yasa dıĢı örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 6 Ekim 2007 tarihinde 
tutuklanan Adana'nın Yakapınar Beldesi Belediye BaĢkanı Osman Keser'e destek 
vermek amacıyla 8 Ekim tarihinde gittikleri Yakapınar Belediyesi'nden gözaltına 
alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 
ĠHD Adana ġubesi BaĢkanı Ethem Açıkalın  Diyarbakır Bağlar Belediye BaĢkanı 
Yurdusev Özsökmenler, ViranĢehir Belediye BaĢkanı Emrullah Cin, Kızıltepe 
Belediye BaĢkanı Cihan Sincar, Silopi Belediye BaĢkanı Muhsin Kunur, Küçükdikili 
Belediye BaĢkanı Leyla Güven hakkında Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava 
açıldı. TCK'nın 265'inci maddesi gereği “Görevini yaptırmamak için kamu görevlisine 
direnme” ve TCK'nın 277'inci maddesi gereği “Yargı görevini yapanı etkilemek” 
suçlamaları ile iddianame hazırlayan Adana Cumhuriyet Savcısı Gökhan GöktaĢ,  
iddianamede, belediyeyi ziyaret eden ĠHD Ģube baĢkanı ve belediye baĢkanları ve 
beraberindekilerin tutuklanan Osman Keser yerine “temsili belediye baĢkanı” 
oluĢturmaya çalıĢtıkları iddia etti. Olay günü belediye bahçesinde yapılan ziyarete 
yönelik bir ihbar üzerine, mahkeme kararı ile jandarma görevlilerinin görüntü almaya 
çalıĢtığı belirtilen iddianamede, Ģüphelilerin mahkeme kararı gösterilmesine rağmen 
jandarmayı tartakladığı ileri sürülüyor. ĠHD Ģube baĢkanı ve Belediye baĢkanlarının 
konuĢmalarının da 'Yargı görevini yapanı etkilemek' kapsamında değerlendirildiği 

Devam Ediyor 
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Haklarında Dava 
Açılan KiĢiler 

Yargılandığı 
Kanun Maddesi 

Davanın 
Açıldığı Tarih 

Yargılanma Gerekçesi Son Durum 

iddianamede, belediye baĢkanlarının "bugün yakalamıĢlar kınıyoruz", "Bu nedenle 
bugün sizlerleyiz", "Bu tutuklama bir hukuksuzluktur", "Tüm kürtler bu durumdan 
hoĢnutsuz. Gerçekten bu olayların durdurulmasını istiyorlar. Bu topraklarda yaĢamak 
istiyoruz ve tüm arkadaĢlarımızı destekliyoruz" biçimindeki sözleri bu kapsamda 
değerlendirildi. 

Ferhat Bayındır 
TCK 301-2 

TCK 285/1-3 
2006 

26 Ağustos 2005 tarihinde Batman Ġl Merkezinde meydana gelen toplumsal 
olaylarda hayatını kaybeden Hasan ĠĢ adlı kiĢinin otopsi raporunu 13 Haziran 2006 
tarihinde ĠHD Batman ġube binasında açıklayan dönemin ĠHD Batman ġube eski 
yöneticisi ve ailenin Avukatı Ferhat Bayındır hakkında Batman Ağır Ceza 
mahkemesince dava açıldı. Davanın Ġlk duruĢması 3 Nisan günü yapıldı. Dava 4 
Ekim 2007 günü sonuçlandı. Mahkeme Bayındır hakkında beraat kararı verdi. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
beraat etti. 

Ferhat Bayındır 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2008 
2008 Newroz Tartip Komitesinde yer alan Dönemin ĠHD Batman ġube BaĢkanı 
Ferhat Bayındır hakkında PKK propagandası yapıldığı gerekçesi ile Batman 2. 
Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Dava beraatle sonuçlandı. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
beraat etti. 

Filiz Kalaycı, Hasan 
Anlar, Halil Ġbrahim 
Vargün, Murat 
Vargün ve Nedim 
TaĢ 

  2009 

12 Mayıs 2009‟da Ankara‟da 3 avukatla beraber gözaltına alındıktan sonra serbest 
bırakılan fakat 27 Mayıs 2009‟da savcının itirazı üzerine tutuklanan ĠHD Merkez 
Yürütme Kurulu üyesi Avukat Filiz Kalaycı‟yla birlikte tutuksuz yargılanan ĠHD Genel 
Sekreter Yardımcısı Avukat Hasan Anlar, ĠHD eski MYK üyesi Halil Ġbrahim Vargün, 
insan hakları savunucusu Avukat Murat Vargün ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile 
YardımlaĢma Derneği (THAY-DER) eski BaĢkanı Nedim TaĢ hakkında “yasadıĢı 
örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 2009 yılında açılan dava 2010 yılında devam etti. Dava, 
29 Mart 2007‟de A. Türk Yurtbey adlı bir avukatın, Ankara Emniyet Müdürlüğü‟ne e-
posta yoluyla yaptığı ihbarla baĢlatıldı. Ancak müdafi avukatları baroda bu ada sahip 
bir kayıt olmadığını tespit etti. Ġddianamede “PKK/Kongra-Gel‟e üyelik”le suçlanan 
beĢ kiĢinin katıldıkları basın toplantıları, Newroz kutlamaları, yaptıkları telefon 
görüĢmeleri, yazıĢmalar, yönetici oldukları sivil toplum kuruluĢları ile ilgili evlerinde 
ve bürolarında bulunan dokümanlar örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirildi. Ġlk 
duruĢması 9 Kasım 2009‟da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen davanın 
sanık avukatlarına “Terörle Mücadele Yasası‟na muhalefet suçlarıyla ilgili davalara 
bir yıl süre ile müdafilik yapmama” yasağı getirildi. 9 Kasım 2009 tarihinde görülen ilk 
duruĢmada, davanın yöntemine iliĢkin talepte bulunan Avukat Ercan Kanar, bu 
davanın hukuk tarihi açısından düĢündürücü olduğunu ve kara sayfa oluĢturacağını 
söyledi. Davanın, savunmanın dokunulmazlığına, bağımsızlığına saldırı niteliğinde 
olduğunu ifade eden Ercan Kanar, duruĢmanın dürüst yargılama ilkelerine uygun 
olması için hukuka aykırılık teĢkil eden e-mail ihbarı, aleyhte verilen ve daha sonra 
geri çekilen ifadeler gibi delillerin iddianameden çıkarılmasını istedi. DuruĢmada söz 

Devam ediyor. 
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Haklarında Dava 
Açılan KiĢiler 

Yargılandığı 
Kanun Maddesi 

Davanın 
Açıldığı Tarih 

Yargılanma Gerekçesi Son Durum 

alarak savunmasını yapan Avukat Filiz Kalaycı, iddiaların bir bütün olarak kendi 
içinde değerlendirilmesi durumunda çeliĢkili olduğunu belirtti. Yapılan savunmaların 
ardından, karar için ara veren Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin 
devam etmesine karar vererek duruĢmayı 28 Ocak 2010‟a erteledi. 28 Ocak günü 
görülen ikinci duruĢmada Mahkeme Heyeti, 9 aydır tutuklu bulunan ĠHD MYK üyesi 
Avukat Filiz Kalaycı'nın serbest bırakılmasına hükmederken, aynı suçlamalarla 
tutuklu bulunan Nedim TaĢ'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi. 
Mahkeme ayrıca heyeti Kalaycı'ya yurtdıĢına çıkma yasağı getirdi. 10 Haziran 
2010‟da görülen duruĢmada sanıklar aleyhinde daha önce ifade veren Aytaç Ayhan 
dinlendi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden duruĢmaya getirilerek ifadesi alınan Aytaç 
Ayhan, polis memurlarının gözaltında kendisini zorlayarak sanıklar aleyhine yalan 
ifade verdirdiğini söyleyerek söz konusu ifadelerin kendisine ait olmadığını belirtti. 
Müdahil avukatların ihbar e-mailinin gönderildiği internet kafedeki kamera kayıtlarının 
incelenmesi talebini reddeden mahkeme heyeti duruĢmayı 23 Eylül 2010‟a erteledi. 

Gençağa Karafazlı TCK 220/1 2010 

ĠHD MYK üyesi ve gazeteci Gençağa Karafazlı 17 Haziran 2009‟da Rize‟de 
gözaltına alındı. Kendisinden 1 gün önce gözaltına alınan akrabaları hakkında 
yapılan çete üyesi suçlamasıyla karĢılaĢtı. 2010 yılında Karafazlı hakkında dava 
açıldı. Ġddianamede hiçbir somut suçlama olmadığı halde, 2011 yılında “çete üyesi 
olmak” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gençağa Karafazlı, Rize‟de muhalif 
kiĢiliğiyle tanına bir aktivisttir. Dava temyiz aĢamasında. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 2 yıl hapis 
cezası verildi. 

Gökçe Otlu TCK 318 2010 

Tutuklanan vicdanî retçi Enver Aydemir‟e destek olmak amacıyla Ankara‟da 6 Ocak 
2010 tarihinde Yüksel Caddesi‟nde düzenlenen basın açıklamasına müdahale eden 
polis ekiplerinin gözaltına aldığı ve aralarında ĠHD Ankara ġube BaĢkanı Gökçe 
Otlu'nun da bulunduğu 18 kiĢi hakkında Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından 
“halkı askerlikten soğuttukları” suçlamasıyla TCK‟nin 318. maddesi uyarınca 6 aydan 
10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Basın açıklamasının ardından 
gözaltına alınan ve serbest bırakılan 18 kiĢi ile tutuklanan Volkan Sevinç‟in 
yargılanmalarına 15 ġubat 2010‟da Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 
baĢlandı. DuruĢmada sanıkların savunmalarını alan mahkeme baĢkanı, sanık 
avukatlarının TCK‟nin 318. maddesinin Anayasa‟ya aykırılığı talebinin 
değerlendirilmesi için tutuklu sanık Volkan Sevinç‟in tahliye edilmesine karar vererek 
bir sonraki duruĢmayı 1 Nisan 2010‟a erteledi. 1 Nisan günü görülen duruĢmada 
Mahkeme BaĢkanı, savcının mütalaasını hazırlaması için duruĢmayı erteledi. 
Davanın karar duruĢması 17 Haziran 2010‟da görüldü. Esas hakkındaki mütalaasını 
sunan savcının tüm sanıklar hakkında beraat kararı istemesine rağmen mahkeme 
baĢkanı, Volkan Sevinç‟e “polis memurlarına görevleri sırasında hakaret ettiği” ve 
“halkı askerlikten soğuttuğu” iddiasıyla bir yıl altı ay; Gökçe Otlu Sevimli, Halil Savda 
ve Zarife Ferda Çakmak‟ı ise “halkı askerlikten soğuttukları” iddiasıyla altıĢar ay 

Sonuçlandı. 4 
kiĢiye toplam 3 yıl 
hapis cezası 
verildi. 15 kiĢi 
beraat etti. 
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hapis cezası verdi. Yargılamada 15 sanık ise beraat etti. 

Gülay Koca, Sedat 
Gözkıran ve 32 kiĢi  

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2007 

2005 yılında Bozöyük‟te Bursa ili Gemlik Ġlçesine gitmek isteyen halka yönelik 
saldırıları kınamak amacı ile demokrasi platformu ile ortak yapılan basına 
açıklamasından dolayı aralarında ĠHD ġube BaĢkanı Gülay Koca ve ġube Sekreteri 
Sedat Gözkıran  ile bir çok kurum baĢkanı ve yöneticisinin de bulunduğu 34 kiĢi 
hakkında „Toplantı gösteri ve yürüyüĢ kanununa muhalefet, Örgüt Propagandası 
yapmak,suç ve suçluyu övmek‟ iddiası ile kamu davası açıldı. Davanın ilk duruĢması 
2 Temmuz'da görülecek.  

Devam ediyor. 

Hayrettin PiĢkin, 
Kenan Döner, Ġhsan 
Kanat ve Ali Gürol 
Durak 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2008 

ĠHD Çanakkale ġube yöneticileri Hayrettin PiĢkin, Kenan Döner, Ġhsan Kanat ve Ali 
Gürol Durak hakkında 1 Eylül 2007 tarihinde Dünya BarıĢ Günü dolayısıyla açık 
alanda yapmıĢ oldukları basın açıklaması nedeniyle dava açıldı. Dava 2008 yılında 
sonuçlandı. 4 insan hakları savunucusuna 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi ve cezalar 
ertelendi. Dava temyiz edildiğinden Yargıtay‟da devam etmektedir. 

Dava temyiz 
aĢamasında. 

Hüseyin Ayaz     
ĠHD Van ġubesi Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Ayaz ile hakkında  Haziran 2005 
tarihinde sanat sokağında yapılan ve gözlemci olarak  katıldığı basın açıklaması 
nedeniyle dava açıldı.  

  

Ġhsan Parlak TCK 220/6 2010 

20.10.2010 tarihinde BDP Batman Ġl TeĢkilatı tarafından düzenlenen yürüyüĢe 
“Gözlemci” olarak katılan ĠHD Batman ġube Yönetim kurulu üyesi (Yedek) Ġhsan 
PARLAK, hakkında “PKK Örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” iddiasıyla 
açılan dava sonuçlandı. Parlak, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 
3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl 3 ay  
hapis cezası 
verildi. 

Ġsmail Akbulut   

ĠHD Hakkari ġube BaĢkanı Ġsmail Akbulut hakkında, Van Ağır Ceza Mahkemesi ile 
Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Mahkemesi ve Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde insan hakları çalıĢmaları sonucunda açılan davalar devam ediyor. 
Akbulut hakkında açılan davalar Ģunlar; 2007/9- Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 
2007/152-Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 2007/244 Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 
2007/252-Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 2009/163-Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 
2007/151-Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 2008/282-Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 
2006/612-Van Ağır Ceza Savcılığı, 2011/665-Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi, 
2007/651-Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi 2007/134 Esas Numarası, 2006/1720-
Diyarbakır Askeri Savcılığı, 2006/881-Hakkari Asliye Ceza Mahkemesi, 2005/1440-
Van Fezleke 2006/1374 Esas numarası, 2003/453-ASCM Askeri Savcılık, 2003/75-
Hakkari Sulh Ceza Mahkemesi, 2006/99- Hakkari Sulh Ceza Mahkemesi, 2007/88 -
Hakkari Sulh Ceza Mahkemesi, 2008/49-Hakkari Sulh Ceza Mahkemesi ve 
2007/312-Hakkari Asliye Ceza Mahkemesi. 

Devam ediyor 

Lütfi Demirkapı, Ali 
ÇalıĢkan, Evrim 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

2007 
22 Ocak günü Ġzmir‟in KarĢıyaka ilçesinde F Tipi Cezaevleri‟nde sürdürülen tecrit ve 
ölüm oruçlarına iliĢkin meĢaleli yürüyüĢ yapan ĠHD Ġzmir ġube BaĢkanı Lütfi 

Devam ediyor. 
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Kubilay ve , 
Sebahattin 
Filozoğlu, Yurdagül 
ve 10 kiĢi  

Gösteri Yasası Demirkapı, ĠHD Ġzmir ġube Saymanı Ali ÇalıĢkan, ġube Yönetim Kurulu üyesi Evrim 
Kubilay, Ege Temel Haklar  Derneğinden Sebahattin Filozoğlu, Yurdagül GümüĢ, 
katılımcı Erdoğan Ġskender Ağcabay, Mihriban Karakaya, Serkan Onur Yılmaz, 
Zeliha Koyupınar, Özgür Yılmazer, Aydın KarataĢ, KESK dönem sözcüsü  Musa 
Sever ve Ali Çelenk hakkında “toplantı ve gösteri yürüyüĢleri kanunu 28/1.maddesi 
ve TCK‟nun 53 , 54/1 maddesinden”  3. Asliye Ceza Mahkemesi‟nden dava açıldı.  

Lütfü Demirkapı, 
Necla ġengül, Ali 
ÇalıĢkan, Ahmet 
Alagöz ve Evrim 
Kubilay 

  

ĠHD Ġzmir ġube yöneticileri hakkında, 25 Kasım 2007 tarihinde “dur” ihtarına 
uymadığı gerekçesiyle polis kurĢunuyla öldürülen Baran Tursun hakkında 18 Ocak 
günü Ġzmir KarĢıyaka Adliyesi önünde gerçekleĢtirilen basın açıklamasından dolayı, 
“devletin manevi Ģahsiyetini alenen aĢağılamak” suçlamasıyla 25 Ocak günü 
soruĢturma baĢlatıldı. SoruĢturma kapsamında ĠHD Ġzmir ġube BaĢkanı Lütfü 
Demirkapı, ĠHD Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Necla ġengül, ĠHD Ġzmir ġube 
Yöneticileri Ali ÇalıĢkan, Ahmet Alagöz ve Evrim Kubilay, Gaziemir, KarĢıyaka ve 
Bornova Polis Karakollarında ifade verdi. 

 

M. Nihat Aydın ve 
17 kiĢi 

TMK 7/2 
2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 
TCK 215 

2009 

ĠHD Siirt ġubesi Yönetim Kurulu üyesi M. Nihat Aydın hakkında, 19.10.2008 
tarihinde gözlemci olarak katıldığı bir basın açıklamasında gözaltına alındıktan sonra 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. Savcılık, Nihat Aydın ve 
açıklamaya katılan 17 kiĢi hakkında “yasadıĢı örgüt propagandası yapmak”, “toplantı 
ve gösteri yürüyüĢleri kanuna muhalefet etmek” ve “suç ve suçluyu övmek” 
iddialarında bulundu. Dava 2011 yılında beraatle sonuçlandı. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
beraat etti. 

Mensur IĢık 
TCK 220/8 
TMK 7/2 

22.06.2006 

ĠHD MuĢ ġube BaĢkanı avukat Mensur IĢık hakkında, üzerinde "Ben bir Kürdistan'lı 
olarak, Kürdistan'da Sayın Abdullah Öcalan'ı bir siyasal irade olarak görüyor ve 
kabul ediyorum" ibareleri bulunan imza kampanyasına katıldığı ve "yasadıĢı örgüt 
propangandası yaptığı" gerekçesiyle dava açıldı. 23 Ekim günü görülen duruĢmada 
Mahkeme, 2007/675 karar ile 3713 sayılı “Terörle Mücadele Kanununun 7/2 
maddesine göre” yargılamanın yapılması gerektiği düĢünülerek görevsizlik kararı 
verdi ve dava dosyasını Van Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. 

Devam ediyor. 

Mensur IĢık ve 6 
kiĢi 

TCK 215/1 
TMK 7/2 

19.10.2007 

ĠHD MuĢ ġube BaĢkanı Av. Mensur IĢık ile DTP Ġl BaĢkanı Mehmet Sıdık Genç, 
TUHAD-DER ġube BaĢkanı Mehmet Ali Karagüzel, Makbule Kandemir, Çerkez 
Korkmaz, Selahattin  IĢık ve Fatma Korkmaz hakkında “suç ve suçluyu övme” 
iddiasıyla MuĢ 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. Mahkeme 19.10.2007 
tarih, 2007/646 karar ile yargılamanın Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesine 
göre yapılması gerektiğini belirterek görevsizlik kararı verdi ve dava dosyası Van 
Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 

Devam ediyor. 

Mensur IĢık ve 
Abdülbaki Çelebi 

TCK 220/8 
2911 Sayılı 

24.06.2006 
ĠHD MuĢ ġube BaĢkanı avukat Mensur IĢık ve Abdülbaki Çelebi hakkında, 
21.11.2005 tarihinde il merkezinde yapılan basın açıklaması ve açıklama öncesinde 

Devam ediyor. 
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Toplantı ve 
Gösteri 

YürüyüĢleri 
Kanunu 

yapılan yürüyüĢ ile atılan sloganlar gerekçe gösterilerek dava açıldı. Dava 2 Kasım 
2006 tarihinde baĢlandı.23 Ekim günü görülen duruĢmada Mahkeme, “2007/676 
karar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesine göre yargılamanın 
yapılması gerektiğimi” belirterek görevsizlik kararı verdi ve dava dosyasını Van Ağır 
Ceza Mahkemesi‟ne gönderdi.  

Muharrem Erbey   2010 

14 Nisan 2009 tarihinde baĢlatılan operasyonda aralarında ĠHD Genel BaĢkan 
Yardımcısı ve Diyarbakır ġube BaĢkanı Muharrem Erbey‟in de bulunduğu 151 kiĢi 
hakkında dava açıldı. Diyarbakır 6.Ağır Ceza Mahkemesi‟ne gönderilen iddianamede 
151 kiĢi TCK'nın "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak', "Örgüt üyesi ve 
yöneticisi olmak", "Örgüte yardım etmek"le suçlanıyor.  

Devam ediyor. 

Mustafa Bağçiçek 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2009 

Adana‟da 31 Ağustos 2008‟de düzenlenen “Ġç barıĢ, demokrasi ve kardeĢlik için el 
ele” yürüyüĢünde “yasadıĢı slogan attıkları” iddia edilen mitingin tertip komitesi üyesi 
ĠHD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bağçiçek ile 7 kiĢi hakkında, 2911 Sayılı Toplantı 
ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟nun 28/3. maddesi uyarınca dava açıldı. Dava Adana 
2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde 24 ġubat 2009‟da baĢladı. DuruĢma, miting sırasında 
çekilen görüntülerin, bilirkiĢi tarafından izlenmesi için duruĢmayı ertelendi. 

Devam ediyor. 

Mustafa Bağçiçek 
ve 8 kiĢi 

2911 sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2009 

Adana‟da 31 Ağustos 2008‟de düzenlenen “Ġç barıĢ, demokrasi ve kardeĢlik için el 
ele” yürüyüĢünde “yasadıĢı slogan attıkları” iddia edilen mitingin tertip komitesi 
üyeleri Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Adana ġubesi BaĢkanı 
Güven Boğa, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adana ġubesi 
BaĢkanı Mehmet Antmen, Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ġsmail Bulca, 
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği BaĢkanı Metin Çelik, Türkiye Motorlu TaĢıt ĠĢçileri 
Sendikası (TÜMTĠS) Adana ġubesi BaĢkanı Halil Çekin, ĠHD Adana ġubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Mustafa Bağçiçek, Özgürlük ve DayanıĢma Partisi (ÖDP) Adana 
ġubesi Yöneticisi Ergün Türkyılmaz, Emek Partisi (EMEP) Adana ġubesi üyesi A. 
Suat Aytimur ve Demokratik Toplum Partisi (DTP) Adana Ġl Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Kılıç hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟nun 28/3. 
maddesi uyarınca dava açıldı. Dava Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde 24 ġubat 
2009‟da baĢladı. DuruĢma, miting sırasında çekilen görüntülerin, bilirkiĢi tarafından 
izlenmesi için duruĢmayı ertelendi. 

Devam ediyor. 

Mustafa Rollas 
TCK 220/6 
TCK 314 

2010 

ĠHD Ġzmir ġube BaĢkanı Avukat Mustafa Rollas hakkında, 2001 yılında bir kiĢiye 
yardım etmek suretiyle “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla dava açıldı. Davanın 
yaklaĢık 10 yıl sonra açılması, Mustafa Rollas‟ın tekrar ĠHD ġube BaĢkanı olmasına 
karĢılık olduğu açıktır. Nitekim, mahkemenin 2011 Mart ayında yapılan ilk 
duruĢmasında, Mustafa Rollas‟ın yardım ettiği ileri sürülen kiĢi böyle bir olayın 
olmadığını açık açık anlatmıĢtır. Olay, Ġzmir Emniyet Müdürlüğü TEM ġubesi‟nin bir 
komplosundan ibarettir. Bu olay, insan hakları savunucularının korunmasına dair BM 

Devam ediyor 
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bildirgesinin tam aksine bir davranıĢ içinde olduğunu göstermektedir. Avukat Rollas 
hakkında, insan hakları savunuculuğu çalıĢmaları kapsamında bugüne değin 250 
civarında soruĢturma açıldı.  

Mustafa Rollas  2007 

ĠHD Ġzmir ġube BaĢkanı Avukat Mustafa Rollas hakkında, 06.11.2004 tarihinde 
Ġzmir'de yapılan YÖK protestosunda gözlemci olarak bulunmasına ve emniyetin 
talebi ile iki kez görüĢmelerde arabulucu olmasına rağmen “grubu yönlendirmek 
suretiyle yasadıĢı örgüt propagandası yapmak” suçundan Ġzmir 10.Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde dava açıldı. Karar aĢamasında olan davanın bir sonraki duruĢma 
tarihi 03.10.2011. 

Devam ediyor 

Nazif Akar 
TCK 314/2-3       
TCK 220/7 

TMY 5 
2007 

28.03.2006 tarihinde Diyarbakır da meydana gelen ve 10 kiĢinin ölümü ile 
sonuçlanan olayı protesto etmek amacıyla DTP Batman Ġl TeĢkilatı tarafından 
30.03.2006 tarihinde düzenlenen ve AKP teĢkilatına yapılan yürüyüĢ akabinde 
yapılması düĢünülen basın açıklamasına “Gözlemci” olarak katılan ĠHD Batman 
ġube Yönetim üyesi (Mali Sekreter) Nazif Akar hakkında “PKK örgütüne bilerek ve 
isteyerek yardım etme” suçlamasıyla Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dava 
açıldı. Akabinde beraat etti. Ancak 2911 Sayılı Yasaya muhalefetten Batman 
C.Savcılığına suç duyurusu yapıldı. 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
beraat etti. 

Nazif Akar 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2007 

28.03.2006 tarihinde Amed de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla DTP 
Batman Ġl TeĢkilatı tarafından düzenlenen yürüyüĢ ve akabinde Basın açıklamasına 
“Gözlemci” olarak katılan Nazif Akar hakkında Batman Asliye Ceza Mahkemesinde 
görülen dava sonucunda 2009 yılı Mart ayında 1 yıl 3 ay ceza verildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl 3 ay  
hapis cezası 
verildi. 

Necla ġengül ve 
Evrim Kubilay  

TMK 7/2 2008 

2004 yılında Ġzmir‟den yola çıkan ve Konak Sümerbak önünde bir basın açıklaması 
gerçekleĢtiren Canlı Kalkan grubunun eylemine gözlemci olarak takip eden ĠHD MYK 
üyesi Necla ġengül ve ĠHD Ġzmir ġubesi Yönetim Kurulu üyesi  Evrim Kubilay 
hakkında “yasadıĢı örgüte yardım ve yataklık etmek” iddiasıyla dava açıldı. 

Devam ediyor. 

Osman KündeĢ 
TCK 220/6 
TCK 314/2 

2006 

ĠHD Batman ġube BaĢkanı Osman KündeĢ hakkında, 2006 yılında öldürülen PKK 
militanlarının cenaze defin yerine toplu halde yürüyerek giden kalabalık içerisinde 
bulunması gerekçe gösterilerek “yasadıĢı silahlı örgüt üyesi olmak” iddiasıyla dava 
açıldı. Dava 2009 yılında sonuçlandı. KünteĢ, “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” 
gerekçesiyle 6 yıl 3 ay, “izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüĢüne katılmaktan” 1 yıl 3 ay 
olmak üzere toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Dava Yargıtay‟da temyiz 
aĢamasında. 

Dava temyiz 
aĢamasında. 

RehĢan Bataray 
Saman 

TCK 220/6 
TCK 314/2 

2010 

ĠHD MYK üyesi RehĢan Bataray Saman, 16 Haziran 2010‟da ĠHD Diyarbakır 
ġubesi‟nde evinden kaçan bir kız çocuğunun baĢvurusunu aldıktan sonra, 
“baĢvurucu kız çocuğunun önce SHÇEK yetiĢtirme yurduna yerleĢtirip, 2 yıl sonra da 
bu çocuğu dağa göndermeye çalıĢmak yoluyla yasadıĢı örgüt üyesi olmakla” 

Sonuçlandı. 1 kiĢi 
beraat etti. 
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suçlandı. Oysa kız çocuğu aynı gün ailesine haber verilerek babasına teslim edildi. 
Bu dava hem Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü hem de Diyarbakır Özel Yetkili 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın insan hakları savunucularına olan önyargısını 
göstermesi açısından ibret vericidir. Dava 2010 yılında sonuçlandı. Saman beaat 
etti. 

Resul Yıldız 
TCK 215 
TMK 7/2 

2009 

9 Ekim 2008 tarihinde Ġzmir Konak‟ta DTP tarafından gerçekleĢtirilen “Sayın Öcalan 
demek suç ise ben de sayın Öcalan diyorum ve kendimi ihbar ediyorum” içerikli 
basın açıklamasına gözlemci olarak katılan ĠHD Ġzmir ġubesi Yönetim Kurulu üyesi 
Resul Yıldız hakkında “yasadıĢı örgüt propagandası yapmak” ve “suç ve suçluyu 
övmek” iddialatıyla dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 4 Haziran günü görüldü.  

Devam ediyor. 

ReĢit Yaray ve 
Mürsel Kayar 

TCK 314/3 
TCK 220/7 
TCK 314/2 

TMK 5 

2006 

Batman DTP Ġl TeĢkilatı tarafından 30.03.2006 tarihinde düzenlenen yürüyüĢ ve 
akabinde düĢünülen Basın açıklamasına gözlemci olarak katılan ĠHD Batman ġubesi 
Denetleme Kurulu üyeleri ReĢit Yaray ve Mürsel Kayar hakkında, " PKK Örgütüne 
bilerek ve isteyerek yardım etme" iddiasıyla dava açıldı.  

Devam Ediyor. 

Rıdvan Kızgın, Eren 
Keskin ve 123 kiĢi 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

12.08.2003 

16 Haziran 2003 tarihinde Bingöl'de Kadın Tavrını GeliĢtirme Ġnsiyatifi ve çeĢitli sivil 
topluım örgütleri tarafından gerçekleĢtirilmek istenen BarıĢ Masası GiriĢimi'nin 
ardından dönemin ĠHD Bingöl ġube BaĢkanı Rıdvan Kızgın ve 124 kiĢi hakkıında 
"2911 sayılı Gösteri ve Toplantı YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet" ten açılan açılan 
dava 2007 yılında devam ediyor.  

Devam ediyor. 

Saadet Becerikli TMY 7/2 2006 

Dönemin ĠHD Batman ġube BaĢkanı Saadet Becerikli ve Genel-ĠĢ Batman ġube 
BaĢkanı Halis Yakut hakkında 1 Mayıs 2006 tarihinde düzenlenen basın 
açıklamasında “PKK‟ye Yönelik ateĢkes çağrıları” gerekçe gösterilerek açılan dava 
13 Aralık günü Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde sonuçlandı. Becerikli ve 
Yakut‟un avukatları Sezgin Tanrıkulu Ġle Ömer Halefoğlu‟nun hazır bulunduğu 
duruĢmada, iddia makamı mütalaasını tekrar ederek sanıklara TMK 7/2 maddesi 
uyarınca 5 yıla kadar ceza istedi. DuruĢmada yazılı olarak savunmalarını sunan 
sanık avukatları, açıklamanın Ģiddet içerikli olmadığının altını çizerek beraatlerine 
karar verilmesini istedi. Kısa bir ara veren mahkeme heyeti 1 Mayıs 2006 tarihli 
basın açıklamasını gerekçe göstererek 1 yıl hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl  
hapis cezası 
verildi. 

Saadet Becerikli ve 
Bengi Yıldız 

TCK 301/2 
TCK 285 
TCK 288 

2007 

2006 yılında Batman ili Kozluk ilçesi Satıh mezrasında 11 yaĢındaki Mizgin Özbek'in 
öldürülmesini araĢtırmak üzere Batman Borusu, ĠHD ve MAZLUMDER tarafından 
oluĢturulan beĢ kiĢi  (ĠHD Batman eski ġube BaĢkanı Saadet Becerekli, ĠHD ġube 
Yönetim Kurulu Üyesi Bengi Yıldız, Batman Baro baĢkanı Sedat Özevin, Batman 
Mazlumder ġube BaĢkanı Mehmet ġat ve Ahmet Sevim hakkında) ile Batman Petrol 
Gazetesi muhabiri Mustafa Seven hakkında TCK 285. maddesindeki "soruĢturmanın 
gizliliğini ihlal", 288. maddedeki "adil yargılamayı etkileme" ve 301/2 maddesindeki 
"askeri veya emniyet teĢkilatını alenen aĢağılama" iddiasıyla dava açıldı. Dava, 

Devam Ediyor. 
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sanık avukatların yargılanması için koĢul olarak Adalet Bakanlığı'nın iznine bırakıldı. 
Yargılamayı süresiz olarak erteleyen mahkeme, izin geldiği taktirde yargılama için 
duruĢma günü saptayacak. 

Sedat Gözkıran 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 
2010 

10 Ekim 2009 tarihinde, Eğitim Sen öncülüğünde ġanlıurfa Ġlk Öğretim Okulu önünde 
yapılan anadilde eğitim talebine yönelik basın açıklamasından dolayı aralarında ĠHD 
ġube BaĢkanı Sedat Gözkıran'ın da bulunduğu 20 kiĢi hakkında ġanlıurfa 5. Asliye 
Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 7 ġubat 2010 tarihinde görülen 
duruĢmasında “2911 sayılı Gösteri ve YürüyüĢ Kanunu‟na muhalefet ettikleri” iddiası 
ile yargılanan kurum temsilcileri, anadilin bir hak olduğunu ve AĠHM ile ĠLO 
(Uluslararası ÇalıĢma Örgütü) sözleĢmesine göre anadilde eğitimin bir insan hakkı 
olduğunu hatırlatarak, her platformda anadilde eğitimi savunacaklarını belirtti. 

Devam ediyor. 

Selahattin DemirtaĢ TMY 7/2 2007 

BDP Genel BaĢkanı ve Diyarbakır Milletvekili Selahattin DemirtaĢ hakkında, ĠHD 
Diyarbakır ġubesi BaĢkanlığı yaptığı dönemde Roj TV‟de yaptığı bir konuĢmada 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla Terörle Mücadele Yasası‟nın 
(TMY) 7/2. maddesi uyarınca açılan dava 28 Eylül 2010‟da sonuçlandı. DemirtaĢ, 
söz konusu dava nedeniyle daha önce de yargılanmıĢ ve Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından “suçu ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle Türk Ceza 
Kanunu‟nun (TCK) 215. maddesi uyarınca bir yıl altı ay hapis cezasına mahkûm 
edilmiĢti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise, kararı esastan bozarak, Selahattin 
DemirtaĢ‟ın “yasadıĢı örgüt propagandasını yapmak” suçundan yargılanmasına 
hükmetmiĢti. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında 
tutuksuz yargılanan Selahattin DemirtaĢ‟ın avukatı Meral DanıĢ BeĢtaĢ hazır 
bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın talimatla ifadesinin alınmasıyla ilgili Ankara 11. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟ne yazılan yazının yanıtının geldiğini, talimat duruĢmasının 7 
Ekim 2010‟a bırakıldığını bildirdi. Mahkeme heyeti, verdiği aradan sonra DemirtaĢ‟ı 
TMY 7/2. maddesi uyarınca, bir yıl hapis cezasına mahkûm etti. On aya indirilen 
Selahattin DemirtaĢ hakkındaki hapis cezasının hükmünün açıklanmasına geri 
bırakılmasına karar veren mahkeme heyeti, ayrıca Selahattin DemirtaĢ‟ın beĢ yıl 
boyunca denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasını da kararlaĢtırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay hapis 
cezası verildi. 

Selahattin ĠĢlek, 
Ġrfan Kandemir, 
Sadrettin Çapın ve 
32 kiĢi  

TMK 7/2 2006 

MuĢ‟ta gerçekleĢtirilen bir basın açıklamasından dolayı, ĠHD MuĢ Ģubesi yöneticileri 
Selahattin ĠĢlek, Ġrfan Kandemir ve Sadrettin Çapın‟nın da aralarında bulunduğu 35 
kiĢi hakkında (Eğitim-Sen MuĢ ġube BĢk Nimet Sezgin, MuĢ Tuhad-Der ġube BĢk 
Mehmet Ali Karagüzel, Çerkez Korkmaz, Fehmi Saraç, Muhlise Karagüzel, Mehmet 
Sıdık Çöklü, Abdurrahman Çapın, Orhan Sakçı, ġahin Kotan, Süleyman Tanrıkulu,  
Zeki Gün, MaĢallah Yamaç,  Kurban Kaya, Cevdet YaĢar, Mehmet ReĢit Akpolat, 
Mehmet ġah Karaçelik, Kasım Sığınç, Medeni Sola, Mustafa Yiğit, Hüseyin Demirel, 
Kerem Çöklü, Abdulkerim Bingöl, ġaban Atılgan, Ender Akman, Veysel Sakık, Yalçın 
Güler, Osman Sönmez, YaĢar Çiftçi, Remzi Karaçelik,  Nihat Kalın, Mehmet Nuri 
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Karaçelik ve Hakkı Çınar) MuĢ 1. Asliye Ceza Mahkemesinde 2006/610 esası ile 
açılan dava 2007 yılında devam etti. Mahkeme, dava dosyasını 25.09.2007 tarih, 
2007/655 karar ile Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesine göre yargılamanın 
yapılması gerektiğini belirterek Van Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. 

ġebnem Korur 
Fincancı ve BarıĢ 
YarkadaĢ 

TCK 125 2009 

Adli Tıp Kurumu 3. Ġhtisas Dairesi BaĢkanı Nur Birgen, bu göreve getirilmesini 
“sadakatinin ödülü” olarak değerlendiren TĠHV Yönetim Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. 
ġebnem Korur Fincancı ve ifadenin kullanıldığı 22 Temmuz 2009‟da yapılan 
röportaja yer veren “gercekgundem.com” adlı haber sitesinin yayın yönetmeni BarıĢ 
YarkadaĢ hakkında “kendisine yayın yoluyla hakaret edildiği” gerekçesiyle, Fincancı 
ve YarkadaĢ‟ın TCK 125. maddesi uyarınca cezalandırılmaları için Kadıköy 
Cumhuriyet Savcılığı‟na baĢvurdu. Talebi değerlendiren Kadıköy 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi, Fincancı ve YarkadaĢ‟ın 15 Ocak 2010‟da yargılanmaya baĢlanmasına 
karar verdi. TĠHV BaĢkanı Prof. Dr. ġebnem Korur Fincancı‟nın “kamu haklarından 
mahrum edilmesi” hükmünden de yargılanacağı davanın Nur Birgen lehinde 
sonuçlanması halinde Prof. Dr. ġebnem Korur Fincancı‟nın TĠHV BaĢkanlığı‟nı 
bırakmak zorunda kalacak. Fincancı‟nın yargılanmasına neden olan yazıda Nur 
Birgen, Ergenekon Davası sanıklarına tahliye edilmelerini sağlayacak rapor verdiği, 
F tipi cezaevlerinde yatan Wernicke Korsakoff sendromuna rastlanan tutuklu ve 
hükümlüler için aksi yönde raporlar verdiği gerekçesiyle eleĢtiriliyordu. 15 Ocak günü 
görülen duruĢmaya, BarıĢ YarkadaĢ ve avukatı Nalan Gonca Çelik, Prof. Dr. 
ġebnem Korur Fincancı'nın avukatı Meriç Eyüpoğlu ve davacı vekili Özkan Karakoç 
katıldı. DuruĢmada mahkeme baĢkanı, bir sonraki duruĢmada BarıĢ YarkadaĢ'ın 
savunmasının alınmasına ve duruĢmaya katılmayan Prof. Dr. ġebnem Korur 
Fincancı ile Ģikayetçi Nur Birgen'in gelecek celse hazır edilmesine karar vererek 
duruĢmayı erteledi.17 Haziran 2010‟da görülen duruĢmaya, davayı takip eden 
Norveç Barosu Ġnsan Hakları Komitesi adına Eric Osvik ve Kürt Ġnsan Hakları Vakfı 
Projesi adına bağımsız temsilci olarak görevlendirilen Luksemburg Üniversitesi‟nden 
Hukuk Profesörü Matthew Happold da geldi.  DuruĢmada Ġstanbul Tabip Odası‟nın 
gönderdiği rapor okundu. Rapordan Nur Birgen hakkında 16 soruĢturma açıldığı 
öğrenildi. Raporun dava dosyasına eklenmesine karar veren mahkeme baĢkanı, 
duruĢmaya katılmayan Ģikayetçi Nur Birgen‟in gelecek celse hazır edilmesine karar 
vererek duruĢmayı 30 Eylül 2010‟a erteledi. 30 Eylül günü görülen duruĢmaya 
ġebnem Korur Fincancı ve TĠHV Yönetim Kurulu katılırken bir önceki duruĢmada 
katılması kararı alınan Nur Birgen duruĢmaya yine katılmadı. ġebnem Korur 
Fincancı‟nın avukatlarının, Nur Birgen‟in duruĢmaya katılmamasını keyfi bir davranıĢ 
olarak değerlendirmesi üzerine duruĢmada gerginlik yaĢandı. Mahkeme baĢkanı, 
duruĢmayı sonlandırarak bir sonraki duruĢmayı Nur Birgen‟in de katılacağı ve tarihi 
belirlenmeyen bir güne erteledi. 

Devam ediyor. 
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Tahirhan Acar ve 
Hüseyin Ayaz  

TCK 215 
2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2006 

2006 yılında, Van Göç-Der‟in yapmıĢ olduğu cezaevleri ile ilgili basın açıklamasına 
gözlemci olarak katılan ĠHD Van ġube Sekreteri Tahirhan Acar ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin Ayaz hakkında, “2911 sayılı yasaya muhalefet, suç ve suçluyu 
övmek” iddiasıyla 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 
12 Haziran günü gerçekleĢtirildi. 

Devam ediyor. 

Vetha Aydın 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2010 

29 Mart yerel seçimlerinde DTP‟den aday olanların tanıtımının yapıldığı toplantıya 
katılan ĠHD Siirt ġube BaĢkanı Vetha Aydın hakkında 2911 sayılı yasaya muhalefet 
suçundan dava açıldı. Siirt Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruĢması 
11 ġubat 2010 tarihinde görüldü. 

Devam ediyor. 

Vetha Aydın TCY 215/1 09.03.2007 

8 Mart 2006'da "Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle düzenlenen etkinlik nedeniyle ĠHD 
Siirt ġube BaĢkanı Vetha Aydın ve 16 kiĢi hakkında TCK'nın 215. maddesi (suçu ve 
suçluyu övme) nedeniyle dava açıldı. Siirt Sulh Ceza Mahkemesi 15 Mart 2007 
tarihinde yapılan duruĢmada görevsizlik kararı vererek dosyayı Diyarbakır Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne gönderdi. Dava devam ediyor. 

Devam Ediyor. 

Vetha Aydın ve 
Abdullah Gürgen 

TCK 314/2 
TMY 7/2 

2010 

ĠHD Siirt ġube BaĢkanı Vetha Aydın ĠHD Siirt ġubesi Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah 
Gürgen hakkında, “PKK terör örgütünün faaliyetlerini düzenlemek suretiyle örgüt 
yöneticisi olmak ve PKK terör örgütünün propagandasını yapmak” iddiasıyla dava 
açıldı. Aydın ve Gürgen 15 ġubat 2010 tarihinde gözaltına alınmıĢ, Gürgen serbest 
bırakılırken, Vetha Aydın tutuklanmıĢtı. Davanın ilk duruĢması 15 Mart 2011 
tarihinde gerçekleĢti. Vetha Aydın, ilk duruĢmada tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 

Devam ediyor 

Vetha Aydın ve 
Hasan Ceyhan 

TMY 7/2  

13.01.2006 tarihinde STK, DKÖ ve siyasi partilerle birlikte Ġmralı ve tüm 
cezaevlerindeki kötü muamelelere karĢı yapılan ortak basın açıklaması nedeniyle 
ĠHD Siirt ġube BaĢkanı Vetha Aydın ve ĠHD Siirt yönetim kurulu üyesi Hasan 
Ceyhan‟ın da aralarında bulunduğu toplam 21 kiĢi hakkında Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
mahkemesinde açılan davanın ilk duruĢması 13 Mart 2007 tarihinde yapıldı. Dava 
devam ediyor. 

Devam Ediyor. 

Vetha Aydın ve 
Selim Toprak 

TCK 215/1 
TCK 220/8 
TMK 7/2 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

03.05.2006 

2006 yılında kutlanan Newroz bayramı nedeniyle aralarında ĠHD Ģube baĢkanı Vetha 
Aydın ve ĠHD Siirt yönetim kurulu üyesi Selim Toprak‟ında yer aldığı 17 kiĢi hakkında 
Siirt Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, 6 ġubat 2007 tarihinde 
gerçekleĢen duruĢmada görevsizlik kararı vererek dosyayı Diyarbakır Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne gönderdi. Diyarbakır Ağır ceza Mahkemesi 25.05.2006 günü talimatla 
Siirt Ağır Ceza mahkemesinde sanıkların ifadelerini aldı. Dava devam ediyor. 

Devam Ediyor. 
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Yüksel Mutlu ve 34 
KESK üyesi 

Dosyada gizlilik 
kararı olduğu 

için suçlamalar 
tam olarak 
bilinmiyor. 

2009 

27 Mayıs 2009 sabahı jandarma kuvvetlerinin evine yaptığı baskınla gözaltına alınan 
ĠHD Onur Kurulu üyesi ve Türkiye BarıĢ Meclisi Sözcülerinden Yüksel Mutlu 
Ġzmir'deki Bergama M. Tipi Kadın Cezaevinde tutuluyor. 34 KESK üyesinden 20'nin 
üzerinde kiĢi cezaevine konuldu. Mutlu, 19 Kasım 2009 tarihinde tahliye edilirken, 
dava devam ediyor. 

Devam ediyor 

Zeynep Ceren 
Boztoprak 

TCK 314/2 
TMY 7/2 

2010 

ĠHD Ankara ġube üyesi Av. Zeynep Ceren Boztoprak, 18.05.2010 günü Ankara‟da 
gözaltına alındı. SoruĢturmayı yürüten Aksaray Ġl Jandarma komutanlığına 
götürüldü. Dört gün gözaltında kaldıktan sonra Aksaray‟da tutulandı. Suçlama 
konusu ise YasadıĢı örgüte üye olmak ve propaganda yapmak. Zeynep Ceren 
Boztoprak, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.09.2010 günü yapılan ilk 
duruĢmasında tahliye edildi. Yargılama propaganda yapmaktan dolayı verilen 
Savcılık mütalaası nedeni ile devam etmektedir. 

Devam ediyor 
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TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ 

Güvenlik Güçleri tarafından Müdahale edilen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
 
1 Ocak günü BDP'ye yönelik operasyonlarla aralarında belediye baĢkanlarının da bulunduğu çok sayıda Kürt 
siyasetçinin tutuklanmasını protesto etmek için ġırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Cudi ve Nur Mahallerinde 
teneke çalan kitleye polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti.  
 
2 Ocak günü Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi Çukurcuma Mahallesi'nde BDP'li belediye baĢkanlarının da 
bulunduğu Kürt siyasetçilerin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla yürüyüĢ düzenleyen gruba polis gaz 
bombaları ve panzerlerle müdahalede bulundu.  
 
2 Ocak günü BDP'ye yönelik operasyonu protesto amacıyla Hakkari'nin Medrese, Sanayiyolu ve Bağlar 
mahallelerinde yapılan gösterilere polis panzer, zırhlı araçlar, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede 
bulundu.  
 
Edirne‟de “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 16 Aralık 2009‟da tutuklanan arkadaĢlarının 
serbest bırakılması için 27 Aralık 2009‟da Ģehir merkezinde imza kampanyası düzenleyen Edirne Gençlik 
Derneği üyesi sekiz kiĢinin çevrede bulunanların saldırısına uğramasını 3 Ocak günü protesto etmek için 
Edirne‟ye gelen Halk Cephesi üyeleri de otoyolda aĢırı sağcı bir grubun linç giriĢimine maruz kaldı.  
 
Edirne‟de arkadaĢlarının tutuklanmasını protesto etmek için 3 Ocak günü Kars‟ta basın açıklaması yapmak 
isteyen Kars Gençlik Derneği GiriĢimi üyelerine polis müdhale etti.  
 
3 Ocak günü Erzincan'da, Erzincan Gençlik Derneği'ne mensup olduklarını söyleyen 11 üniversite öğrencisi, 
saat 14.00 sıralarında ellerinde döviz ve pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na gelerek basın açıklaması 
yapmak istedi. Basın açıklaması sırasında çevrede sağ görüĢlü bir grubun toplandığını gören polisler, basın 
açıklaması yapan grubun dağılmasını istedi. Alandan ayrılmayan grup, polis tarafından gözaltına alınarak 
polis minibüsüne bindirildi. 
 
5 Ocak günü Ġstanbul‟da, özelleĢtirmeleri ve iĢten çıkarmaları protesto etmek için kendilerini Boğaziçi 
Köprüsü‟nün korkuluklarına zincirleyen TEKEL iĢçilerine polis müdahale etti. 
 
Devlet Bakanı Egemen BağıĢ‟ın Ġstanbul‟da Avrupa Birliği‟ne (AB) üyelik sürecine iliĢkin BahçeĢehir 
Üniversitesi öğrencilerine 7 Ocak günü vereceği konferans öncesi Öğrenci Kolektifleri üyeleri Egemen 
BağıĢ‟ı protesto etmek istedi. Egemen BağıĢ‟ın “AB standartlarında 2 dakika protesto süreniz var” demesi 
üzerine öğrenciler slogan atmaya baĢladı. Egemen BağıĢ‟ın korumalarına öğrencileri salondan çıkarmaları 
yönünde talimat vermesi üzerine öğrencilerin görevliler tarafından darp edilerek salondan çıkarıldı.  
 
Ankara‟da 8 Ocak günü, özelleĢtirmeleri ve iĢten çıkarmaları protesto etmek için AKP Genel Merkezi önünde 
protesto eylemi yapmak isteyen ve kendilerini ellerinden ve ayaklarından demir korkuluklara zincirleyerek 
slogan atmaya baĢlayan TEKEL iĢçilerine polis müdahale etti.  
 
Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟nin (ĠBB) iĢtiraklerinden BĠMTAġ‟a bağlı çalıĢırken toplu iĢ sözleĢmesi 
yapmaya hak kazandıkları süreçte taĢeron Ģirkete geçmeleri istendiği için Saraçhane Parkı‟nda “Demokrasi 
Çadırı” kuran itfaiye çalıĢanlarına 9 Ocak gece yarısı sivil ve resmî giyimli zabıtalar tarafından baskın yapıldı 
ve iĢçilerin kurduğu çadır yıkıldı.  
 
9 Ocak günü Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde BDP'ye yönelik operasyon kapsamında aralarında belediye 
baĢkanlarının da bulunduğu Kürt siyasetçilerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla yürüyüĢe geçen 
kitleye polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. 
 
10 Ocak günü Erzincan‟da, Edirne'de açıklama yapmak isteyen gruba yapılan linç giriĢimini protesto etmek 
için Erzincan Gençlik Derneği tarafından yapılmak istenen basın açıklamasına polis müdahale etti. 
 
10 Ocak günü EskiĢehir‟de, Edirne‟de arkadaĢlarının tutuklanmasını protesto etmek için basın açıklaması 
yapmak isteyen EskiĢehir Gençlik Derneği GiriĢimi üyelerine polis müdahale etti. 
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10 Ocak günü Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde toplanan ve BDP'ye yönelik operasyon kapsamında 
aralarında belediye baĢkanlarının da bulunduğu Kürt siyasetçilerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla 
yollara barikat kurarak ateĢ yakan gruba polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.  
 
11 Ocak günü Ġstanbul'un ġiĢli ilçesi Kulaksız semtinde bir düğün salonunda yapılan BDP'nin gençlik 
Ģöleninin polislerce basılmasını protesto etmek için Okmeydanı Mahmut ġevket PaĢa Mahallesi Sağlık Ocağı 
önünde yürüyüĢe geçen kitleye polis müdahale etti.  
 
11 Ocak günü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde, TBMM Tarım, Orman ve KöyiĢleri Komisyonu 
BaĢkanı AKP Adana Milletvekili Vahit KiriĢçi'nin katıldığı 'Tarım Konferansı'nda, AKP aleyhine sloganlar atan 
ve konferansı protesto eden öğrencilere polis müdahale etti. 
 
12 Ocak günü Bitlis‟te gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 11 kiĢinin durumunu öğrenmek için adliye binası 
önünde toplanan bir grup, gözaltı ve tutuklamaları protesto etmek amacıyla slogan attı. Bunun üzerine 
polisler gruba müdahale etti. 
 
15 Ocak günü Bitlis'in Güroymak (NorĢin) Ġlçesi‟nde gözaltına alınan 14 kiĢiden 8'inin cezaevine götürülmek 
üzere araçlara konulması sırasında adliye önünde bekleyen grup, tutuklamaları slogan atarak protesto etti. 
Polis, kitleye tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede bulundu. 
 
20 Ocak günü Mardin'in Ömerli Ġlçesi'nde BDP ilçe binasının açılıĢının yapılmasının ardından tutuklanan 
belediye baĢkanları ve Kürt siyasetçileri için Cumhuriyet Meydanı‟nda basın açıklaması yapmak üzere 
yürüyüĢe geçen kitleye polis cadde üzerinde barikat kurarak izin vermedi. 
 
22 Ocak günü Ağrı‟da, Ankara'da eylemde olan TEKEL iĢçilerine destek vermek amacıyla KESK Ağrı 
ġubeler Platformu'nun yapmak istediği basın açıklamasına, polis engel oldu. Polis, alana gitmek isteyen 
KESK'lilere “esnaflar rahatsız oluyor” gerekçesiyle izin vermedi. 
 
23 Ocak günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢulları ile BDP'ye 
yönelik operasyonlar kapsamında yaĢanan tutuklama ve gözaltıları protesto amacıyla yapılan yürüyüĢe polis 
müdahale etti. 
 
23 Ocak günü Ağrı Doğubayazıt‟ta, BDP'ye yönelik operasyonları protesto eden gruba polis tazyikli su ile 
biber gazı ile müdahale etti. 
 
25 Ocak günü Iğdır'da, BDP'ye yönelik süren operasyon kapsamında Iğdır'da Belediye BaĢkanı Mehmet Nuri 
GüneĢ'in de aralarında bulunduğu 8 kiĢinin tutuklanmasını protesto için Belediye binasına doğru yürüyüĢe 
geçen kitleye polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. 
 
27 Ocak günü Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin önünde, “Ankara‟da iĢten çıkarmalara ve özelleĢtirmelere 
karĢı eylem yapan TEKEL iĢçilerine destek vermek için” oturma eylemi yapan SDP üyelerine polis ekipleri 
müdahale etti. 
 

Toplanma Ve Gösteri Özgürlüğü Hakkının Kullanılmasına ĠliĢkin Soru Önergesi 
Batman milletvekili Ayla Akat Ata, toplanma ve gösteri özgürlüğü hakkının kullanılmasına iliĢkin olarak 28 
Ocak 2010 tarihinde BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın cevaplandırması istemiyle bir soru önergesi verdi. 
Ata, Ģu soruların cevaplandırılmasını istedi; 2007 - 2009 yıllarında Türk Ceza Kanunu'nun 215, 216, 217 ve 
220/ 6,7 ve 8'inci maddeleri; Terörle Mücadele Kanunu'nun 7'ııci maddesi ve fıkraları ile 2911 Sayılı Toplantı 
ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan, tutuklanan, hakkında 
soruĢturma baĢlatılan, dava açılan kiĢi sayısı kaçtır ve verilen cezalara iliĢkin bilgiler nedir? 2007- 2009 
yıllarında Türk Ceza Kanunu'nun 215, 216, 217 ve 220/ 6,7 ve 8'inci maddeleri; Terörle Mücadele 
Kanunu'nun 7'nci maddesi ve fıkraları ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet 
ettiği gerekçesiyle gözaltına alman, hakkında soruĢturma baĢlatılan, dava açılan ve tutuklanan kiĢilerin yaĢ 
ve cinsiyet dağılımı nedir? 
Önerge 11 Mayıs 2010 tarihinde Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından cevaplandırıldı. Önergeye verilen 
yanıtta, Bakanlığın kayıtlarında mevcut verileri içeren istatistik tablolar ekte iletilirken, belirtilen suçlarla veya 
herhangi bir suçla ilgili olarak, gözaltına alınan veya tutuklanan kiĢilere iliĢkin verilerin Adalet Bakanlığında 
bulunmadığı belirtildi. Adalet Bakanlığına göre; 
Ceza Mahkemelerine 2911 Sayılı Kanun Uyarınca Açılan Davalar Ve Sanık Sayıları 
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Ceza Mahkemelerinde 2911 Sayılı Kanun Uyarınca Çıkan Davalardaki Karar Türleri 

 
DĠĞER: Yetkisizlik, görevsizlik, birleĢtirme,TCK 75 uyarınca ortadan kaldırma, ceza verilmesine yer olmadığı, 
hükmün açıklanmasının geri bırakılması, TCK 32/1 uyarınca verilen kararlar, düĢme, davanın reddi ve Özel 
yasalar gereği davanın ertelenmesi kararlarını kapsamaktadır. 

Not: Veriler yıllık formlarla yıl sonu itibarıyla derlenmiĢtir. 

 
Ankara‟da iĢten çıkarmalara ve özelleĢtirmelere karĢı eylem yapan TEKEL iĢçilerine destek vermek için 26 
Ocak günü Ġstanbul‟da Taksim Meydanı‟nda bulunan bir fast food lokantasının çatısına çıkarak pankart açan 
SDP üyesi kiĢilerin yaptığı eyleme polis ekiplerinin müdahale etti.  
 
29 Ocak günü, Ankara‟da iĢten çıkarmalara ve özelleĢtirmelere karĢı eylem yapan TEKEL iĢçilerine destek 
vermek için AKP Ġzmir il binasının önünde kendilerini zincirleyen SDP üyelerine polis ekipleri müdahale etti.  
 
Iğdır‟da BDP üyesi Belediye BaĢkanı Mehmet Nuri GüneĢ‟in de aralarında bulunduğu yedi kiĢinin “KCK/TM” 
operasyonu kapsamında tutuklanmasını 25 Ocak günü protesto etmek için düzenlenen basın açıklamasının 
ardından yürüyüĢe geçen gruba polis ekipleri müdahale etti. 
 
30 Ocak günü Bursa‟da, Ģehir merkezindeki duraklarının kapatılmasına tepki göstererek Bursa BüyükĢehir 
Belediye BaĢkanlığı binasına yürüyen minibüsçülerin gece yarısı yaptığı kontak kapatma eylemine polis 
ekipleri müdahale etti.  
 
1 ġubat günü Bingöl'ün Genç Ġlçesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü'nün açılıĢını yapmak üzere 
gelen Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, AKP Bingöl Milletvekilleri Yusuf CoĢkun ve Kazım Ataoğlu‟nu 
pankartlarla protesto eden bir gruba Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etti. 
 
1 ġubat günü Gaziantep‟te, Ģehir merkezindeki ahırların Ģehir dıĢına taĢınması için yapılan yeni ahırların 
tamamının hazır olmamasına tepki göstererek Gaziantep BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı binasına yürüyen 
ve yetkililerle görüĢmek için binaya girmeye çalıĢan küçükbaĢ hayvan üreticilerine eylemine kolluk güçleri 
biber gazı ve copla müdahale etti. 
 
3 ġubat günü Ġstanbul‟da, TEKEL iĢçilerine destek vermek amacıyla Kadıköy'den BeĢiktaĢ'a gelmekte olan 
yolcu vapurunu iĢgal ederek kendilerini vapur demirlerine zincirleyen SODAP üyesi bir gruba çevik kuvvet 
ekipleri müdahale etti. 
 
5 ġubat günü Ġstanbul'da, Kongre Vadisi'nde süren NATO Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nı 
protesto etmek için Kongre Vadisi'ne yürümek isteyen sivil toplum örgütleri üyeleri, polis barikatı ile 
engellendi. 
 
9 ġubat günü TBMM‟de, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan AKP grup toplantısında konuĢurken “Mersin, 
Sinop Nükleer istemiyor-Greenpeace” yazılı pankart açan Greenpeace üyelerine polis müdahale etti. 
 
Ankara‟da iĢten çıkarmalara ve özelleĢtirmelere karĢı eylem yapan TEKEL iĢçilerine destek vermek için 9 
ġubat günü AKP Buca ilçe binasını iĢgal eden SGD üyelerine polis müdahale etti. 
 
11 ġubat günü Van'ın Hacıbekir Mahallesi Sürmeli Sokak'ta PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye‟ye 
getiriliĢinin yıl dönümü nedeniyle yürüyüĢ düzenleyen kitleye, polis panzerler eĢliğinde müdahale etti. 
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11 ġubat günü Yüksekova‟nın Orman, YeĢildere, Yenimahalle ve Cumhuriyet Mahalleleri'nde PKK Lideri 
Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümünü protesto etmek için Dağlıca (Oramar) ile Van yolunu 
trafiğe kapatan eylemcilere polis zırhlı araçlarla müdahale etti. 
 
13 ġubat günü Batman'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümünü protesto etmek 
için Yavuzselim Mahallesi'nde yürüyüĢe geçen kalabalığa polis panzerlerle müdahale etti. 
 
13 ġubat günü ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümü 
nedeniyle Cizre-Ġdil Karayolu'nda eylem yapan gruba polis tazyikli su ve göz yaĢatrıcı bomba ile müdahale 
etti. 
 
14 ġubat günü PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümünü protesto etmek için 
Yüksekova-ġemdinli Karayolu'nda bir araya gelen ve Oslo Oteli'ne doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis gaz 
bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. 
 
15 ġubat günü Ġstanbul‟da, BarıĢ ve Demokratik Çözüm Platformu'nun çağrısıyla PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 11. yıldönümünü protesto etmek için Taksim Meydanı'ndan BDP Ġstanbul Ġl 
binasına doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis, 'yolu trafiğe kapattığı' gerekçesiyle gaz bombaları ve tazyikli su 
ile müdahale etti. 
 
15 ġubat günü Diyarbakır'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 11. yıldönümünü protesto 
etmek için merkez Bağlar Ġlçesi 5 Nisan Özgür YurttaĢ Meclisi önünde toplanan ve KoĢuyolu Parkı'na doğru 
yürüyüĢe geçmek isteyen kitleye polis panzerler, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. 
 
15 ġubat günü Hakkari ve Yüksekova'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 11. 
yıldönümünü protesto etmek için yürüyüĢe geçen gruplara, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale 
etti. 
 
15 ġubat günü Mersin'in merkez Akdeniz Ġlçesi Gündoğru, ġevket Sümer ve Yeni Pazar mahallelerinde PKK 
Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle yapılan gösterilere polis müdahale etti. 
 
15 ġubat günü Iğdır‟da, BDP Iğdır Ġl binası önünde yapılan basın açıklaması sonrası 7 Kasım Mahallesi'ne 
doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. 
 
15 ġubat günü Batman'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 11. yıldönümünü protesto 
etmek için  yapılan ve aralarında BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'ın da bulunduğu kitlenin Batman 
Bahar Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek BDP Ġl binasına doğru yürüyüĢe geçmesi sonrası polis, 
panzerler, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. 
 
16 ġubat günü Ġstanbul‟da, ġiĢli Belediyesi'ne bağlı taĢeron bir Ģirkette çalıĢan ve haklarını alamadıkları 
gerekçesiyle katı atık arıtma tesisi önünde eylem yapan 50 çöp kamyonu Ģoförüne polis sert bir Ģekilde 
müdahale etti. 
 
16 ġubat günü Hakkari‟de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü olan 15 ġubat 
nedeniyle Hakkari Yenimahalle'de bir araya gelen kitleye polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede 
bulundu. 
 
16 ġubat günü ġırnak'ın Silopi Ġlçesi Cudi ve BaĢer mahallelerinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 
getiriliĢinin yıldönümünü protesto için yapılan yürüyüĢlere çevik kuvvet biber gazı ve tazyikli su ile 
müdahalede bulundu. 
 
16 ġubat günü ġanlıurfa‟nın ViranĢehir Ġlçesi‟nde, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümünü 
protesto için ġırnak Mahallesi'nden Demirci Mahallesine doğru yürüyüĢe geçen gruba polis göz yaĢatırcı 
bomba ve tazyikli su kullanarak müdahale etti. 
 
Ankara‟da iĢten çıkarmalara ve özelleĢtirmelere karĢı 66 gündür eylem yapan TEKEL iĢçilerine destek 
vermek için 17 ġubat günü Ġstanbul‟da bulunan Ġspanyol Kültür Merkezi Cervantes Enstitüsü‟nü iĢgal eden 
SDP ve TÖP üyelerine polis ekipleri müdahale etti. 
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17 ġubat günü Hakkari'nin Medrese Keklikpınar ve Bağlar mahallelerinde Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 
getiriliĢinin yıldönümünü protesto için bir araya gelen gruba polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale 
etti. 
 

ġubat ayında Siirt Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamu kurum ve kuruluĢlarına yakın yerlerde 
eylem ve etkinlik yapılmasına yasak getirildiği belirtilerek, "Ġlimiz sivil toplum kuruluĢları ile diğer Ģahıs ve 
tüzel kiĢiliklerin yapacakları eylem ve etkinliklerde, kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya 
baĢkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, etkinliğin demokratik bir ölçüde yapılabilmesi ve etkinliğe 
katılanların güvenliğini sağlamak amacıyla valilik ve adliye binalarının 200 metre yakınında basın açıklaması 
ve oturma eylemi gibi benzeri faaliyetlerin yapılması yasaklanmıĢtır. Yasaklanan bu mesafe içerisinde; basın 
açıklaması ve oturma eylemi gibi benzeri faaliyet düzenleyenler ile pankart, döviz açarak ve slogan atarak 
yürüyüĢ yapanlar hakkında, eylemleri ayrı bir suç teĢkil etmediği takdirde Kabahatler Kanunun 32. maddesi 
ve genel hükümler doğrultusunda adli ve idari iĢlem yapılacaktır" denildi. 

 
17 ġubat günü Bingöl‟de, merkez ve Genç Ġlçesi'nde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanları adliye 
önünde bekleyen bir grup BDP'linin tutuklama kararını duymalarının ardından "Baskılar bizi yıldıramaz" 
sloganları atası üzerine polis kitleye müdahale etti. 
 
Ankara‟da iĢten çıkarmalara ve özelleĢtirmelere karĢı 67 gündür eylem yapan TEKEL iĢçilerine destek 
vermek için 18 ġubat günü Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ġzmir Ġktisat 
Sempozyumu‟nda protesto gösterisi düzenlemek isteyen SDP ve Toplumsal Özgürlük Platformu üyelerine 
polis müdahale etti. 
 
19 ġubat günü Hakkari'de, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümünü protesto için. Keklikpınar 
ve Medrese mahallelerinde yola barikat kuran ve sloganlar atarak yürüyüĢ yapan göstericilere polis 
müdahale etti. 
 
22 ġubat günü ViranĢehir Ġlçesi'nde, “Kürtlere yönelik baskıları ve tutuklamaları protesto etmek için” 
düzenlenen yürüyüĢ sırasında grubun ilçe merkezine girmesini engellemek isteyen polis gruba, zırhlı araç ile 
müdahale ederek, göz yaĢartıcı gaz ve tazyikli su sıktı. 
 
23 ġubat günü Ġzmir Bahribaba Parkı'nda bir araya gelen DĠSK, KESK, Türk-ĠĢ ve sivil toplum örgütlerinin, 
TEKEL iĢçilerine destek amacıyla kurmak istediği çadırlara polis el koyarak, izin vermedi. 
 
Ankara‟da iĢten çıkarmalara ve özelleĢtirmelere karĢı 74 gündür eylem yapan TEKEL iĢçilerine destek 
vermek için 24 ġubat günü Ġstanbul‟un Kadıköy Ġlçesi‟nde protesto gösterisi düzenlemek isteyen ESP üyesi 
yedi kiĢiye polis ekipleri müdahale etti. 
 
Ankara‟da Vicdanî Retçi Enver Aydemir ile DayanıĢma Ġnisiyatifi üyelerinin, Yüksel Caddesi‟nde 6 Ocak günü 
yaptığı basın açıklamasının ardından polis ekipleri “kimlik kontrolü” gerekçesiyle gruba müdahale etti.  
 
Ankara‟da iĢten çıkarmalara ve özelleĢtirmelere karĢı 74 gündür eylem yapan TEKEL iĢçilerine destek 
vermek için 25 ġubat 2010‟da Ankara‟da bulunan ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı‟na kapısına kendilerini 
zincirleyen Sosyalist Parti ve Devrimci Gençlik Birliği üyelerine polis müdahale etti.  
 
25 ġubat günü Adana‟da, kent merkezindeki Ġnönü Caddesi‟nde kaldırım korkuluklarını kendilerini zincirleyen 
Toplumsal Özgürlük Platformu üyesi altı kiĢi ile bir iĢ merkezine TEKEL iĢçileri için pankart asan üç kiĢiye 
polis ekipleri müdahale etti.  
 
26 ġubat günü Sancaktepe Ġlçesi'nin Sarıgazi Beldesi'nde, TEKEL iĢçilerine destek için yürüyüĢ yapan 
Mehmetçik Lisesi öğrencilerine polis hiçbir uyarıda bulunmadan müdahale etti. 
 
1 Mart günü Batman Kadın Platformu‟nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarının startını vermek 
amacıyla KESK ġubeler Platformu binası önünden Atatürk Parkı'na doğru yapmak istediği meĢaleli yürüyüĢü 
polis engelledi. 
 
Ġstanbul‟un Arnavutköy Ġlçesi‟nde bulunan Cano Tekstil‟de çalıĢan ve üç aydır ücretleri ödenmediği için bir 
hafta önce fabrika önünde eylem baĢlatan iĢçilere 2 Mart günü iĢverenin Ģikâyetiyle polis müdadale etti. 
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Belçika‟da 4 Mart 2010‟da 22 kiĢinin gözaltına alındığı ve sekiz kiĢinin tutuklandığı Roj TV‟ye yönelik baskını 
protesto etmek amacıyla 6 Mart günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde düzenlenen gösteriye polis ekipleri 
biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. 
 
7 Mart günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde, Belçika hükümetinin baĢta Roj Tv olmak 
üzere Kürt kurumlarına yönelik gerçekleĢtirdiği baskın ve tutuklamaları kınamak amacıyla bir araya gelen ve 
slogan atan gruba polis, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. 
 
Ġstanbul'da evine gitmek için iĢyerinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ali Yetkin'in 
gözaltında kaybedilmek istendiğini öne süren ve 16 Mart günü Boğaziçi Köprüsü'nü trafiğe kapatan gruba 
polis müdahale etti. 
 
16 Mart günü Batman'da, Newroz kutlaması sırasında PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları, PKK ve 
KCK bayrakları açılması üzerine polis panzerlerle gruba müdahale etti. 
 
Ankara‟da ulaĢım ücretlerine mahkeme kararıyla uygulanan indirimin yine mahkeme kararıyla iptal edilmesini 
protesto etmek amacıyla 17 Mart günü Hacettepe Üniversitesi‟nde ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi‟nde 
(ODTÜ) otobüslere parasız binme eylemi yapan öğrencilere polis ekipleri müdahale etti. 
 
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 14 Mart günü Ġstanbul‟da Romanlarla Abdi Ġpekçi‟de yaptığı buluĢmada 
“parasız eğitim istiyoruz” yazılı pankart açan öğrencilere polis müdahale etti.  
 
Tunceli‟de 21 Mart günü, Cumhuriyet ile Yeni Mahallesi'nde yapılan Newroz kutlamalarına polis müdahale 
etti. 
 
23 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Mihdi Perinçek, 20 Mart günü Mardin ili Mazıdağı ilçesinde 
tertip komitesi tarafından organize edilen Newroz 2010 mitingi etkinliğinde BDP PM üyesi olarak yer aldığını, 
polisin partililerin ellerinde bulunan BDP flamalarını miting alanına sokmadığını, bütün BDP flamalarını 
topladığını ve konuĢma platformu üzerinden çekim yaptğını, partisinin örgütlenme ve gösteri hakkının ihlal 
edildiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Gaziantep‟te bulunan Çemen Tekstil Fabrikası‟nda 71 gündür grevde olan iĢçilere 23 Mart günü polis ekipleri 
gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.  
 
26 Mart günü Afyon'da, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde okuyan ve son zamanlarda artan baskıları kınamak 
için Rektörlük önünde oturma eylemi yapan Kürt öğrencilere polis müdahale etti. 
 
26 Mart günü Habur Sırın Kapısı'ndaki geçiĢlerin geciktirildiğini belirterek oturma eylemi yapan Ģoförlere 
jandarma müdahale etti. 
 
ĠĢten çıkarmalara ve özelleĢtirmelere karĢı 78 gün boyunca Ankara‟daki ürkiye ĠĢçi Sendikaları 
Konfederasyonu (Türk-ĠĢ) Genel Merkezi önünde kurdukları çadırlarda eylem yapan ve DanıĢtay‟ın, 
Hükümet‟in iĢçilere verdiği bir ay sürede statü değiĢtirmeyle ilgili Ģartını iptal etmesi üzerine eylemlerine son 
veren TEKEL iĢçileri, 1 Nisan günü durumlarına dikkat çekmek amacıyla Ankara‟ya geldiler. Ankara 
Valiliği‟nin 31 Mart 2010‟da eyleme izin vermeyeceğini açıklaması üzerine güvenlik önlemleri alan polis 
ekipleri, Ģehre giriĢ yollarını keserek iĢçilerin otobüslerle ulaĢımını engelledi. Bunun üzerine iĢçiler Türk-ĠĢ 
Genel Merkezi‟nin bulunduğu Sakarya Meydanı‟na yürüyerek veya taksi, dolmuĢ, belediye otobüsü gibi 
vasıtaları kullanarak ulaĢmaya çalıĢtılar. Sakarya Meydanı‟nda ise Türk-ĠĢ Genel Merkezi‟ne çıkan yolları 
kapatan polis ekipleri hiç kimsenin bölgeye giriĢine izin vermedi. Tekel iĢçilerini desteklemek amacıyla Ziya 
Gökalp Caddesi‟nde bekleyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyelerine ve diğer 
gruplara polis ekipleri biber gazlarıyla müdahale ederken Türk-ĠĢ Genel BaĢkanı Mustafa Kumlu‟nun ĠçiĢleri 
Bakanı BeĢir Atalay ile yaptığı görüĢmeden de olumsuz sonuç çıktı. Polis ekiplerinin biber gazıyla yaptığı 
müdahaleler esnasında Yüksel Caddesi‟nde bulunan Mimar Kemal Ġlköğretim Okulu‟nun bahçesine biber 
gazı kapsülü düĢmesi sonucu okul bahçesinde bulunan öğrenciler biber gazından etkilendi. 
 
2 Nisan günü Ankara‟da, TEKEL iĢçilerinin Türk-ĠĢ Genel Merkezi‟ne yürümek istemeleri üzerine polis 
ekipleri iĢçilere biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti.  
 
4 Nisan günü Hakkari'nin Keklikpınar, Dağgöl ve Yeni mahallelerinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum 
günü nedeniyle yapılan kutlamalara polis, biber gazı ve tazyikli su ile gruba müdahale etti.  
 



2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 

 

 | TOPLANTI ve GÖSTERĠ ÖZGÜRLÜĞÜ 541 

 

10 Nisan günü Ġsrtanbul Kadıköy'de, Sivil Demokratik Anayasa Platformu'nun Kadıköy Ġskele Meydanı'nda 
düzenlediği anayasa mitingi sırasında, arama noktalarına yakın bir yerde iki kiĢinin mobesse kamerası 
direğine tırmanarak kablolarını kesmesi üzerine polis uyarı yapmadan kitleye gaz bombaları ve tazyikli su ile 
müdahale etti. 
 
Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde 11 Nisan günü üniversiteye giriĢ sınavını protesto eden ve Taksim'de bir 
binanın en üst katına çıkarak sembolik intihar giriĢiminde bulunan lise öğrencisi üç kiĢiye polis ekipleri 
müdahale etti.  
 
Ġstanbul‟da BeĢiktaĢ-Trabzonspor arasında 10 Nisan günü oynanan futbol maçını izlemek ve Trabzonspor‟un 
Uzungöl‟e hidroelektrik santrali yapmasını protesto etmek için Ġnönü Stadı‟na gelen Yazar Emrah Serbes, 
arkadaĢlarıyla birlikte pankart açmalarının ardından polis ekiplerinin kendilerine müdahale ettiğini belirtti. 
 
Ġzmir‟in Konak Ġlçesi‟nde 10 Nisan günü, üniversiteye giriĢ sınavını protesto etmek için bir dershanenin 
sınıfına kendilerini kilitleyen Dev-Lis üyesi 10 öğrenciye polis ekipleri müdahale etti. 
 
Ankara‟nın Çankaya Ġlçesi‟nde 11 Nisan günü, sınav ve dershaneleri protesto etmek amacıyla Maltepe 
Dershanesi'ni iĢgal eden öğrencilere polis müdahale etti. 
 
Ahmet Türk‟e yönelik yumruklu saldırıyı protesto etmek amacıyla 13 Nisan günü Hakkâri‟de ve Yüksekova‟da 
düzenlenen protesto gösterilerine polis ekipleri biber gazı, basınçlı su ve copla müdahale etti. 
 
14 Nisan günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde, Samsun‟da Ahmet Türk‟e yönelik yumruklu saldırıyı 
protesto etmek amacıyla düzenlenen protesto gösterilerine polis ekipleri biber gazı, basınçlı su ve copla 
müdahale etti.  
 
14 Nisan günü Mersin'de, kapatılan DTP'nin lideri Ahmet Türk'e yapılan saldırıyı BDP Akdeniz Ġlçe binasının 
önünde protesto eden BDP'lilere polis biber gazı ve tazyikli su sıkarak müdahale etti. 
 
14 Nisan günü ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nde, kapatılan DTP'ye yönelik yapılan operasyonun yıldönümü ve 
Kapatılan DTP'nin siyasi yasaklı EĢbaĢkanı Ahmet Türk'e yapılan saldırı nedeniyle düzenlenen gösterilere 
polis müdahale etti. 
 
18 Nisan günü ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde, Cudi ve Nur mahallelerinde gösteri yapan ve Cizre-Ġdil karayoluna 
doğru yürüyüĢe geçip yolu trafiğe kapatan gruba polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. 
 
19 Nisan günü Hatay‟da, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (MKÜ) son dönemlerde Kürt öğrencilere yapılan 
saldırıları protesto eden öğrencilere, jandarma ve üniversite güvenlik görevlileri müdahale etti. 
 
22 Nisan günü BDP Siirt Ġl Kadın Meclisi tarafından kentte yaĢanan tecavüz skandalını protesto etmek 
amacıyla yapılmak istenen yürüyüĢ, polisler tarafından engellendi. 
 
Dicle Üniversitesi tarafından 26 Nisan günü düzenlenen öğrenci Ģenliğine katılmak isteyen Dicle Üniversitesi 
Öğrenci Derneği (DÜO-DER) üyesi öğrencilere polis ekipleri müdahale etti. 
 
1 Mayıs günü Van‟da, YĠMPAġ Ģirketinin Van'daki 3 iĢyerinde çalıĢan ve 4 aydır maaĢlarını alamayan 40 iĢçi 
Ġpekyolu Caddesi‟nde bulunan mağazada eylem yaptı. Gece saatlerinde alkıĢ ve sloganlarla mağazaya 
girerek 3. Kattaki müdüriyette oturan iĢçiler mağaza yöneticilerini protesto etti. ĠĢçiler oturma eylemi yapınca, 
mağaza yöneticileri elektrikleri keserek eyleme son vermeye kalkıĢtı. ĠĢçiler eylemlerine devam etmesi 
üzerine polis zor kullanarak iĢçileri mağaza dıĢına çıkardı. 
 
6 Mayıs günü Ġstanbul Üniversitesi (ĠÜ) Avcılar Kampüsü'nde, Deniz GezmiĢ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ġnan'ın 
idam ediliĢinin 38. yıldönümüne iliĢkin anma etkinliğine polis müdahale etti. 
 
Yakalandığı damak kanserinin ilerlemesi nedeniyle uzun bir süre tahliye edilmesi yönünde giriĢimlerde 
bulunulan ve 5 Kasım 2009‟da CumhurbaĢkanı Abdullah Gül tarafından affedilen Güler Zere‟nin 7 Mayıs 
2010‟da yaĢamını yitirmesi sonrası 8 Mayıs günü memleketi Elazığ‟da, AKP Elazığ il binasına yürüyüĢ 
yapmak isteyen gruba polis ekiplerinin müdahale etti.  
 
Yakalandığı damak kanserinin ilerlemesi nedeniyle uzun bir süre tahliye edilmesi yönünde giriĢimlerde 
bulunulan ve 5 Kasım 2009‟da CumhurbaĢkanı Abdullah Gül tarafından affedilen Güler Zere‟nin 7 Mayıs 
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2010‟da yaĢamını yitirmesi sonrası 9 Mayıs günü Ġstanbul‟un Okmeydanı Semti‟nde, Zere‟nin ölümü 
nedeniyle yapılan gösteriye polis ekipleri müdahale etti. 
 
10 Mayıs günü Siirt‟tei DÖKH'ün "Demokratik Özgür Toplumu Yaratalım Tecavüz Kültürünü AĢalım" 
sloganıyla Siirt'te Kızlar Tepesi'nde yapmak istediği miting Siirt Valiliği tarafından engellendi. Kızlar Tepesi 
giriĢinde panzerlerle barikat kuran polis, Siirt Valiliği'nin burada miting yapılmasına izin vermediğini, baĢka 
yerde yapılmasını istediğini belirterek, kitlenin tepeye çıkmasına izin vermedi. 
 
13 Mayıs günü Hakkari Yüksekova'da, ilçe merkezinde Ġran‟ı protesto eden gruba polis, gaz bombası ve 
tazyikli suyla müdahale etti. 
 
15 Mayıs günü Hakkari'de, 1 yıl sürecek olan “Demokratik Özgür Toplumu Yaratalım, Tecavüz Kültürünü 
AĢalım” kampanyası kapsamında düzenlenen yürüyüĢün ardından basın açıklaması sonrası tekrar yürüyüĢe 
geçen kitleye, polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.  
 
19 Mayıs günü Malatya‟da, Ġnönü Üniversitesi'nde devam eden bahar Ģenlikleri sırasında Muğla‟da 
ülkücülerin saldırısı sonucu yaralanan ġerzan Kurt‟un yaĢamını yitirmesi nedeniyle yürüyüĢ yapan 
Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) üyesi öğrencilere jandarma ekipleri biber gazıyla müdahale etti.  
 
23 Mayıs günü Batman'da, Muğla'da silahlı saldırı sonrası yaĢamını yitiren ġerzan Kurt'un Gap 
Mahallesi'nde kurulan taziye çadırına yürümek isteyen kitleye polisin izin vermemesi üzerine polis ile 
göstericiler arasında çatıĢma çıktı.  
 
25 Mayıs günü Hakkari‟de, üniversite öğrencisi ġerzan Kurt‟un polis tarafından öldürülmesini protesto için 
Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan ve Belediye binasına kadar yürüyüĢ yapan kitlenin dağılmasının 
ardından Dağgöl Mahallesi‟nde toplanan bir grup öğrenci, yola barikatlar kurarak sloganlar attı. Polis 
öğrencilere biber gazı ve basınçlı su ile müdahale etti. 
 
29 Mayıs günü Tunceli‟de, Tunceli Üniversitesi'nde düzenlenen 1. Bahar ġenlikleri sırasında sivil polisler ile 
öğrenciler arasında yaĢanan gerginlikten sonra protesto yürüyüĢü yapan öğrencilere özel hareket timleri 
müdahale etti. 
 
30 Mayıs günü Siirt‟te, Demokratik Yurtsever Gençlik (YDG) tarafından "Kültürel Soykırıma YozlaĢma ve 
YozlaĢtırmaya, FuhuĢ, UyuĢturucuya, AjanlaĢtırmaya Dur De" sloganıyla düzenlemek istenen yürüyüĢe polis 
izin vermedi. 
 
31 Mayıs günü Ankara‟da, öğrenci harçlarını protesto eden Gençlik Federasyonu üyelerinin topladıkları 
imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisi‟ne (TBMM) götürmek istemelerine izin vermeyen polis ekipleri gruba 
cop ve biber gazıyla müdahale etti. 
 
1 Haziran günü Cizre'de, “operasyonları ve batı illerindeki Kürt öğrencilere yapılan saldırıları protesto etmek” 
için kepenk kapama eylemi ardından yürüyüĢ yapmak isteyen gruba polis gaz bombası ve tazyikli su ile 
müdahale etti. 
 
2 Haziran günü Siirt‟tei BDP Siirt il binası önünde bir araya gelen ve BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna, 
Siirt Milletvekili Osman Özçelik, Siirt Belediye BaĢkanı Selim Sadak, KESK Genel Sekreteri Emirali ġimĢek, 
Kurtalan ve Eruh belediye baĢkanları, DÖKH bileĢenlerinin de yer aldığı kitle duruĢmanın yapıldığı Siirt 
Adliyesi'ne gitmek için yürüyüĢe geçti. Polis, yürüyüĢe "pankart ve döviz taĢındığı" için izin vermeyeceklerini 
söyleyerek grubu engelledi. 
 
3 Haziran günü Siopi‟de, BDP Silopi Ġlçe Örgütü'nün “bölgede artan askeri operasyonları protesto etmek ve 
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın „Muhatap bulamadığımı için çekiliyorum‟ açıklamasına dikkat çekmek 
amacıyla” düzenlediği yürüyüĢ Dörtyol KavĢağı'nda polis tarafından durduruldu. Polis uyarı yapmadan 
tazyikli su, gaz bombası ve coplarla kitleye müdahale etti. 
 
3 Haziran günü Hakkâri‟de, Keklikpınar ve Biçer Mahalleri'nde bir araya gelen ve Silopi'de BDP'nin 
düzenlediği yürüyüĢe polisin sert müdahalesini protesto eden gruba polis biber gazı ve tazyikli su ile 
müdahale etti. 
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3 Haziran günü ġırnak Cumhuriyet Meydanı'nda “akrep” olarak bilinen zırhlı polis aracının Diren Basan (14) 
adlı bir çocuğa çarparak ölümüne neden olması sonrası 4 Haziran günü Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan 
protesto eylemine polis müdahale etti. 
 
4 Haziran günü Hakkari‟de, BDP Hakkari Ġl binası önünden belediye binası önüne kadar yapılan yürüyüĢ 
sonrası tekrar yürüyüĢe geçen ve Dağgölü Mahallesi'nde Yüksekova ve Van'a giden anayolları trafiğe 
kapatan gruba polis tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. 
 
5 Haziran günü Mardin Nusaybin‟de, “BDP Ġlçe Örgütü'nün PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın „Muhatap 
bulamadım çekiliyorum‟ açıklamasına dikkat çekmek” amacıyla düzenleyeceği yürüyüĢ öncesi Newroz 
Mahallesi'nde bir araya gelerek ateĢ yakan bir gruba polis müdahale etti. 
 
6 Haziran günü ġırnak‟ta, Yenimahalle'de toplanan ve “Diren Basan (10) adlı çocuğun polis aracının 
çarpması sonucu ölümünü protesto” eden gruptan bazı kiĢilerin TEDAġ lojmanlarına taĢ atarak camlarını 
kırması üzerine polis müdahale etti. 
 
8 Haziran günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde, Eski Cezaevi KavĢağı'nda yapılan basın açıklamasının 
ardından Oslo Oteli'nin yanında bulunan Emniyet binasına doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis gaz 
bombalarıyla müdahale etti. 
 
Azadiya Welat Gazetesi ġanlıurfa çalıĢanlarının 8 Haziran günü, 166 yıl 6 ay hapis cezası alan gazetenin 
eski YazıiĢleri Müdürü Vedat KurĢun için Karakoyun ĠĢ Merkezi önünde açmak istediği imza standına polis 
müdahale etti. ġanlıurfa Barosu'na bağlı avukatların araya girmesi sonucu arbede sona ererken, gazete 
çalıĢanları standı açamadı. 
 
9 Haziran günü Yüksekova‟da, Hakkari, Yüksekova ve ġemdinli'de yapılan gözaltı ve ev baskınlarını protesto 
etmek için Yüksekova-ġemdinli yolu ve ilçe merkezinde slogan atan gruba polis müdahale etti. 
 
9 Haziran günü Hakkari‟de, Hakkari'de sabaha karĢı evlere yapılan baskın ve gözaltıları protesto etmek için 
belediye önünde yapılan basın açıklaması ve oturma eylemi sonrasında Katramas ile Bağlar mahallesinde 
yola barikat kuran gruplara polis gaz bombası, tazyikli su ve zırhlı araçlarla müdahale etti. 
 
12 Haziran günü Hakkari'de, Hakkari‟de gözaltına alınan 10 kiĢinin ifade iĢlemleri sırasında, BDP önünden 
adliye binası önene yürüyen grubun büyük bölümünün adliye bahçesine girmesine polis izin vermedi. Bunun 
üzerine kitle il merkezinde yürüyüĢ yaparak mobese kameralarını taĢlamaya baĢladı. Polis yürüyüĢe gaz 
bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. 
 
13 Haziran günü Hakkari'de, 11 kiĢinin tutuklama kararından sonra çeĢitli mahallelerde yapılan protesto 
gösterilerine polis gaz bombası ile müdahale etti. 
 
15 Haziran günü Siirt‟te, KESK ġubeler Platformuna bağlı sendikalı memurların hükümetin çıkarmak istediği 
657 sayılı devlet memurları kanunu protesto etmek amacıyla yaptıkları yürüyüĢ ve basın açıklamasına polis 
müdahale etti. 
 
20 Haziran günü Batman‟da, BDP Batman Ġl Örgütü'nün düzenlemek istediği protesto yürüyüĢünü yapan 
grubu Batman Belediyesi binası önünde durduran polis yürüyüĢe izin vermeyeceğini belirtti. 
 
21 Haziran günü Hakkari‟de, Bulvar Caddesi üzerinde yolda yürürken sivil polislerle çarpıĢan 2 kiĢinin 
gözaltına almak istemesi üzerine çıkan olaylar sonrası Valilik önüne doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis gaz 
bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. 
 
1 Temmuz günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi‟nde, Demokratik Yurtsever Gençlik‟in (DYG) “kültürel soykırım, 
fuhuĢ, uyuĢturucu ve ajanlaĢtırmaya dur demek” amacıyla gerçekleĢtirdiği meĢaleli yürüyüĢe polis müdahale 
etti. 
 
2 Temmuz günü Hakkari Yüksekova'da, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın muhatap alınmaması ve 
operasyonları protesto etmek” amacıyla bir grup çarĢı merkezinde barikatlar kurarak ateĢler yaktı. Daha 
sonra çarĢı merkezinde yürüyüĢe geçen gruba, polis ekipleri gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. 
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3 Temmuz günü Siirt‟te, Pervari Ġlçesi'ne bağlı Doğan Köyü yakınlarında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren 
PKK militanlarının kimliklerinin açıklanması için hastaneye doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis gaz bombası 
ve tazyikli suyla müdahale etti. 
 
3 Temmuz günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine slogan atarak 
caddelerin üzerlerinde taĢla ve çöp konteynerleriyle barikat kuran ve ardından yürüyüĢe geçen gruplara polis 
zırhlı araç, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. 
 
4 Temmuz günü Van‟da, 1. Van Gölü Kültür Sanat ve Doğa Festivali kapanıĢ konseri sonrası, Siirt'te 12 
HPG'linin yaĢamını yitirmesi ve kentte yaĢanan olaylar nedeniyle konserin düzenlendiği BeĢyol mevkiinden 
Dörtyola doğru yürüyüĢe geçen bir gruba polis gaz bombaları ile müdahale etti. 
 
5 Temmuz günü ġırnak‟ın Silopi Ġlçesi'nde, Cudi Mahallesi'nde “son günlerde yaĢanan çatıĢmalarda 
yaĢamını yitiren HPG'lilerin cenazelerinin tahrip edilmesini” protesto eden ve PKK Lideri Abdullah Öcalan 
lehine slogan atarak ilçe merkezine doğru yürüyüĢe geçen gruba polis müdahale etti. 
 
6 Temmuz günü Mersin‟de, Rusya ve Türkiye‟nin ortaklığıyla kurulması planlanan Akkuyu Nükleer 
Santrali‟nin yapılmasını engellemek için nükleer santral karĢıtlarının topladığı 170 bin imzayı TBMM‟ye 
getiren 58 kiĢilik grubun, imzaları teslim etmek için hiç kimseyi bulamamaları üzerine, TBMM önünde 
baĢlattıkları oturma eylemine polis ekipleri müdahale etti. 
 
6 Temmuz günü ġırnak‟ın Cizre ilçesinde, “Pervari'de çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren 10 HPG'linin 
cenazelerine yapılan iĢkence ve 8 HPG'linin cenazelerinin ailelerine verilmemesini protesto eden” 15 bin 
kiĢinin, aynı çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG'li Gurbet Gökalp için kurulan taziye çadırını ziyaretinin ardından 
düzenlediği yürüyüĢe polis müdahale etti. 
 
7 Temmuz günü Van'da, “son dönemde artan operasyonları ve HPG‟lilerin cenazelerine yapılan 
uygulamaları protesto etmek” amacıyla yapılan yürüyüĢün ardından Cumhuriyet Caddesi ve ara sokaklarda 
polis tarafından protestoculara müdahale edildi. 
 
8 Temmuz günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde, “Siirt'in Pervari Ġlçesi kırsalında çıkan çatıĢmada yaĢamını 
yitiren HPG'li cenazelerinin ailelerine teslim edilmemesi ve cesetlerinin parçalanmasını protesto eden” 
grubun yürüyüĢ ve basın açıklaması sonrası, yüzlerini kapatan ve çarĢı merkezine inerek burada barikatlar 
oluĢturan bir gruba polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. 
 
8 Temmuz günü Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'nde, “Beyyurdu (Bidav) Köyü kırsalında karakola yapılan saldırı 
sonrası çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren ve HPG'li oldukları belirtilen 7 kiĢiye ait cenazelerin ilçe merkezine 
3 kilometre uzaklıktaki Altunsu (ġafatan) Mezarlığı'na doğru götürülürken, ġemdinli'nin çıkıĢında özel harekat 
timlerinin kurduğu arama noktasında yaĢanan gerginlik sonucu kitleye biber gazıyla müdahalede bulunuldu. 
Cenazeler toprağa verilirken, çarĢı merkezinde ateĢ yakıp gösteri yapan gruba da polis müdahale etti. 
 
9 Temmuz günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde, çatıĢmalarda yaĢamını yitiren HPG'lilerin cenazelerinin 
ailelerine teslim edilmemesi ve cesetlerinin parçalanması nedeniyle bir grup ġemdinli Yolunu trafiğe kapattı. 
Çevik kuvvet polisi, sivil polis, panzer ve TOMA'larla gruba müdahale etti. 
 
9 Temmuz günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde, ġemdinli'den yola çıkarılan HPG'li Serhat Aslan'ın (Artım) 
cenazesini Nusaybin ilçe garajında karĢılayan kitleye polis tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. 
 
9 Temmuz günü Diyarbakır‟da, GümüĢhane kırsalında çıkan çatıĢma yaĢamını yitiren HPG'li Yunus 
Tokdemir'in cenazesinin Diyarbakır'a giriĢine izin verilmemesinin ardından ġefikefendi Cami önünde 
bekleyen binlerce kiĢi yürüyüĢ baĢlattı. Polis Okulu'na yönelen kitleye polis gaz bombaları ve tazyikli su ile 
müdahale etti. 
 
10 Temmuz günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde, çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG'lilerin cenazelerinin 
ailelerine teslim edilmemesi nedeniyle caddelerde barikatlar kuran gruplara polis müdahale etti. 
 
10 Temmuz günü Batman'da, “artan askeri operasyonlar ve HPG'lilerin cenazelerine yönelik uygulamaları 
protesto etmek için” Petrolkent Mahallesi'nde bulunan Mehmet Sincar Halkevi önünde toplanan ve "HPG, 
PKK, intikam" pankartı eĢliğinde eski DTP Mahalle Evi Lokali'ne doğru yürüyüĢe geçen kitleye, polis gaz 
bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. 
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10 Temmuz günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde, “artan operasyonlar ve HPG'lilerin cenazelerine yönelik 
uygulamaları protesto etmek için” yürüyüĢe geçen kitleye ġirin Bulvarı'nda polis, gaz bombaları ve tazyikli su 
ile müdahale etti. 
 
11 Temmuz günü Ağrı'nın Doğubayazıt Ġlçesi'nde, Pervari ve ġemdinli kırsalında çıkan çatıĢmalarda 
yaĢamlarını yitiren HPG'lilerin cenazelerine yapılan uygulamaları protesto etmek amacıyla düzenlenen 
yürüyüĢten sonra gruba polis tarafından müdahale edildi. 
 
11 Temmuz günü Diyarbakır‟da,  “HPG'lilerin cenazelerine yapılanları ve artan askeri operasyonları protesto 
etmek için” Bağlar 5 Nisan Özgür YurttaĢ Derneği önünde bir araya gelen ve KoĢuyolu Parkı'na doğru 
yürüyüĢe geçen gruba polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Olaylar sürüyor. 
 
17 Temmuz günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde, “artan operasyonlar ve HPG'lilerin cenazelerine yönelik 
uygulamaları protesto etmek için” ġirin Bulvarı'nda bir araya gelen ve meĢaleli yürüyüĢ düzenlemek isteyen 
gruba polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. 
 
23 Temmuz günü Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'nde, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen ve yola barikat 
kuran göstericilere polis biber gazı ile müdahalede bulundu. 
 
24 Temmuz günü Ağrı Doğubayazıt'ta, Ahmedi Xani Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında festivalin 
yapıldığı stadyuma doğru yürüyüĢe geçen kitleye Doğubayazıt 2. Mekanize Tugayı'nda görev yapan askerler 
sözlü tacizde bulundu. YürüyüĢ yapan kitlenin duruma tepki göstermesi üzerine askerler müdahalede 
bulundu. Ardından ise polisler gaz bombası ve tazyikli su ile kitleye ikinci bir müdahalede bulundu. 
 
25 Temmuz günü Ġstanbul‟da, BDP Esenyurt Ġlçe Örgütü‟nün askeri operasyonları protesto etmek amacıyla 
yaptığı basın açıklamasının ardından düzenlenen yürüyüĢe polis ekipleri müdahale etti. 
 
25 Temmuz günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde, “artan askeri operasyonlar ve HPG'lilerin cenazelerine 
yönelik uygulamaları protesto etmek için” ġiir Caddesi'nde düzenlenen yürüyüĢe polis tazyikli su ve gaz 
bombalarıyla müdahale etti. 
 
26 Temmuz günü ġırnak‟ın BeytüĢĢebap ilçesinde, 6. Berxbir (Kuzu Kırpma) Kültür Sanat ve Yayla ġenlikleri 
sonrası festivalden dönen binlerce kiĢiyi tek tek aramak isteyen askerlere tepki gösteren halk, festival 
alanına geri döndü. Kitlenin geri dönmesinin ardından askeri araçlar festival alanıma girmek istedi. Kitle, 
askeri araçları taĢ yağmuruna tuttu. Kitleyi aramak istemekte ısrar eden Kaymakam ve karakol komutanı 
kitleye iki aracı gönderdi. Kaymakam ve karakol komutanı gönderdiği aracılara, kitleye "ġenliklerden 
dönenleri kimlik kontrolünden geçireceğiz. Eğer tanımadığımız varsa, onları alıp sorgulayacağız. 
Tanıdıklarımız ise arama yapılmadan kontrol noktasında geçsin" teklifinde bulundu. 
 
27 Temmuz günü Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi'nde, Çukurca‟da çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG'li Ġlyas 
Kaplan için gerçekleĢen taziye ziyaretlerinin ardından Kaplan‟ın ve HPG‟lilerin cenazelerine yapılan 
iĢkenceleri protesto etmek amacıyla yürüyüĢ düzenlendi. YürüyüĢ yapanlara polis tazyikli su ve gaz 
bombalarıyla müdahale etti. 
 
28 Temmuz günü Hakkari Yüksekova‟da, “Hatay ve Ġnegöl‟de Kürtlere yönelik yapılan saldırılar ile son 
zamanlarda yaĢanan çatıĢmalarda yaĢamını yitiren HPG‟lilerin cenazelerine yapılan iĢkenceleri protesto 
etmek” amacıyla BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi öncülüğünde BDP Ġlçe binası önünden yürüyüĢe geçen kitleye ilçe 
merkezinde polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. 
 
28 Temmuz günü Hakkari ġemdinli‟de, “Hatay Dörtyol ile Bursa Ġnegöl‟de Kürtlere yapılan saldırılar ile son 
zamanlarda yaĢanan çatıĢmalarda öldürülen HPG‟lilerin cenazelerin parçalanmasını protesto etmek” 
amacıyla yapılan basın açıklamasından sonra ilçe merkezine yürüyüĢe geçen kitleye polis gaz bombası ve 
tazyikli suyla müdahalede bulundu. 
 
29 Temmuz günü Hakkari Yüksekova‟da, Yüksekova- Esendere yolu üzerinde toplanan ve “Ġnegöl ile 
Dörtyol‟daki Kürtlere yönelik linç giriĢimlerini protesto eden” kitleye polis müdahale etti. 
 
29 Temmuz günü Mardin Nusaybin‟de, ġirin Sokak'ta bir araya gelen ve “Ġnegöl ve Dörtyol ilçelerinde 
Kürtlere yönelik linç saldırılarını protesto etmek için” yürüyüĢ düzenleyen gruba polis yola gaz bombasıyla 
müdahale etti. 
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30 Temmuz günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesinde, “Dörtyol Ġlçesi'nde Kürtlere yönelik geliĢtirilen saldırıları 
protesto için” slogan atan çocuklara çevik kuvvet ekipleri tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. 
 
1 Ağustos günü Van‟da, BDP'nin anayasa referandumunu boykot çalıĢmaları kapsamında düzenlenen 
mitingden sonra yürüyüĢe geçen kitleye polis gaz bombaları ile müdahale etti. 
 
1 Ağustos günü Mardin Nusaybin‟de, BDP Nusaybin Ġlçe Örgütünün “Bursa'nın Ġnegöl ve Hatay'ın Dörtyol 
ilçelerinde Kürtlere yönelik gerçekleĢen saldırıları” protesto için yapılan yürüyüĢün ardından dağılan kitleye, 
polis gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. 
 
1 Ağustos günü ġırnak‟ın Cizre ilçesinde, “Bursa'nın Ġnegöl ve Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Kürtlere yönelik linç 
giriĢimi ve saldırıları protesto etmek için” Ġdil-Cizre karayolunu trafiğe kapatan ve ateĢ yakan göstericilere 
polis müdahale etti. 
 
1 Ağustos günü Hakkari Yüksekova‟da, “Kürtlere dönük Bursa Ġnegöl ve Hatay Dörtyol‟da gerçekleĢtirilen 
saldırıları protesto etmek amacıyla” ilçe merkezinde yolu trafiğe kapatan gruba polis gaz bombası ve tazyikli 
suyla müdahale etti. 
 
3 Ağustos günü Ankara‟da, TAYAD‟ın tutuklu arkadaĢlarının serbest bırakılması amacıyla Adalet 
Bakanlığı‟nın önünde yaptıkları oturma eylemi sırasında açmak istediği imza masasına çevik kuvvet ekipleri 
müdahale etti. 
 
4 Ağustos günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde, Demiryolu Mahallesi'nde yürüyüĢ yapan bir gruba polis, 
yürüyüĢe tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. 
 
7 Ağustos günü Ağrı Doğubeyazıt‟ta, slogan atarak Ġran transit yolunu trafiğe kapatan gruba polis müdahale 
etti. 
 
8 Ağustos günü ġırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde, “DTK 4. Olağan Genel Kurulu'nda "Demokratik 
Özerklik"e iliĢkin alınan karara destek vermek amacıyla” yürüyüĢ düzenleyen gruplara polis gaz bombası ve 
tazyikli su ile müdahale etti. 
 
8 Ağustos günü Hakkari‟de, çatıĢmada yaĢamını yitiren 4 militanın cenaze törenine katılan 20 bin kiĢinin 
dağılması ardından Keklikpınar, Dağgöl, aĢağı Merzan, Gazi ve Medrese mahallerinde toplanan ve yollara 
barikat kurup ateĢler yakan gruplara polis, basınçlı su ve biber gazı ile müdahale etti. 
 
9 Ağustos günü Hakkari Yüksekova'da, çatıĢmada yaĢamını yitiren 4 militan için ġemdinli yolu üzerine ateĢ 
yakan ve çarĢı merkezinde slogan atan gruplara polis, gaz bombası, tazyikli su ve panzerlerle müdahale etti. 
 
9 Ağustos günü Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'nde, “Demokratik Toplum Kongresi'nin „Demokratik Özerkliğe‟ 
iliĢkin kararlarına destek vermek için” BDP Ġlçe binası önünde toplanan kitle ile polis arasında yaĢanan 
gerginliğin ardından polis, gaz bombası ve tazyikli suyla kitleye müdahale etti. 
 
9 Ağustos günü Hakkari‟de, “Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) „Demokratik Özerklik‟ ile ilgili aldığı 
kararı desteklemek için” BDP Hakkari Ġl binası önünden belediye binası önüne doğru yürüyüĢe geçen kitleye 
polis, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. 
 
9 Ağustos günü ġırnak'ın Silopi Ġlçesi'nde, BaĢak, Cudi, ġehit Harun ve Nuh mahallelerinde gösteri yapan 
gruba polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. 
 
10 Ağustos günü Hakkâri‟de, çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren dört militan için düzenlenen cenaze töreninin 
ardından yapılan gösterilere polis ekipleri müdahale etti. 
 
10 Ağustos günü Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'nde, yollara barikatlar kurarak yürüyüĢe geçen gruba zırhlı bir 
askeri araç kitlenin içinde geçerek gaz bombası attı. 
 
10 Ağustos günü Diyarbakır‟da, merkez Bağlar ĠlçesiEmek Caddesi'nde barikat kuran gruba polis, gaz 
bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. 
 
10 Ağustos günü Van'da, sloganları atarak Orhan Doğan Caddesi üzerinden Dörtyol'a doğru yürüyüĢe geçen 
kitleye polis, TOMA aracıyla tazyikli su ile panzerlerden atılan gaz bombalarıyla müdahale etti.  
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10 Ağustos günü Ağrı Doğubayazıt‟ta, BDP Doğubayazıt Ġlçe Örgütü tarafından düzenlenen 'Halkla 
DayanıĢma ve Yaz ġenliği' sonrası dağılan kitlenin yürüyüĢe geçmek istemesi üzerine polis gruba gaz 
bombalarıyla müdahale etti. 
 
11 Ağustos günü Batman'da, BeĢiri Ġlçesinde çıkan çatıĢmalarda yaĢamını yitiren 5 HPG'linin cenazelerinin 
yakıldığı iddiası üzerine protesto yürüyüĢleri yapan gruplara polis, gaz bombaları ve panzerlerle müdahale 
etti. 
 
Ġstanbul‟un Sarıgazi Ġlçesi‟nde 11 Ağustos 2010‟da Halk Cephesi üyelerinin tutuklanan arkadaĢlarının 
serbest bırakılması amacıyla düzenlediği meĢaleli yürüyüĢe çevik kuvvet polis ekibi gaz bombasıyla 
müdahale etti. 
 
14 Ağustos günü Diyarbakır'da, Bağlar Ġlçesi'ne bağlı ġeyhĢamil Mahallesi'nde yapılan yürüyüĢe polis, gaz 
bombası ile müdahale etti. 
 
15 Ağustos günü Ġstanbul‟un Sancaktepe Ġlçesi‟nde, PKK‟nin silahlı eyleme baĢladığı 15 Ağustos 1984‟ün 
yıldönümünü kutlamak gruba polis müdahale etti. 
 
15 Ağustos günü Mardin Nusaybin‟de, çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG'li Mehemed Omer'in (Seyid Bayram) 
cenazesi sınır kapısından Derika Hemko'ya götürülmek istenirken, Nusaybin ilçe giriĢinde polis tarafından 
durduruldu. Cenazenin Kilis Cilvegöz Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye götürülmesini isteyen polislerle, aile 
arasında yapılan görüĢmeden sonuç çıkmazken, polisler konvoyda bulunanlara cop ve gaz bombaları ile 
müdahale etti. Aynı gün ilçe merkezinde, PKK'nin silahlı mücadeleye baĢlama günü olan 15 Ağustos 
nedeniyle ġirin Bulvarı'nda düzenlenen yürüyüĢe polis, gaz bombaları ile müdahale etti. 
 
15 Ağustos günü ġanlıurfa'nın Süleymaniye Mahallesi'nde düzenlenen yürüyüĢe polis müdahale etti. 
 
Üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olup öğretmenlik yapmaya hak kazanan fakat yeterli kadro 
verilmediği için atanamayan öğretmenlerin oluĢturduğu, Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu (AYOP) 
üyelerinin, Ankara‟da 15 Ağustos günü Abdi Ġpekçi Parkı‟nda baĢlattıkları oturma eylemine 17 Ağustos günü 
çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. (Sabah-18.08.10) 
 
TAYAD‟ın 17 Ağustos günü Ankara‟da tutuklu arkadaĢlarının serbest bırakılması amacıyla Adalet 
Bakanlığı‟nın önünde yaptıkları oturma eyleminin açmak istediği imza masasına ve cezaevlerindeki hasta 
tutuklu ve hükümlülerin durumlarına dikkat çekmek amacıyla bir üst geçide pankart asan TAYAD üyelerine 
çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. 
 
20 Ağustos günü Diyarbakır Bismil Ġlçesi'nde, Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) tarafından düzenlenen 
meĢaleli yürüyüĢün ardından dağılan kitleye polis NATO Caddesi'nde müdahale etti. 
 
20 Ağustos günü Van‟da, HPG'li Sedat Beyaz için kurulan taziye çadırını ziyaret etmek için BDP ilçe binası 
önünde bir araya gelen ve aralarında Çelebibağı Belediye BaĢkanı Veysel Keser, BDP Ġlçe BaĢkanı 
Ramazan Alver'in de bulunduğu kitleye polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. 
 
21 Ağustos günü Siirt‟te, HPG'li Feyzullah Koyun'un cenazesi Alan Mahallesi‟ndeki mezarlıkta defnedilirken 
polis, kitleye gaz bombası atarak ve silahla müdahale etti. 
 
22 Ağustos günü Hakkari‟nin ġemdinli Ġlçesinde, çatıĢmada yaĢamını yitiren 4 HPG'linin cenazelerinin 
alınmasını bekleyen kitleye polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. 
 
22 Ağustos günü Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'nde, operasyonda 4 HPG'linin yaĢamını yitirmesinin ardından 
yapılan gösterilere polis, gaz bombaları ile müdahale etti. 
 
23 Ağustos günü Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'nde, çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG‟lilerin cenazelerini almak 
için ġemdinli Devlet Hastanesi önüne gelen kitleye polis panzer, gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale 
etti. 
 
23 Ağustos günü Hakkari Yüksekova'da, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir araya gelen ve slogan atarak 
yolu trafiğe kapatmak isteyen gruba polis göz yaĢartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. 
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23 Ağustos günü Diyarbakır'ın Bismil Ġlçesi'nde, BDP tarafından düzenlenen boykot mitinginin ardından bir 
grubun yapmak istediği yürüyüĢe polis müdahale etti. 
 
24 Ağustos günü Ağrı'nın Doğubayazıt Ġlçesinde, çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG'li ġeyma Yıldız'ın (Sarina 
Avesta) cenazesi defnedildikten sonra ilçe merkezine doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis, gaz bombası ve 
tazyikli suyla müdahale etti. 
 
28 Ağustos günü Diyarbakır'ın merkez Sur Ġlçesi'nde, BDP Ġlçe Örgüttü tarafından düzenlenen boykot 
etkinliğinin ardından yapılan yürüyüĢe polis müdahale etti. 
 
5 Eylül günü Ağrı Doğubayazıt'ta, çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG'li Ahmet Salih Yıldırım'ın cenazesi 
sırasında Vatan Caddesi üzerinde ateĢ yakan ve caddeye barikatlar kuran gruba polis, tazyikli su ve gaz 
bombalarıyla müdahale etti. 
 
Van‟ın Bahçesaray Ġlçesi‟nden gelerek Van Valiliği önünde 6 Eylül günü “köy tazmin paraları”nın ödenmediği 
gerekçesiyle toplanan ve Van Valisi Münir Karaloğlu ile AKP Van Milletvekili GülĢen Orhan‟la görüĢmek 
isteyen gruba polis ekipleri cop ve biber gazıyla müdahale etti. 
 
8 Eylül günü Van‟da, BDP‟nin düzenlediği basın açıklamasının ardından baĢlayan protesto yürüyüĢüne polis 
ekipleri biber gazıyla müdahale etti. 
 
8 Eylül günü Hakkari'de, çatıĢmada yaĢamını yitiren 9 HPG'li için BDP Van Ġl Binası önünde yapılan basın 
açıklaması sonrası yürüyüĢe geçmek isteyen kitleye polis gaz bombaları ve panzerlerle sert bir müdahalede 
bulundu. 
 
9 Eylül günü ġırnak'ın BeytüĢĢebap Ġlçesi'nde, Tatar ve Elki mahalleleri ile Cumhuriyet Caddesi'nde protesto 
gösterisi yapan gruplara polis, gaz bombalarıyla müdahale etti. 
 
9 Eylül günü Hakkari'de, yaĢamını yitiren 9 HPG'li için Dağgöl, Biçer, Yeni ve Gazi mahallelerinde ve çarĢı 
merkezinde yapılan gösterilere polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. 
 
9 Eylül günü Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde, 9 HPG'linin yaĢamını yitirdiği askeri operasyonu protesto eden 
göstericilere polis plastik mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti. 
 
10 Eylül günü Diyarbakır‟da, 9 HPG'linin yaĢamını yitirdiği askeri operasyonu kınamak amacıyla BDP'nin 
Diyarbakır'da yaptığı basın açıklamanın ardından yürüyüĢe geçen kitleye, polis AKP Bağlar Ġlçe binası 
önünde gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. 
 
10 Eylül günü Hakkari Yüksekova‟da, yaĢamını yitiren 9 HPG'li için ilçe merkezinde ve ġemdinli Yolu 
üzerinde barikatlar kuran ve ateĢler yakan gruplara polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. 
 
10 Eylül günü ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nde, BDP Ġlçe Örgütü'nün düzenlediği yürüyüĢ sırasında polis bir gruba 
müdahale etti. 
 
11 Eylül günü Hakkari‟de, 9 HPG'linin yaĢamını yitirmesini protesto için Bulak, Pehlivan ve Merzan 
Mahallesi'nde ateĢ yakarak yollara barikat kuran gruplara polis tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. 
 
11 Eylül günü Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'nde gösteri yapan kitleye polis gaz bombası ve tazyikli suyla 
müdahale etti. 
 
11 Eylül günü Van'da, Doğu Caddesi ile Hakkari Van yoluna barikatlar kurarak yürüyüĢ yapan gruba polis 
gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. 
 
11 Eylül günü ġırnak'ın Silopi Ġlçesi'nde, 9 HPG'linin yaĢamını yitirmesini protesto için YeniĢehir 
Mahallesi'nden sloganlar atarak yürüyüĢe geçen gruba polis gaz bombaları ve panzerlerle müdahale etti. 
 
11 Eylül günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde, 9 HPG'linin yaĢamını yitirmesini protesto etmek için kent 
merkezinde basın açıklaması yaptıktan sonra dağılan kitleye polis müdahale etti. Müdahale sırasında 
gözaltına alınan bir kiĢinin sağlık kontrolü için götürüldüğü Nusaybin Devlet Hastanesi önünde toplanan 
gruba da polis gaz bombası ve gerçek mermi kullanarak müdahale etti. 
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12 Eylül günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde, ġirin Bulvarı, Demiryolu ve Kanarya sokağında barikatlar 
kurarak eylem gruplara polis panzerlerle müdahale etti. 
 
12 Eylül günü Van'da, Hacıbekir, EminpaĢa ve Süphan mahallelerinde gösteri yapan gruplara polis gaz 
bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. 
 
12 Eylül günü Diyarbakır‟da, Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından BDP Diyarbakır Ġl binası 
önünde toplanan ve KoĢuyolu Parkı yönüne doğru yürüyen kitleye polis gaz bombaları ile müdahale etti. 
 
13 Eylül günü Bingöl‟de, Hakkari'de 6 Eylül‟de düzenlenen operasyonda yaĢamını yitiren 9 HPG'ye iliĢkin 
basın açıklaması yapmak için BDP Bingöl Ġl binasından Dörtyol'da bulunan Saat Kulesi‟ne doğru yürüyüĢe 
geçen BDP'liler polis tarafından engelledi. 
 
13 Eylül günü Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, 9 HPG‟linin yaĢamını yitirmesine yol açan operasyonları protesto 
eden gruba polis gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. 
 
14 Eylül günü Hakkari‟de, çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG‟li Beytullah Özkan için yapılan cenaze töreninden 
sonra çıkan olaylara polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. 
 
16 Eylül günü Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi'nde, Hakkari'nin Geçitli (Peyanis) Köyü‟nde meydana gelen ve 10 
kiĢinin yaĢamını yitirdiği patlamayı protesto eden gruba, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. 
 
17 Eylül günü Hakkari‟de, Geçitli (Peyanis) Köyü'nde sivil bir minibüsün geçiĢi sırasında meydana gelen 
patlama yaĢamını yitiren 10 kiĢiden biri olan EĢref Gür'ün cenaze töreni sırasında cenazeyle birlikte 
Yenimahalle Mezarlığı'na doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. 
 
17 Eylül günü Diyarbakır‟da, BDP Diyarbakır Ġl Örgütü'nün Hakkari'de 9 sivil yaĢamını yitirmesine neden olan 
patlamayı kınamak amacıyla düzenlediği yürüyüĢe polis tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. 
 
19 Eylül günü ġanlıurfa‟nın ViranĢehir Ġlçesi'nde, yapılan ev baskınlarında 10 kiĢinin gözaltına alınmasını 
protesto etmek için Dumlupınar Ġlköğretim Okulu'nun önünde toplanan kitleye, polis gaz bombaları ile 
müdahale etti. 
  
20 Eylül günü Ġzmir‟in Bergama Ġlçesi‟nde Allianoi Antik Kenti‟nin kumla kapatılmak istenmesine karĢı yasak 
bölgeye girerek kendilerini vince zincirle bağlayan Doğa Derneği üyesi altı kiĢiye güvenlik güçleri müdahale 
etti. 
  
24 Eylül günü ġırnak‟ın Silopi ilçesinde, TZPKurdi'nin "Anadilde eğitim istiyoruz" kampanyası çerçevesinde 
basın açıklaması gerçekleĢtirmek isteyen DYG üyelerine polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. 
 
“Cezaevlerinde tecrit uygulamalarına son verilmesi, haftalık sohbet hakkının uygulanması ve hasta 
mahkûmların serbest bırakılması” talebiyle günü Ġstanbul‟dan Ankara‟ya yürüyüĢ baĢlatan TAYAD üyelerinin 
29 Eylül günü Ankara Celal Bayar Bulvarı‟nda yaptığı yürüyüĢe polis ekipleri biber gazı ve copla müdahale 
etti. 
 
3 Ekim günü Ġzmir‟in Konak Ġlçesi‟ne bağlı Kadifekale Semti‟nde, Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) 
üyelerinin “anadilde eğitim” talepli kampanyasına destek vermek amacıyla gerçekleĢtirmek istediği meĢaleli 
yürüyüĢe polis ekipleri biber gazı, cop ve basınçlı suyla müdahale etti. 
 
3 Ekim günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesinde, KCK operasyonlarını protesto etmek için ġirin Bulvarı'nda 
yürüyüĢe geçen göstericilere polis gaz bombası ile müdahale etti. 
 
6 Ekim günü Ġstanbul‟da, CumhurbaĢkanı Abdullah Gül‟ün 2010–2011 akademik yılı açılıĢını yaptığı Yıldız 
Teknik Üniversitesi‟ndeki tören sırasında BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ı protesto ettikleri için tutuklanan 
Gençlik Federasyonu üyesi iki öğrenciyle ilgili olarak “Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz‟a Özgürlük” yazılı 
pankartı açıp “parasız eğitim istemek suç değildir” sloganı atan iki öğrenciye polis müdahale etti. 
 
7 Ekim günü ġırnak‟ta, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkıĢının yıldönümü olan 9 Ekim nedeniyle 
GazipaĢa, Yenimahalle ve Dicle mahallesinde yapılan protesto gösterilerine polis, tazyikli su ve gaz 
bombaları ile müdahale etti. 
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8 Ekim günü MuĢ‟ta, Abdullah Öcalan‟ın 9 Ekim 1998‟de Suriye‟den çıkarılmasını protesto eden grupta 
“yüzleri kapalı eylemciler olduğu” iddiasıyla polis ekipleri gruba müdahale etti. 
 
8 Ekim günü Diyarbakır‟da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkıĢının yıldönümünü protesto etmek 
için YeniĢehir'in ġehitlik semtinde eylem yapan bir gruba polis müdahale etti. 
 
9 Ekim günü ġırnak‟ın Silopi Ġlçesi‟nde düzenlenen protesto gösterisine polis müdahale etti. 
 
9 Ekim günü ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. 
 
9 Ekim günü Diyarbakır‟da düzenlenen protesto gösterisine polis ekipleri tazyikli su ve gaz bombalarıyla 
müdahale etti. 
 
9 Ekim günü Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998 yılında Suriye'den 
çıkarılmasını protesto etmek için ilçe merkezinde gösteri düzenleyen bir gruba polis müdahale etti. 
 
9 Ekim günü Hakkari'de, Dağgöl, Pehlivan, Medrese, Gazi ve AĢağı Merzan mahallelerinde gösteri yapan 
gruplara polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. 
 
9 Ekim günü Mardin Nusaybin Ġlçesinde, ġirin Bulvarı, Demiryolu ve Sakarya caddelerinde yapılan gösteriye 
polis gaz bombaları ile müdahale etti. 
 
Ankara‟nın Yenimahalle Ġlçesi‟ne bağlı kentsel dönüĢüm projesi dâhilindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi‟nde 
11 Ekim günü gerçekleĢen gecekondu yıkımlarını protesto eden gruba, güvenlik güçleri gaz bombası ve 
tazyikli su ile müdahale etti. 
 
12 Ekim günü Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Bagok dağında yaĢanan patlamada yaĢamını yitiren iki militan 
için ġirin Bulvarı'nda yürüyüĢ yaparak slogan atan gruba polis gaz bombalarıyla müdahale etti. 
 
28 Ekim günü ġırnak‟ın Cizre ilçesinde, Hakkari'de çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren ve cenazesi Cizre'de 
defnedilen HPG gerillası Yusuf ġahin'in ölümünü ve operasyonları protesto için Cizre-Ġdil karayoluna barikat 
kurup yolu trafiğe kapatan gruba polis gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. 
 
29 Ekim günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesi‟nde, askeri operasyonları protesto etmek için bir grubun yaptığı 
yürüyüĢe, polis tarafından gaz bombaları ile müdahale edildi. 
 
2 Kasım günü Mardin‟in Nusaybin ilçesinde, BDP Nusaybin Ġlçe Örgütünün Kürt siyasetçilerin yargılandığı 
davayı protesto etmek amacıyla ġirin Caddesi'nden BDP Ġlçe binasına doğru düzenlediği yürüyüĢ sonrası 
kitle dağılırken, adliye önünde çevik kuvvet polisleri müdahale etti. 
 
3 Kasım günü Dicle Üniversitesi‟nde fakülteler arasında geçiĢleri engellemek amacıyla duvar inĢa edilmesini 
ve YÖK‟ü protesto etmek için yürüyüĢ düzenlemek isteyen öğrencilere polis ekipleri tazyikli su ve biber 
gazıyla müdahale etti. 
 
3 Kasım günü ġanlıurfa‟nın Ceylanpınar Ġlçesi'ne bağlı Maden Köyü'nde, çevre köylüler tarafından mera 
olarak kullanılan 910 dönümlük arazinin TĠGEM'e devrini protesto eden ve TĠGEM‟e ait tarım aletlerinin 
araziyi iĢlemesine müsaade etmeyeceklerini belirten köylülere jandarma sert müdahalede bulundu. 
 
5 Kasım günü Ankara‟da, YÖK‟ün kuruluĢ yıldönümünü protesto etmek için protesto gösterisi düzenlemek 
isteyen öğrenci grubuna polis ekipleri müdahale etti. 
 
5 Kasım günü Diyarbakır‟da, Kürt siyasetçileri ve insan hakları savunucularının Kürtçe savunma yapmalarına 
izin verilmemesinin protesto edildiği yürüyüĢün ardından dağılan kitleye polis Emek Caddesi'nde gaz 
bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. 
 
5 Kasım Ġstanbul‟da, Ġstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusu‟nda düzenlenen protesto gösterisine polis 
ekipleri müdahale etti.  
 
8 Kasım günü Karabük‟te, Demir ve Çelik ĠĢletmeleri Anonim ġirketi‟nden çıkarılan iĢçilerin düzenlediği 
protesto yürüyüĢüne polis ekipleri müdahale etti. 
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11 Kasım günü ġanlıurfa‟da, KESK Kadın Sekreterliği, ĠHD ve Ankara BarıĢ Ġçin Kadın GiriĢimi öncülüğünde 
Türkiyeli kadınların baĢlattığı, "Kimliğimin, bedenimin ve emeğimin sömürülmesine karĢı mücadele ediyor, 
barıĢ için yürüyorum" yürüyüĢünün birinci kolu olan Hakkari'den yola çıkan ve Van, Siirt, Batman polis 
engelleriyle karĢılaĢan kadınlara polis müdahale etti. 
 
18 Kasım günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde, AbdulkadirpaĢa Mahallesi'nde bulunan ġirin Caddesi üzerinde 
polis panzerinin geçiĢi sırasında taĢ attığı gerekçesi ile 5 yaĢındaki M.D. isimli küçük çocuğun gözaltına 
alınmasına tepki gösteren ve küçük çocuğun serbest bırakılmasını isteyen mahalle sakinleri ile BDP 
üyelerine polis gaz bombası, tazyikli su ve coplarla müdahale etti. 
 
23 Kasım günü Diyarbakır‟ın merkez Sur Ġlçesi Hasıllı Özgür YurttaĢ Derneği önünde “PKK‟nin kuruluĢ 
yıldönümü olan 27 Kasım dolayısıyla” toplanan ve Gazi Caddesi‟nde yürüyüĢe geçen gruba polis, tazyikli su 
ile müdahale etti. 
 
24 Kasım günü Diyarbakır‟ın Bismil ilçesinde, Newroz alanında düzenlenen halk konserinin ardından 
“PKK'nin kuruluĢ yıldönümü nedeniyle” düzenlenen meĢaleli yürüyüĢe polis, tazyikli su ile müdahale etti. 
 
25 Kasım günü Mersin‟de, Akdeniz Çivi ve Tel Fabrikası‟nda çalıĢan iĢçilerin “sendikaya üye oldukları” 
gerekçesiyle CHP Mersin Ġl Örgütü üyesi iĢverenleri tarafından iĢten çıkarılması üzerine CHP Mersin il 
binasını iĢgal eden 57 iĢçiye polis ekipleri müdahale etti. 
 
25 Kasım günü Batman‟da, “Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Uluslararası Mücadele ve DayanıĢma Günü” 
dolayısıyla Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) tarafından organize edilen yürüyüĢe polis ekipleri 
müdahale etti. 
 
25 Kasım günü Diyarbakır'ın Bağlar Ġlçesinde, “PKK'nin 32'inci kuruluĢ yıldönümü nedeni ile” BDP Ġlçe 
Örgütü binası önünde bir araya gelen ve yürüyüĢe geçen kitleye polis gaz bombasıyla müdahale etti. 
 
26 Kasım günü Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, “PKK'nin 32‟inci kuruluĢ yıldönümü nedeniyle” Gungur ve 
Cumhuriyet mahallelerinde yapılan etkinliklere polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. 
 
27 Kasım günü Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, “PKK'nin 32. yıldönümü nedeniyle” ġemdinli Yolu, KıĢla, 
Mezarlık ve Orman mahallelerinde yapılan gösterilere polis tazyikli su, biber gazı, gaz bombası ve yer yer 
havaya ateĢ açarak müdahale etti. 
 
27 Kasım günü Batman‟da, Yavuz Selim Mahallesi Özgür YurttaĢ Derneği‟nin açılıĢının ardından dernek 
binası önünden Musa Anter Halkevi'ne doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis müdahale etti. (27.11.2010/DĠHA) 
 
27 Kasım günü Van'da, BDP Ġl Örgütü tarafından düzenlenen "BarıĢ ve demokrasi Ģöleni"nin ardından 
yürüyüĢe geçen kitleye polis müdahale etti. 
 
27 Kasım günü ġırnak'ın Silopi Ġlçesi'nde, “PKK kuruluĢ yıldönümü nedeniyle” Nuh Mahallesi'nden Cudi 
Mahallesi'ne doğru yürüyüĢ yapan gruba polis, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. 
 
28 Kasım günü Batman‟da,  Petrolkent Mahallesi Özgür YurttaĢ Derneği'nin açılıĢının ardından yürüyüĢe 
geçen gruba polis müdahale etti. 
 
28 Kasım günü Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, “PKK kuruluĢ yıldönümü nedeniyle” Esentepe 
Mahallesi'nde gösteri yapan gruba polis gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. 
 
29 Kasım günü Mardin‟in Nusaybin Ġlçesinde, Zeynel Abidin Mahallesi‟nde “PKK‟nin 32. kuruluĢ yıldönümünü 
kutlayan” ve Üçyol‟a doğru yürüyüĢe geçen gruba polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. 
 
4 Aralık günü Ġstanbul‟da, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın üniversite rektörleriyle Dolmabahçe 
Sarayı‟nda yaptığı toplantıyı protesto etmek için yürüyüĢ yapmak isteyen Genç-Sen üyelerine polis ekipleri 
cop, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. 
 
4 Aralık günü Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova'da Belediye BaĢkanı Ruken YetiĢkin'e verilen 10 
aylık hapis cezasını protesto için yapılan basın açıklamasının ardından Adliye binasına doğru yürüyüĢe 
geçen kitleye polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. 
 



ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 2010 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 

552 TOPLANTI ve GÖSTERĠ ÖZGÜRLÜĞÜ |  

 

6 Aralık günü Diyarbakır‟da, Diyarbakır'da düzenlenen yürüyüĢe yapılan müdahale sırasında öldürülen Dicle 
Üniversitesi öğrencisi Aydın Erdem'i vurulduğu yerde anmak için BDP Ġl binası önünden Erdem'in vurulduğu 
yere doğru yürümek isteyen kitleye polis Bayındırlık Caddesi'nde gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale 
etti. 
 
6 Aralık günü Hakkari‟de, Hakkari Üniversitesi öğrencileri, DYG üyeleri ve lise öğrencilerinden oluĢan bir 
grubun Diyarbakır‟da öldürülen Aydın Erdem için düzenlediği yürüyüĢ sırasında polis göstericilere müdahale 
etti. 
 
7 Aralık günü Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, ġemdinli yolu üzerinde bir araya gelen ve Belediye BaĢkanı 
Ruken YetiĢkin'in tutuklanmasını protesto için yürüyüĢe yapan gruba polis gaz bombası ve tazyikli suyla 
müdahale etti. 
 
7 Aralık günü ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde, DTK heyetinin mitinginin ardından gösteri yapan gruba polis 
müdahale etti. 
 
9 Aralık günü Ġzmir‟de, Buca Belediyesi‟nin çıkardığı 4 iĢçinin CHP Buca ilçe binasına gelerek sorunları 
çözülünceye kadar parti binasında oturacaklarını belirtmesi üzerine CHP‟li yöneticilerin talebiyle parti 
binasına giren sivil polis ekibi iĢçilere müdahale etti. 
 
11 Aralık günü ġırnak‟ın Cizre ilçesinde, BDP Cizre Ġlçe Örgütü binasında, 10–17 Aralık Ġnsan Hakları 
Haftası nedeniyle yapılan basın açıklamasının ardından gerçekleĢtirilen yürüyüĢe polis ekipleri müdahale 
etti. 
 
11 Aralık günü ġırnak‟ın Silopi ilçesinde, BDP Silopi Ġlçe Örgütü tarafından düzenlenmek istenen yürüyüĢe 
polis müdahale etti. 
 
11 Aralık günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde, 10 Aralık gecesi parti çalıĢmalarından dönerken askerler 
tarafından durdurulan ve yine askerlerce vurulduğu ileri sürülen DYG Yüksekova Meclisi Sözcüsü Sedat 
Karadağ'ın yaralanması, 8 DYG üyesinin de gözaltına alınmasını protesto için adliye binasına doğru 
yürüyüĢe geçen gruba polis gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. 
 
11 Aralık günü Van'da, Yüniplik Mahallesi'nde yürüyüĢ yapan gruba polis gaz bombası ve tazyikli suyla 
müdahale etti. 
 
14 Aralık günü Ġzmir‟de, Buca Belediyesi‟nin çıkardığı iĢçilerin belediye binasının karĢısına çadır kurmaya 
giriĢimine polis ekipleri müdahale etti. 
 
15 Aralık günü Tekirdağ‟ın Çorlu Ġlçesi‟nde, Diyarbakır‟da 2009 yılında faili meçhul olarak öldürülen Dicle 
Üniversitesi öğrencisi Aydın Erdem‟i anmak amacıyla basın açıklaması yapan öğrencilere polis müdahale 
etti. 
 
15 Aralık günü Ankara‟da, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu‟na katılmak 
için geldiği ODTÜ‟de Recep Tayyip Erdoğan‟ı protesto eden öğrencilere polis ekipleri cop ve biber gazıyla 
müdahale etti. 
 
15 Aralık günü Ġstanbul‟da,  AKP Ġstanbul Ġl Binası önünde "Ferhat Tüzer ve Berna Yılmz'a özgürlük, parasız 
eğitim istiyoruz. Alacağız Gençlik Federasyonu" yazılı pankart açıp kendilerini demir parmaklıklara 
zincirlemek isteyen öğrencilere polis müdahale etti. 
 
15 Aralık günü Diyarbakır'ın Sur Ġlçesi'nde, “Hakkari‟de Sedat Karadağ'ın askerler tarafından vurulması 
iddiaları ve eylemsizlik halindeki HPG'lilere yönelik TSK operasyonları protesto” için Hasırlı Özgür YurttaĢ 
Derneği önünden Gazi Caddesi'ne yürümek isteyen gruba polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. 
 
19 Aralık günü Diyarbakır'da, “19 Aralık Cezaevleri Katliamı‟nın yıldönümü” nedeniyle TUHAD-FED 
tarafından düzenlenen yürüyüĢe polis Diyarbakır E Tipi Cezaevi yakınlarında gaz bombası ve tazyikli su ile 
müdahale etti. 
 
20 Aralık günü Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi‟nde, 19 Aralık günü Diyarbakır‟ın Silvan Ġlçesi‟nde meydana gelen 
ve 7 kiĢinin yaralanmasına neden olayı protesto için Çağ Çağ Caddesi‟ni trafiğe kapatan gruba polis, gaz 
bombaları ile müdahale etti. 
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26 Aralık günü Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi‟nde, “Ġran'da Kürt öğrenci Habibullah Latifi hakkında verilen idam 
kararını protesto için” Çağ Çağ Caddesi'ni trafiğe kapatan gruba polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale 
etti. 
 
27 Aralık günü Ġstanbul‟da, Ġstanbul 2010 Avrupa Kültür BaĢkenti Ajansı ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
tarafından onarılan Otağ-ı Hümayun‟un açılıĢ töreni sırasında, 12 Eylül 1980 Darbesi‟nin ardından söz 
konusu mekânın iĢkence merkezi olarak kullanıldığını belirten ve buranın müze yapılması talebiyle Yıldız 
Teknik Üniversitesi DavutpaĢa Kampusu önünde toplanan DĠSK üyelerine polis ekipleri copla müdahale etti. 
 
Ġstanbul‟un Sarıyer Ġlçesi‟ndeki Behçet Kemal Çağlar Lisesi‟nin kantininde satılan ürünlere yapılan zamları 
protesto etmek için 27 Aralık günü evlerinden getirdikleri yiyecekleri arkadaĢlarıyla paylaĢarak okul kantinin 
boykot eden öğrenicilerin eylemine okul müdürünün çağrısıyla polis ekipleri müdahale etti.  
 
28 Aralık günü Ankara‟da, 2011 yılında uygulanacak olan asgari ücretin tespiti için yapılan görüĢmeler 
sürerken ÇalıĢma Bakanlığı önünde asgari ücretin düĢük olmasını protesto eden Devrimci Sağlık-ĠĢ 
Sendikası üyelerine polis ekipleri müdahale etti. 
 
29 Aralık günü Hakkari‟nin Yüksekova Ġlçesi'nde, “Mardin'de yapılan operasyon sonucu bir HPG'linin 
yaĢamını yitirmesi, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve iki gündür süren hava hareketliliğini 
protesto etmek için” Yüksekova-ġemdinli Karayolu'nu trafiğe kapatan gruba polis gaz bombası ve tazyikli 
suyla müdahale etti. 
 
30 Aralık günü Van'da, Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde “Mardin'in Dargeçit Ġlçesi Batur Köyü kırsalında 
çıkan çatıĢmada 2 HPG'linin yaĢamını yitirdiği açıklamalarını protesto eden” gruba polis müdahale etti. 
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2010 Yılında Toplantı ve Gösteriler Nedeniyle Açılan Soruşturmalar 
 

  Haklarında SoruĢturma Açılan KiĢiler SoruĢturma Gerekçesi 

1 Ağrı'da 150 öğrenci 

Haziran ayında Ġbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü'ne Ağrı Vali Yardımcısı ġamil Horasanlı imzasıyla 
gönderilen yazıda, Ahmet Türk'e yönelik saldırı ile ġerzan Kurt'un öldürülmesini protesto ettikleri için 150 
öğrenciye soruĢturma açıldığı ve ifadelerinin alınması için emniyete çağrılmalarının istendiği, protesto öncesi 
rektörlüğün emniyeti bilgilendirdiği ve emniyetten öğrencilerin görüntülü tespitinin yapılmasını istendiği 
öğrenildi. 

 Ayşe Gökkan 

Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan hakkında, katıldığı bir basın açıklamasında nedeniyle Nusaybin 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etmekten" dolayı 
soruşturma başlatıldı. 17 Aralık günü Savcılığa giden Gökkan, ifadesini Kürtçe olarak vermek istedi. Savcı, 
Gökkan'ın Türkçe bilmesi nedeni ile bu talebi reddetti. Kürtçe savunma ısrarını sürdüren Gökkan, savcılığa 
yazılı savunma sundu. Kürtçe sözlü savunmayı kabul etmeyen savcılık, Gökhan’ın yazılı Kürtçe savunmasını 
ise kabul etti. 

 Batman'da 27 kişi 

Türkiye genelinde 26 Mayıs 2010 tarihinde yapılan ve KESK'in tam gün, Türk-İş ve DİSK'in ise bir saat 
mesaiye geç başlama ile katıldığı greve katıldıkları gerekçesiyle Batman'da 27 kişi hakkında soruşturma 
açıldı. Eğitim Sen üyesi 10, SES üyesi üye 6, Genel İş üyesi 4, Tüm-Bel Sen üyesi 4, Petrol İş üyesi 1 kişi ve 
eyleme destek veren 4 KURDİ-DER üyesi hakkında açılan soruşturma kapsamında 10 Haziran günü Batman 
Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi. 

 Batman'da 63 kiĢi 

Batman'da, Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) tarafından “25 Kasım Kadına Yönelik ġiddetle 
Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle Yılmaz Güney Sinema Salonu önünden BDP Batman Ġl Örgütü binası 
önüne kadar yürüyüĢ yapmak isteyen kitleye polisin müdahalesi sonrası çıkan olaylar nedeniyle  Batman 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından BDP Batman Ġl EĢbaĢkanları ve yöneticileri, merkez ilçe yöneticileri, il genel 
ve belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 63 kiĢi hakkında Aralık ayında soruĢturma baĢlatıldı. 
BDP Batman Ġl EĢbaĢkanları Saadet Becerikli, ġehmus Aslan, Merkez Ġlçe BaĢkanı ġerif Çakar, Belediye 
BaĢkanvekili Serhat Temel, parti yöneticileri ve belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 63 kiĢi, 9 
Aralık günü toplu Batman Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermek üzere gitti. 63 kiĢinin Türkçe bildiklerini ancak 
Kürtçe ifade vereceklerini bildirmesi üzerine polisler Cumhuriyet Savcısı'nı aradı. Savcı, "Türkçe biliyor 
musunuz? Türkçe biliyorsanız Türkçe ifade vermek ister misiniz?" Ģeklinde tercüman aracılığı ile 63 kiĢiye 
soru yöneltilmesini istedi. Bunun üzerine Kürtçe bilen bir polis, savcının istediği soruları 63 kiĢiye yöneltti. Ġfade 
verenler, Türkçe bildiklerini ancak Kürtçe ifade vereceklerini söylemelerinin ardından ifade iĢlemi savcılığın 
talimatı ile durduruldu. Olaya iliĢkin sorular sorulmadan 63 kiĢinin ifade iĢlemlerine son verildi. 

 Batman'da Newroz Tertip Komitesi Üyeleri 

20 Mart tarihinde Batman'ın Yeni Otogar yanında bulunan Yeni Newroz Alanı'nda kutlanan Newroz Bayramı 
Tertip Komitesi üyeleri hakkında Cumhuriyet Savcılığı soruĢturma baĢlattı. SoruĢturma kapsamında tertip 
komitesi üyeleri, 'yasadıĢı slogan atıldığı, pankartlar açıldığı', ve '2911 sayılı Gösteri ve YürüyüĢ Kanunu'na 
muhalefet ettikleri iddiasıyla Nisan ayında Batman Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.  

 Derik ilçesinde 43 kiĢi 
Derik'te 1 Aralık 2009 tarihinde cezaevlerinin durumuna dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda 
yapılan basın açıklamasına katılan ve aralarında Derik Belediye BaĢkanı Çağlar Demirel'in de bulunduğu 43 
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  Haklarında SoruĢturma Açılan KiĢiler SoruĢturma Gerekçesi 

kiĢi hakkında “Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri yasasına muhalefet” iddiasıyla soruĢturma açıldı. 

 Derik ilçesinde 60 kiĢi 

Mardin'in Derik Ġlçesi'nde 27 Aralık 2009 tarihinde BDP'nin Ġlçe binasının açılıĢına katılan ve aralarında BDP 
Ġlçe BaĢkanı Vahap Çeri, Ġl Genel Meclis Üyesi Behçet Demir, Belediye Meclis üyeleri, DTP eski baĢkanlarının 
da bulunduğu 60 kiĢiye, Derik Cumhuriyet Savcılığı tarafından “izinsiz yürüyüĢ gerçekleĢtirdikleri” gerekçesiyle 
soruĢturma açıldı. 60 kiĢiye soruĢturma açıldı. 

 İbrahim Ayhan, Adile Fidan ve 32 kişi 

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde 26 Haziran 2010 tarihinde çıkan çatışmada 
yaşamını yitiren HPG'li Mehmet Ali Melik için Şanlıurfa merkezde düzenlenen cenaze törenine katılan ve 
aralarında BDP İl Eşbaşkanları İbrahim Ayhan ve Adile Fidan'ın da aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında 
"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet etmek iddiasıyla soruşturma açtı. 

 Ġmam Tümen ve 10 kiĢi 
Nisan ayında Adıyaman‟da, Türkiye genelinde düzenlenen “Bir günlük ĠĢ Bırakma Eylemi” nedeniyle -Sen 
ġube BaĢkanı Ġmam Tümen'in de içinde bulunduğu 11 kiĢi hakkında soruĢturma açıldı. 

 Kurtalan'da 20 kişi 

Kurtalan Belediyesi'ne bağlı Eğitim ve Kültür Sanat Merkezi'nin Haziran 2009 tarihindeki açılış törenine katılan 
20 kişi hakkında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ettiği suçlamasıyla 
Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Aralarında Siirt Belediye Başkanı Selim 
Sadak, Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay, Kurtalan Belediye Başkanı Necat Yılmaz, kapatılan DTP'nin 
Siirt eski İl Başkanı Abdurrahman Taşçı, eski PM üyesi Nezir Gülcan, Kurtalan Belediye Başkan Yardımcısı 
Çaçan Yorulmaz, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Obut, İhsan Kınık, Feremez Yılmaz, Mehmet Nuri Özkan, 
Zeki Yılmaz, Şükrü Çiçek, Osman Yılmaz, Cevat Oral, Hüseyin Sezgin, Selahattin Keklik, İl Genel Meclisi 
Üyesi Nail Asma, Tahir Bozyiğit ve Selahattin Olcay ocak ayında ifade verdi. 

 Malatya’da 17 öğrenci 
Mayıs ayında Malatya‟da Ġnönü Üniversitesi kampusundaki bir kafeteryanın önünden Medikososyal Tesisleri 
önüne kadar sloganlarla yürüyüĢ yapan 17 öğrenci hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 

 Mehmet Şah Kaygusuz 
BDP Batman İl Başkanı Mehmet Şah Kaygusuz hakkında, 15 Şubat 2010 tarihinde PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto amacıyla düzenlenen yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle 
soruşturma açıldı. 

 
Nayıf Aslan, Haci Çetin, Amine Kızılay, 
Hikmet Burun, Ahmet ĠlbaĢ ve Ġzzet Cin 

ViranĢehir Ġlçesi'nde19 Mart tarihinde 40 bin kiĢinin katılımıyla yapılan Newroz kutlamalarında “Atılan sloganlar 
ve açılan pankartlara engel olmadıkları” gerekçesiyle tertip komitesi üyeleri Belediye BaĢkan Yardımcısı Nayıf 
Aslan, Tüm Bel-Sen ġanlıurfa ġube BaĢkanı Haci Çetin, Ekin Kadın Kooperatifi BaĢkanı Amine Kızılay, 
Genel-ĠĢ ViranĢehir Temsilcisi Hikmet Burun, Ahmet ĠlbaĢ ve Ġzzet Cin hakkında, '2911 Sayılı Toplantı ve 
Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet etmek' iddiasıyla soruĢturma açıldı. Hakkında soruĢturma açılan 
Tertip Komitesi üyeleri Mart ayı içerisinde ViranĢehir Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi. 

 Necat Yılmaz 

Kurtalan belediye BaĢkanı Necat Yılmaz hakkında, 2009 yılında Siirt'in Pervari Ġlçesi'nde yaĢamını yitiren 
HPG'lilerin cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle Kurtalan Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından "Toplantı, 
Gösteri ve YürüyüĢleri Yasası'na muhalefet" iddiasıyla hakkında soruĢturma baĢlatıldı. Yılmaz, Ağustos 
ayında Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifade verdi. 

 Pertek Ġlçesinde 39 KiĢi 

Pertek Anadolu Lisesi Yatılı Yurdu'nda Haziran ayında öğretmeni Muhammed B.'nin cinsel tacizine maruz 
kalan S.A. okuldan uzaklaĢtırıldığı için düzenlenen yürüyüĢ ve oturma eylemi nedeniyle, Pertek Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı, kurum temsilcileri olmak üzere 39 kiĢi hakkında "Toplu yürüyüĢ kanununa muhalefet"ten Ekim 
ayında soruĢturma baĢlattı. 
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  Haklarında SoruĢturma Açılan KiĢiler SoruĢturma Gerekçesi 

 Serkan Demirel 

Elazığ'da 11 Mart 2010 tarihinde Fırat Üniversitesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Ġsmet Bilmez adlı 
Kürt öğrencinin ülkücü bir grup tarafından darp edilmesiyle baĢlayan olayları takip eden DĠHA Elazığ muhabiri 
Serkan Demirel, 26 Mart günü "2911 Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu"na muhalefet etmek ve "Görevli 
memura mukavemet etmek" iddialarıyla hakkında açılan soruĢturma kapsamında Elazığ Emniyet 
Müdürlüğü'ne çağrılarak ifadesi alındı. 

 ġanlıurfa'da 18 kiĢi 

ġanlıurfa Cumhuriyet BaĢsavcılığı, KESK'in 26 Mayıs'ta Türkiye genelinde yapmıĢ olduğu iĢ bırakma eylemi 
kapsamında ġanlıurfa'da yapılan yürüyüĢe katılan ĠHD ġanlıurfa ġube BaĢkanı Cemal Babaoğlu, BDP'li 
yöneticiler Ġzzet Yılmaz, Behçet Öcalan, Ramazan Cengiz, Celil Soruci, Halil YaĢar, Mithat Karadağ, Sinan 
Korkmaz, Ferhat Kandal, Halit Yıldıztekin, Cihan Yıldıztekin ve Ġrfan Solmaz, Genç DayanıĢma Derneği 
BaĢkanı Mehmet Emin Yetim, Eğitim Sen yöneticileri Sıtkı DehĢet, Halit ġahin ve Yasin Öztürkoğlu, SES 
yöneticileri Nesrin Kara ve Ġsmet Karadağ hakkında, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu"na 
muhalefet etmek iddiasıyla Ağustos ayında soruĢturma baĢlattı. 

 ġanlıurfa'da 25 kiĢi 

ġanlıurfa ve ilçelerinde 1 Ekim'de "KCK" adı altında yapılan ve BDP Ġl EĢbaĢkanları Ġbrahim Ayhan ile Adile 
fidan'ın da aralarında bulunduğu 25 kiĢinin tutuklandığı operasyonu 3 Ekim 2010 tarihinde protesto edenler 
hakkında, Ali ġelli Parkı'ndan Karakoyun ĠĢ Merkezi'ne doğru yapılan yürüyüĢe katıldıkları ve "2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu"na muhalefet ettikleri gerekçesiyle soruĢturma baĢlatıldı.  

 ġükran Sincar 

Uludere Belediye BaĢkanı ġükran Sincar hakkında, “25 Kasım Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Uluslararası 
Mücadele ve DayanıĢma Günü” nedeniyle düzenlenen yürüyüĢe katıldığı ve "Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri 
kanununa muhalefet" ettiği gerekçesiyle Ġdil Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından soruĢturma açıldı. Sincar, 
savcılıkta Kürtçe ifade verdi. Savcının kendisine "Türkçe biliyorsunuz neden Türkçe ifade vermiyorsunuz" diye 
sorduğunu belirten Sincar, Kürtçe ifadenin tutanaklara "Türkçe dıĢında bir dil" olarak geçirildiğini belirtti. 

 Tire ilçesinde 90 kiĢi 

TEKEL iĢçilerine destek amacıyla 25 ġubat 2010‟da Ġzmir'in Tire ilçesinde meĢaleli yürüyüĢ gerçekleĢtiren 90 
kiĢi hakkında toplantı gösteri yürüyüĢleri yasasına muhafeletten soruĢturma baĢlatıldı. Emniyet müdürlüğüne 
çağrılan yaklaĢık 90 kiĢiye 'Hükümete karĢı mısınız?', 'Gösteriye neden katıldınız?', 'Gösterinin yasal 
olmadığını bilmiyor muydunuz?', 'Neden kaldırımda değil de yolda yürüdünüz?' gibi sorular yöneltildi.  

 
Tunceli'de Protesto Gösterisine 
Katılanlar 

16 Ağustos günü Tunceli’de, “Munzur Vadisi Milli Parkı sınırında yapılması planlanan Konaktepe 1 ve 
Konaktepe 2 barajlarının sondaj çalışmalarını protesto etmek amacıyla yapılan yol kapatma eylemine katıldığı” 
gerekçesiyle BDP Dersim İl Başkanı Murat Polat ile DAKAD Başkanı Aysel Doğan’ın da aralarında bulundu 
onlarca kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 

 Yusuf Yılmaz 

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Mart günü Saman Pazarı'nda bulunan Newroz alanındaki kutlamaya katılan, 
ancak BDP Ağrı il binasından Newroz alanına kadar yapılan yürüyüşte yer almayan Patnos Belediye Başkanı 
Yusuf Yılmaz hakkında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na aykırı olan yürüyüşe katıldığı 
iddiasıyla soruşturma açtı. 
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2010 Yılında Toplantı Ve Gösteriler Nedeniyle Açılan, Devam Eden ve Sonuçlanan Davalar 
 

  
Haklarında Dava Açılan 

KiĢiler 

Davanın 
Açıldığı 

Tarih 
Yargılanma Gerekçesi Son Durum 

1 
Abdullah Aydemir, 
Seyfettin Aydemir ve 13 kiĢi 

2008 

Kapatılan DTP'nin Ceyhan Ġlçe Örgütü tarafından 26 Mart 2008 tarihinde düzenlenen basın 
açıklaması nedeniyle DTP PM Üyesi Abdullah Aydemir, DTP Ġlçe BaĢkanı Seyfettin 
Aydemir ve ilçe yöneticilerinin aralarında bulunduğu 15 kiĢi hakkında açılan dava 2010 
Ocak ayında sonuçlandı. Ceyhan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 
DTP'lilere, 'Gösteri ve YürüyüĢ Kanunu'na muhalefet etmek iddiasıyla ayrı ayrı 1 yıl 6 ay 
hapis cezası verildi. 

Sonuçlandı. 15 kişiye 
1 yıl 6'şar ay hapis 
cezası verildi. 

2 Adana'da 16 kiĢi 2009 

Adana‟da 3 Haziran 2009‟da HPG‟nin ilan ettiği eylemsizlik kararına destek vermek 
amacıyla yapılan basın açıklamasına katılan DTP üyesi 16 kiĢi hakkında “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri” iddiasıyla dava açıldı. 
Davanın ilk duruĢması Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 2 ġubat 2010‟da görülecek. 

Devam ediyor. 

3 Ankara'da 51 kişi 2010 

Ankara’da 15 Ağustos 2010’da öğretmen atamalarına ilişkin Abdi İpekçi Parkı’nda oturma 
eylemi yapan Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu (AYÖP) üyesi 51 kişi hakkında 
dava açıldı. İddianamede, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 
muhalefet ettikleri” iddia edilen sanıkların “atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve 
hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılmaları” istendi. Dava 16 Şubat 2011’de 
başlayacak. 

Devam ediyor. 

4 Ankara'da 58 kişi 2010 

Mersin‟de, Rusya ve Türkiye‟nin ortaklığıyla kurulması planlanan Akkuyu Nükleer 
Santrali‟nin yapılmasını engellemek için nükleer santral karĢıtlarının topladıkları 
170 bin imzayı 6 Temmuz 2010‟da TBMM‟ye getiren fakat imzaları teslim etmek 
için hiç kimseyi bulamadıkları için TBMM önünde oturma eylemi yapmalarından 
ötürü polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gözaltına alınan ve daha sonra serbest 
bırakılan 58 eylemci hakkında dava açıldı. Dava 28 Ekim 2010‟da baĢladı. Ankara 
15. Asliye Ceza Mahkemesi‟ndeki duruĢmaya tutuksuz sanıklar Perihan Pulat, 
Gülnur ÖztaĢ, Ezgi Yazgülü Öztürk, BüĢra AĢkın, Sebahat Aslan, Emre Ata, Oğuz 
EriĢ, Tolga Uzun, Aylin Mert, Aslı Olcan, Suna Kılıççı, Neslihan Uras, Korol Diker, 
YeĢiller Partisi üyesi sanıklar Serhat Ertuğrul ve Ümit ġahin ile sanık avukatları 
katıldı.  “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri” 
gerekçesiyle yargılanan sanıkların savunmalarını alan mahkeme baĢkanı 
savunmaların alınmasına devam edilmesi için duruĢmayı 12 Ocak 2011‟e erteledi. 

Devam ediyor. 
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Haklarında Dava Açılan 

KiĢiler 

Davanın 
Açıldığı 

Tarih 
Yargılanma Gerekçesi Son Durum 

5 BeĢiri Ġlçesi’nde 8 kiĢi 2009 

Kapatılan DTP'nin DTP BeĢiri eski Ġlçe BaĢkanı Orhan Yorulmaz, BDP BeĢiri Ġlçe BaĢkanı 
Hasan ġakar, DTP BeĢiri ilçe eski yöneticileri Hilal Kurhan, Osman Cengiz, Bilal ġükür, 
Serkan Besim, Hülya Özgün, Muhammed Ercan Besim hakkında, 29 Mart yerel seçimleri 
öncesi DTP EĢbaĢkanı Ahmet Türk'ün de katıldığı miting nedeniyle BeĢiri Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde açılan dava 30 Mart 2010 tarihinde sonuçlandı. Mahkeme, "2911 Sayılı 
Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu"na muhalefet ettikleri iddiasıyla 8 kiĢiye 10'ar ay 
hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 8 kişiye 
10'ar hapis cezası 
verildi. 

6 
Celal Tanrıverdi ve 
Ahmet Temel 

2010 

Ağrı'da BDP tarafından 2009'da düzenlenen bir mitingde gösterilen güzergahta 
yürümedikleri gerekçesiyle Diyadin Belediye Başkanı Celal Tanrıverdi ve BDP üyesi Ahmet 
Temel hakkında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet 
etmekten Ağrı Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 

Devam ediyor. 

7 
Emre Genç, Murat Duru ve 
81 kiĢi 

2010 

Ġstanbul‟da 6 Ekim ve 7 Ekim 2009‟da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya 
Bankası toplantılarını protesto ettikleri için tutuklu yargılanan Emre Genç ve Murat Duru ile 
81 kiĢi hakkında “Kolluk güçlerine mukavemet ettikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri” iddialarıyla dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 
27 Ocak 2010‟da Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görüldü. Tutuklu Emre Genç ile 
Murat Duru‟nun tahliye edilmesine karar veren Mahkeme BaĢkanı, dosyadaki eksikliklerin 
tamamlanması için bir sonraki duruĢmayı 12 Mayıs 2010‟a erteledi. 

Devam ediyor. 

8 Etem Şahin 2007 

Suruç Belediye Başkanı Etem Şahin hakkında, Siverek'te 29 Kasım 2007 tarihinde 
düzenlenen yürüyüşte "2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu"na muhalefet ettiği 
gerekçesiyle hakkında açılan dava Siverek 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2010 yılı 
Haziran ayında sonuçlandı. Mahkeme, Şahin'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

Sonuçlandı. 1 kişiye 1 
yıl 3 ay hapis cezası 
verildi. 

9 Ethem Açıkalın 2009 

ĠHD Adana ġubesi Sekreteri Ethem Açıkalın hakkında, 24 Nisan 2009‟da Hakkâri‟de 
dipçikle dövülen Seyfi Turan‟ın (14) dövülmesini protesto etmek amacıyla 25 Nisan 
2009‟da yapılan gösteriyle “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na 
muhalefet ettiği” iddiasıyla dava açıldı. Açıkalın‟ın yargılanmasına 2 Kasım 2009‟da Adana 
8. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde baĢlandı. Mahkeme Heyeti, olayla ilgili tutanak tutan 4 polis 
memurunun dinlenmesine karar vererek duruĢmayı 5 ġubat 2010‟a erteledi. 

Devam ediyor. 

10 Fadıl Erdede 2010 

Silvan Belediye Başkanı Fadıl Erdede hakkında, DTP'nin kapatılmasını protesto etmek için 
düzenlenen yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na 
muhalefet etmek suçlamasıyla hakkında dava açıldı. Davanın ilk duruşması 22 Haziran 
2010 tarihinde görüldü. 

Devam ediyor. 

11 
Filiz Yılmaz, Ferhat Tarhan 
ve 27 DTP'li 

2009 

Mersin‟de, aralarında Toroslar Belediye BaĢkan Adayı Filiz Yılmaz ve DTP Parti Meclis 
Üyesi Ferhat Tarhan'ın da bulunduğu DTP üyesi 29 kiĢi hakkında Mersin 5. Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri” 
iddiasıyla dava açıldı. Ağrı‟nın Doğubayazıt Ġlçesi‟nde 19 Ekim 2008‟de yapılan bir 

Devam ediyor. 
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yürüyüĢte güvenlik güçlerinin açtığı ateĢ sonucu Ahmet Özhan‟ın yaĢamını yitirmesini 
protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapan DTP‟liler hakkında açılan davanın 2. 
duruĢması 12 Haziran 2009‟a ertelendi. 

12 

Güven Boğa, Mehmet 
Antmen, Ġsmail Bulca, 
Metin Çelik, Halil Çekin, 
Mustafa Bağçiçek, Ergün 
Türkyılmaz, A. Suat 
Aytimur ve Ahmet Kılıç 

2009 

Adana‟da 31 Ağustos 2008‟de düzenlenen “Ġç barıĢ, demokrasi ve kardeĢlik için el ele” 
yürüyüĢünde “yasadıĢı slogan attıkları” iddia edilen mitingin tertip komitesi üyeleri Eğitim-
Sen Adana ġubesi BaĢkanı Güven Boğa, Sağlık ve SES Adana ġubesi BaĢkanı Mehmet 
Antmen, Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ġsmail Bulca, Pir Sultan Abdal Kültür 
Derneği BaĢkanı Metin Çelik, TÜMTĠS Adana ġubesi BaĢkanı Halil Çekin, ĠHD Yönetim 
Kurulu Üyesi Mustafa Bağçiçek, Özgürlük ve DayanıĢma Partisi (ÖDP) Adana ġubesi 
Yöneticisi Ergün Türkyılmaz, EMEP Adana ġubesi üyesi A. Suat Aytimur ve DTP Adana Ġl 
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kılıç hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri 
Kanunu‟nun 28/3. maddesi uyarınca dava açıldı. Dava Adana 2. Sulh Ceza 
Mahkemesi‟nde 24 ġubat 2009‟da baĢladı. DuruĢma, miting sırasında çekilen görüntülerin, 
bilirkiĢi tarafından izlenmesi için duruĢmayı ertelendi. 

Devam ediyor. 

13 
Halil Aksoy, Hüseyin BarıĢ 
ve 25 kiĢi 

2009 

“Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıya” iliĢkin DTP Ġstanbul Ġl Örgütü tarafından 2 Kasım 
2008 tarihinde yapılan basın açıklamasına polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan ve 
aralarında DTP eski Ġstanbul Ġl BaĢkanı Halil Aksoy, BDP Ġstanbul Ġl BaĢkanı Hüseyin BarıĢ 
ile DTP Ġl ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 27 kiĢi hakkında 'Toplantı ve Gösteri 
yürüyüĢleri yasasını ihlal', 'Polise mukavemet ve yol kesme eylemi', ile 'Terör örgütüne 
yardım ve yataklık' iddialarıyla dava açıldı. Davanın ikinci duruĢması 9 Temmuz 2009 
tarihinde Beyoğlu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruĢmaya, Aksoy, BarıĢ ve 10 
DTP yöneticisi ile avukatlar katıldı. Savcılık iddianamesinde, yargılanan suçlanan DTP'liler 
duruĢmada verdikleri ifadede belirtilen suçlamaları reddederek davanın beraatla 
sonuçlanmasını istedi. Verilen ifadelerin ardından duruĢma ifadesi alınmayan, sanıkların 
ifadelerinin alınması talebiyle mahkeme tarafından 9 ġubat 2010 tarihine ertelendi. 

Devam ediyor. 

14 

İbrahim Ayhan, Sıtkı Dehşet, 
İsmet Karadağ, Emin Sözen, 
Sadık Demir, Sedat Gözkıran 
ve 14 kişi 

2010 

10 Ekim 2009 tarihinde, Eğitim Sen öncülüğünde Şanlıurfa İlk Öğretim Okulu önünde 
yapılan anadilde eğitim talebine yönelik basın açıklamasından dolayı DTP'nin eski İl 
Başkanı İbrahim Ayhan, Eğitim Sen Şube Başkanı Sıtkı Dehşet, SES Şube Başkanı İsmet 
Karadağ, BES Şube Başkanı Emin Sözen, DİSK Genel-İş Şube başkanı Sadık Demir, İHD 
Şube Başkanı Sedat Gözkıran'ın da bulunduğu 20 kişi hakkında Şanlıurfa 5. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 7 Şubat 2010 tarihinde görülen duruşmasında “2911 
sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiası ile yargılanan kurum 
temsilcileri, anadilin bir hak olduğunu ve AİHM ile İLO (Uluslararası Çalışma Örgütü) 
sözleşmesine göre anadilde eğitimin bir insan hakkı olduğunu hatırlatarak, her platformda 
anadilde eğitimi savunacaklarını belirtti. 

Devam ediyor. 
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15 

İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nin 18 
Öğrencisi 

2008 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 2008 yılı açılışına konuk olan Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ı protesto eden 18 öğrenci hakkında açılan davanın karar duruşması 22 Kasım 
2010’da görüldü. Sarıyer 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada mahkeme 
başkanı, “2011 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” 
iddiasıyla sanık 18 öğrenciye birer yıl üçer ay hapis cezası verdi. Hapis cezaları 
öğrencilerin daha önce herhangi bir mahkûmiyet almamış olmalarından ötürü beş yıl 
süreyle ertelendi. 

Sonuçlandı. 18 kişiye 
toplam 22 yıl 6 ay 
hapis cezası verildi. 

16 İzmir'de 35 öğretmen 2010 

TEKEL işçilerine destek amacıyla İzmir’in Tire İlçesi’nde 25 Şubat 2010’da yapılan meşaleli 
yürüyüşe katılan 78 kişi hakkında, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmayı 
protesto etmek amacıyla, 22 Mayıs 2010’da yürüyüş düzenleyen grupta yer alan 35 
öğretmen hakkında, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet 
ettikleri” suçlamasıyla dava açıldı. Dava, 24 Kasım 2010’da görülen ilk duruşmada 
sonuçlandı. Tire Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların ifadelerini alan 
mahkeme başkanı 35 sanığın beraat etmesine karar verdi. 

Sonuçlandı. 35 kiĢi 
beraat etti.  

17 Kemal Göl 2007 

Eğitim-Sen Alanya Temsilcisi Kemal Göl hakkında 25 Nisan 2007’de, 100 kişilik öğretmen 
grubuyla yaptığı basın açıklaması için “Alanya Kaymakamlığı’ndan izin almadığı” 
gerekçesiyle açılan dava 5 Kasım 2010’da Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
sonuçlandı. Karar duruşmasında Göl, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettiği” iddiasıyla bir yıl üç ay hapis cezasına mahkûm edildi. 

Sonuçlandı. 1 kişiye 1 
yıl 3 ay hapis cezası 
verildi. 

18 Kurtalan'da 20 kişi   

Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde 2006 yılında PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarının 
düzeltilmesi nedeni ile açlık grevine giren 20 DEHAP üyesine "2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" iddiasıyla dava açıldı. Hakkında Kurtalan 
1. Asliye Mahkemesi'nde dava açılan DEHAP eski Siirt İl Başkanı Fahrettin Akçan ile 
DEHAP Üyesi Meryem Esmer'in ise hayatta olmadığı belirlendi. 

Devam ediyor. 

19 Malatya'da 49 kiĢi 2009 

2008 yılının ġubat ayında Malatya‟da Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin (TSK) baĢlattığı sınır ötesi 
operasyonu protesto eden 49 kiĢi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri 
Kanunu‟na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle dava açıldı. Davanın ilk duruĢması Malatya 2. 
Sulh Ceza Mahkemesi‟nde 9 Ağustos 2009‟da görüldü. 

Devam ediyor. 

20 Manisa'da 7 KiĢi 2010 

Anayasa Mahkemesi tarafından 11 Aralık 2009‟da DTP‟nin kapatılmasını Manisa‟da 
düzenlenen 7 kiĢi hakkında dava açıldı. Dava 22 Haziran 2010‟da görülen ilk 
duruĢmasından sonuçlandı. Manisa 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde yapılan yargılamada 
mahkeme baĢkanı, “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet 
ettikleri” gerekçesiyle sanıklardan Abdulvehap Bozkurt, Burhan Sayılır, Rahmi Çelik, Yusuf 
Çınar, Salih Erdoğan ve Ercan Çoba‟ya birer yıl üçer ay, Muhlis Karan‟a ise bir yıl altı ay 
hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 7 kişiye 
toplam 9 yıl hapis 
cezası verildi. 
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21 Maruf İke   

Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Maruf İke hakkında farklı tarihlerde 4 ayrı basın 
açıklamasına katıldığı gerekçesiyle açılan dava 2010 Nisan ayında sonuçlandı. Şırnak 
Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Mahkeme Heyeti, İke'ye "2911 Sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ettiği iddiasıyla 4 kez 1 yıl 6 ay olmak 
üzere toplam 6 yıl hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 kişiye 6 
yıl hapis cezası 
verildi. 

22 Mehmet Reşit Haşimi 2009 

Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Reşit Haşimi hakkında, 2009 yılında Batman MEYA-
DER binasının açılışına katıldığı gerekçesiyle Batman 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 
açılan dava 15 Ekim 2010’da sonuçlandı. "2911 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
kanununa muhalefet etmek" iddiası ile açılan davanın duruşmasına Haşimi katılmazken, 
mahkeme kararı Haşimi'ye Aralık 2010’da ulaştırıldı. Dava sonucunda Haşimi'ye, 1 yıl 
denetimli serbestlik cezası verildi. Mahmeke ayrıca Haşimi'yi 1 yıl boyunca Batman ili 
sınırları içerisinde herhangi bir gösteri ve yürüyüşe katılmasından men etti. 

Sonuçlandı. 1 kiĢiye 1 
yıl denetimli 
serbestlik cezası 
verildi.  

23 

Mehmet Yılmaz, Kemal 
Fırat, Halit Kahraman, AyĢe 
Fidan, Adle Fidan, Fazile 
Kaya, Aziz BektaĢ, Cihan 
ġimĢek, Enise TaĢ, Hasan 
Karaoğlan, Selahattin Atay, 
Fethullah Fidan ve M. Zeki 
Demir 

2005 

Kapatılan DEHAP'nin Ceylanpınar Ġlçe Örgütü eski ilçe baĢkanı ve yöneticilerinin de 
aralarında bulunduğu 13 kiĢi hakkında, 3 Nisan 2005 tarihinde PKK'lilere ait mezarlara 
fidan diktikleri gerekçesiyle Toplantı, YürüyüĢ ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet 
etmek” iddiasıyla açılan dava 2010 yılında sonuçlandı. Diyarbakır 5.Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görülen davada, Mehmet Yılmaz, Kemal Fırat, Halit Kahraman, AyĢe 
Fidan, Adle Fidan, Fazile Kaya, Aziz BektaĢ, Cihan ġimĢek, Enise TaĢ, Hasan Karaoğlan, 
Selahattin Atay, Fethullah Fidan ve M. Zeki Demir'e 1'er yıl hapis cezası ve 5 denetimli 
serbestlık cezası verildi.  

Sonuçlandı. 8 kişiye 
1'er yıl hapis cezası 
verildi. 

24 Mersin'de 9 KiĢi 2009 

DTP üye ve yöneticilerine yönelik 14 Nisan 2009‟da baĢlatılan tutuklama operasyonlarını 
protesto etmek amacıyla, 14 Mayıs 2009‟da Mersin‟in Akdeniz Ġlçesi‟nde DTP Ġlçe 
Örgütü‟nün yaptığı üç günlük açlık grevi nedeniyle dokuz kiĢi hakkında açılan dava 25 
Haziran 2010‟da sonuçlandı. Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde yapılan yargılamada 
mahkeme baĢkanı, Ramazan Ekinci, Tahir Aydın, Ali Eken, Sadettin Muhan, Mehmet Fikret 
Özkılavuz, ġükriye Aksu, Ġdris Nas, Kazım Sertkaya ve Habip Arslan‟a “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle birer yıl üçer ay hapis 
cezası verdi. 

Sonuçlandı. 9 kişiye 
toplam 11 yıl 3 ay 
hapis cezası verildi. 

25 Muhsun Kunur 2010 

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde, DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk'e yapılan saldırıyı protesto etmek 
amacıyla yapılan açıklamaya katıldığı gerekçesiyle kapatılan DTP'nin eski Silopi Belediye 
Başkanı Muhsun Kunur hakkında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na 
muhalefet etmek" iddiasıyla dava açıldı. Davanın Silopi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 16 
Aralık günü görülen duruşmasında Kunur, savunmasını Kürtçe yapmak istedi. Kürtçe 
savunma talebini reddeden mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Devam ediyor. 
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26 Mukaddes Kubilay 2008 

Doğubeyazıt Belediye Başkanı olduğu dönemde Doğubeyazıt'ta 20 Ekim 2008'de “PKK 
LideriAbdullah Öcalan'ın cezaevindeki koşullarına dikkat çekmek” amacıyla kapatılan 
DTP'nin ilçe örgütü tarafından düzenlenen basın açıklamasına katılan BDP İzmir İl 
Eşbaşkanı Mukaddes Kubilay hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu'nun uyarınca açılan dava Doğubeyazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 28 Ocak 
2010 tarihinde sonuçlandı. Karar duruşmasında Kubilay, 1 yıl 3 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 kişiye 1 
yıl 3 ay hapis cezası 
verildi. 

27 

Naif Aslan, Haci Çetin, Ġzzet 
Cin, Ahmet ĠlbaĢ, Hikmet 
Burun, Adem Kapat ve 
Emine Kızılay 

2010 

ViranĢehir Cumhuriyet Savcılığı, 20 Mart 2010 tarihinde düzenlenen Newroz‟un Tertip 
Komitesi'nde yer alan Belediye BaĢkan Yardımcısı Naif Aslan, Tüm Bel-Sen Urfa ġube 
BaĢkanı Haci Çetin, Ġzzet Cin, Ahmet ĠlbaĢ, Hikmet Burun, Adem Kapat ve Emine Kızılay 
hakkında dava açtı. ViranĢehir Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildien davada 
atılan “YasadıĢı sloganlara” müdahale edilmediği ileri sürülerek, 7 kiĢi hakkında “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet etmek” iddiasıyla 3'er yıla kadar 
hapis cezası istendi. 

Devam ediyor. 

28 

Necat Yılmaz, Melih 
Oktayı, Nezir Gülcan, 
Abdulgafur Kubilay, 
Zekeriya Toymaz, Leyla 
Edeman, Zübeyir Yoltay, 
Hüseyin Tekin, Enver 
Aydemir ve Naci Özer 

2010 

Kurtalan Belediye Başkanı Necat Yılmaz, Eruh Belediye Başkanı Melih Oktayı, BDP PM 
üyesi Nezir Gülcan, BDP Kurtalan İlçe Başkanı Abdulgafur Kubilay, ilçe yöneticileri 
Zekeriya Toymaz, Leyla Edeman, Zübeyir Yoltay, Hüseyin Tekin, Enver Aydemir ve Siirt 
MKM Yöneticisi Naci Özer hakkında 18 Ağustos 2010'da anayasa değişikliği 
referandumuna ilişkin yapılan miting nedeniyle, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" ettikleri gerekçesiyle Kurtulan Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde dava açıldı. Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan 
iddianamede mitingin olay günü saat 21.15 sıralarında parti seçim otobüsü üzerinden 
konuşmalarla başladığı belirtilerek, "2911 Sayılı Yasanın 7. Maddesine göre toplantı ve 
yürüyüşlere ve bu amaçla toplanmalara güneş doğmadan başlanamayacağı, açık 
yerlerdeki toplantı ve yürüyüşlerin güneşin batışından 1 saat önceye kadar sürebileceği 
hükmünün yer aldığı, ancak toplantının güneş battıktan sonra yapılarak bu hükme aykırı 
hareket edilmiştir" denildi. Davanın ilk duruşması 11 Mart 2011'de Kurtalan Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde görülecek. 

Devam ediyor. 

29 

Nesim Buldu, Gıyasettin 
Taşçı, Metin Kaya ve 
Aytaç Kuyumcu 

2010 

AKP Muş milletvekilleri Seracettin Karayağız ve Medeni Yılmaz’la birlikte Muş Belediyesini 
ziyarete giderken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu'yu yumurtalar ile 
protesto eden Nesim Buldu, Gıyasettin Taşçı, Metin Kaya ve Aytaç Kuyumcu isimli TEKEL 
işçileri hakkında "2911 sayılı yasaya muhalefet ve memura görevinden dolayı alanen 
hakaret" suçlamasıyla Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı. 

Devam ediyor. 

30 Nusaybin'de 37 kişi 2010 
Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde DTP'nin kapatılmasını protesto etmek için yapılan oturma 
eylemine katıldıkları gerekçesiyle aralarında BDP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 
37 kişi hakkında Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesi'nde "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 

Devam ediyor. 
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Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla dava açıldı. Davanın 7 Aralık 2010 tarihinde 
görülen duruşmasına 37 kişiden Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan, Girmeli 
Belediye Başkanı Ömer Altun, Akarsu Belediyeye Başkanı Lokman Fındık, Duruca 
Belediye Başkanı Zeki Kavak ve BDP ilçe Başkanı Süleyman Çiftçi'nin de aralarında 
bulunduğu 35 kişi katıldı. Duruşmada 35 kişinin Kürtçe savunma talebi hakim tarafından 
reddedildi. Kürtçe savunmanın reddedilmesi nedeniyle 35 kişi savunma yapmazken, hakim 
bunun üzerine duruşma ileri bir tarihe erteledi. 

31 Nusaybin'de 41 kişi 2010 

Kapatılan DTP'nin siyasi yasaklı Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün İzmir'i ziyarete sırasında 
partililerce oluşturulan araç konvoyda yapılan saldırıyı protesto etmek amacıyla Mardin'in 
Nusaybin ilçesinde bulunan Barış Parkı'nda yapılan basın açıklamasına katılan ve 
aralarında Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan, Nusaybin eski Belediye Başkanı 
Mehmet Tanhan, Akarsu Belde Belediye Başkanı Lokman Fındık, Duruca Belde Belediye 
Başkanı Zeki Kavak ve BDP yönetici ile üyelerinin bulunduğu 41 kişi hakkında "Toplantı ve 
gösteri yürüyüşüne muhalefet etmek" suçlamasıyla Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesi'nde 
dava açıldı. Davanın ilk duruşması 27 Mayıs 2010 tarihinde görüldü.  

Devam ediyor. 

32 Nusaybin'de 48 kişi 2010 

17 Ağustos 2009 tarihinde DTP Nusaybin İlçe örgütü ve Belediye Meclis üyesi 7 kişinin 
tutuklanmasını protesto gösterisine katıldıkları ve izinsiz yürüyüş düzenledikleri 
gerekçesiyle 48 kişi hakkında dava açıldı. Açılan davanın ilk duruşması 5 Nisan 2010 
tarihinde Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, Nusaybin Belediye 
Başkanı Ayşe Gökkan, Akarsu Belde Belediye Başkanı Lokman Fındık, Girmeli Belde 
Belediye Başkanı Ömer Altun, Emine Yiğit, İlyas Poylas, Mehmet Aslan, Beşir Akpınar, 
Abdulselam Nergis, Baki Kardaş, Abidin Öngüç, Sorgul Sadak Aslan, Cemal Nergis, 
Abdulbari Eren, Şeyhmus Yiğit, Nadir Duman, Aslan Orhan, Ayhan Doğan, Saliha 
Çabadak, Hülya Kök, Songül Enüstekin, Ferhal Tepe, Ferzan Arslan, Resul Çetin ve 
Hüsnü Ağırman ile müdafi avukatları Kamuran Tanhan ve Abdullah Peker katıldı. 
Duruşmada tutuksuz sanıkların ifadeleri alındıktan sonra dosyadaki eksikliklerin giderilmesi 
nedeniyle duruşma ileri bir tarihe ertelendi. 

Devam ediyor. 

33 

Rahime Ġldemir Bayrak, 
Çiğdem Ġlker, Ezgi 
ÜçkardeĢler, Hacer Akar, 
Canan Ari, Gülistan 
TaĢkıran ve Meliha VarıĢlı 

2010 

Ġstanbul‟un Kadıköy Ġlçesi‟nde 8 Mart 2010‟da Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 
düzenlenen mitingde atılan sloganlar nedeniyle mitingin tertip komitesi üyeleri hakkında 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 
dava açıldı. Tertip komitesinde yer alan Rahime Ġldemir Bayrak, Çiğdem Ġlker, Ezgi 
ÜçkardeĢler, Hacer Akar, Canan Ari, Gülistan TaĢkıran ve Meliha VarıĢlı‟nın 
yargılanmasına Kadıköy 5. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde 29 Mart 2010‟da baĢlandı. 

Devam ediyor. 

34 Resul Sadak 2008 
ġırnak‟ın Ġdil Ġlçesi‟nin Belediye BaĢkanı Resul Sadak hakkında, 28 Nisan 2008‟de Silopi‟de 
katıldığı militan cenazesi nedeniyle hakkında açılan dava Silopi 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde 25 Mart 2010‟da souçlandı. Sadak karar duruĢmasında, “2911 sayılı 

Sonuçlandı. 1 kişiye 1 
yıl 8 ay hapis cezası 
verildi. 
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Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettiği” gerekçesiyle bir yıl sekiz ay 
hapis cezasına mahkûm edildi. 

35 

Sekvan Aytuğ, Maruf Ġke, 
HabeĢ Çevik, Gurbet Balık, 
AyĢe Ġrmez, Temer Ġdin ve 
Yahya Barınç 

2009 

ġırnak'ta 21 Mart 2009 tarihinde kutlanan Newroz Mitingi‟nin Tertip Komitesi üyeleri 
hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu"na muhalefet ettikleri 
iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 11 Kasım günü ġırnak Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde görülmdü. DuruĢmada Tertip Komitesi BaĢkanı Sekvan Aytuğ ve üyeler 
Maruf Ġke, HabeĢ Çevik, Gurbet Balık, AyĢe Ġrmez, Temer Ġdin ve Yahya Barınç hazır 
bulundu. Mahkemede ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen 7 kiĢinin duruĢması eksik 
evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi. 

Devam ediyor. 

36 Şanlıurfa’da 53 kişi 2010 

ġanlıurfa‟da 14 ġubat 2010‟da düzenlenen basın açıklamasının ardından yapılan 
yürüyüĢ nedeniyle haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri 
Kanunu‟na muhalefet ettikleri” iddiasıyla BDPüyesi 53 kiĢi hakkında dava açıldı. 
Dava 30 Aralık 2010‟da baĢladı. ġanlıurfa 3. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görülen 
duruĢmaya katılan 35 sanığın ifadesini alan mahkeme baĢkanı diğer sanıkların 
ifadelerinin alınması amacıyla duruĢmayı erteledi. 

Devam ediyor. 

37 Şanlıurfa’da 78 kişi 2010 

Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilmesinin yıldönümünde Şanlıurfa’da 14 Şubat 
2010’da protesto yürüyüşü düzenleyen 78 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla dava açıldı. Davaya 9 Kasım 2010’da 
başlandı. Şanlıurfa Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık 20 kişinin 
ifadesini alan mahkeme başkanı ifade alma işleminin tamamlanması amacıyla duruşmayı 
erteledi. 

Devam ediyor. 

38 Şanlıurfa’da 98 kişi 2010 

Şanlıurfa’da 3 Aralık 2009’da düzenlenen protesto yürüyüşüne katılan 98 kişi hakkında, 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla dava 
açıldı. Dava 2 Aralık 2010’da başladı. Şanlıurfa 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 
davanın ilk duruşmasında, sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini kabul eden mahkeme 
başkanı, salona Kürtçe bilen tercüman çağırdı. Sanıkların savunmalarını Kürtçe 
yapmalarının ardından mahkeme başkanı dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için 
duruşmayı 1 Mart 2011’e erteledi. 

Devam ediyor. 

39 Şırnak'ta 11 kişi 2010 

Şırnak'ta 30 Haziran 2010'da askeri operasyonların durmasına ilişkin yapılan basın 
açıklamasına katılan Şırnak Belediye Başkanı Ramazan Uysal, Beytüşşebap Belediye 
Başkanı Yusuf Temel, Cizre Belediye Başkanvekili Mehmet Saçı, Silopi Belediye Başkanı 
Emin Toğurlu, İdil Belediye Başkanı Resul Sadak, Deştadarê Belde Belediye Başkanı Nuri 
Akman, BDP Şırnak İl Başkanı Abit İke, parti yöneticileri İbrahim Halil Uğur, Dursun Çakır, 
Selma Uysal ve Belediye Meclis Üyesi Fidan Güler hakkında Şırnak Asliye Ceza 

Devam ediyor. 
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Haklarında Dava Açılan 

KiĢiler 

Davanın 
Açıldığı 

Tarih 
Yargılanma Gerekçesi Son Durum 

Mahkemesi'nde "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek" iddiası ile 
dava açıldı. Davanın 29 Aralık 2010 tarihinde görülen duruşmada tüm sanıklar Kürtçe 
savunma yapmak istediklerini beyan edince hakim, bu talebi reddetti. Sanıklar Kürtçe 
savunmada ısrar edince hakim, sanıklar Kürtçe ifade vermek istediği için duruşmayı 
ertelediğini tutanağa geçirdi. 

40 TAYAD üyesi 30 kişi 2010 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Cezaevlerinde tecrit uygulamalarına son verilmesi, 
haftalık sohbet hakkının uygulanması ve hasta mahkûmların serbest bırakılması” talebiyle 
18 Eylül 2010’da İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlatan TAYAD üyesi 30 kişi hakkında, 
yürüyüşün sona erdiği Ankara’da çıkan olaylar nedeniyle, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla üçer yıla kadar hapis cezası talebiyle 
dava açtı. Olay sırasında yaşı 18’den küçük olan üç kişinin evrakının Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderildiği bildirilen iddianamede, olay 
günü TAYAD’lı gruba taş atan gruptan kişiler hakkında da ayrıca soruşturma yürütüldüğü 
belirtildi. Sanıkların yargılanmasına Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak. 

Devam ediyor. 

41 Tersane İşçisi 75 kişi  2010 

İstanbul’un Tuzla İlçesi’nde bulunan tersaneler bölgesinde gerekli önlemlerin alınmaması 
nedeniyle, 2007 yılının Temmuz ayından 2008 yılının Şubat ayına kadar geçen yedi aylık 
sürede, 18 işçinin ölmesini protesto etmek amacıyla, 27 Şubat 2008’de eylem yapan ve 
gözaltına alınan ve gözaltına alınırken darp edilen tersane işçisi 75 kişi hakkında dava 
açıldı. Dava 1 Kasım 2010’da başladı.  “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 75 sendikacı ve işçinin yargılandığı davanın Tuzla 
Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme 
başkanı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 7 Şubat 2011’e erteledi. 

Devam ediyor. 

42 Vetha Aydın 2010 

29 Mart yerel seçimlerinde DTP’den aday olanların tanıtımının yapıldığı toplantıya katılan 
İHD Siirt Şube Başkanı Vetha Aydın hakkında 2911 sayılı yasaya muhalefet suçundan 
dava açıldı. Siirt Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması 11 Şubat 2010 
tarihinde görüldü. 

Devam ediyor. 

43 
Zühre Tatlı, Servet Kılıç 
ve Ayşe Sürücü 

2010 

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 23 Mayıs 2010’da askerî operasyonlara son verilmesi 
amacıyla yaptıkları basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle BDP Belediye Meclis 
üyeleri Zühre Tatlı, Servet Kılıç ve Ayşe Sürücü hakkında dava açıldı. Dava, Viranşehir 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde 22 Aralık 2010’da sonuçlandı. Karar duruşmasında sanıklar, 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 
birer yıl üçer ay hapis cezasına mahkûm edildiler. 

Sonuçlandı. 3 kişiye 1 
yıl 3'er ay hapis 
cezası verildi. 
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Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Partiler ve Dernekler 
 
Harran Üniversitesi öğrencilerinin 2009‟de kurduğu Harran Üniversitesi Öğrenci Derneği (HÖDER) 
hakkında, derneğin 11 Mart 2009‟da düzenlenen açılıĢı nedeniyle düzenlenen konserde atılan sloganlar 
nedeniyle ġanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı ġanlıurfa Asliye Hukuk Mahkemesi‟nde 2010 ġubat ayında 
kapatma davası açtı. Savcılık, HÖDER'in açılıĢı nedeniyle verilen konserde 'Bijî Serok Apo', 'ġehîd namirin', 
'Suruç ovası Apocu yuvası' sloganları atıldığı gerekçesiyle, dernek hakkında 'Amaç dıĢı hareket etmek' 
iddiasında bulundu. Davanın ilk duruĢması 19 Mart 2010'da görülecek. 
 
Genel Merkezi Diyarbakır'da bulunan  Mustazaf-Der Derneği hakkında açılan kapatma davası 2010 Nisan 
ayında sonuçlandı. Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın yürüttüğü soruĢturmada, Mustazaf-Der'in amacının 
genel olarak mağdur, tutuklu ve hükümlülere yardım etmek olduğu söylenmesine rağmen, derneğin sadece 
Hizbullah terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklananlara ve ailelerine yönelik yarımda bulunduğu 
belirtilmiĢ, ayrıca gözaltına alınan Mustazaf-Der üyelerinin Hizbullah örgütüne üyelik ve örgüt adına adam 
öldürmek suçundan aranan Abdi YeĢil'in evini taĢıdıklarını tespit edilmiĢti. SoruĢturmayı yürüten savcılık, 
derneğin genel merkezinin Diyarbakır olması nedeniyle, soruĢturma dosyasını Diyarbakır Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı'na göndererek, iddiaların araĢtırılmasını ve Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümleri 
gereği, Mustazaf-Der hakkında kapatılma davası açılmasını istedi. Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın 
baĢvurusu üzerine gerekli incelemeyi yapan Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Asliye Hukuk 
Mahkemesi'ne kapatma davası açtı. Yargılamayı tamamlayan Diyarbakır Asliye Hukuk Mahkemesi, 
Mustazaf-Der'in fesh edilmesini kararlaĢtırdı. 
 
Lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transseksüellerin (LGBTT) maruz kaldıkları ayrımcılığa karĢı 
örgütlenebilmeleri için Ġzmir‟de kurulan Siyah Pembe Üçgen Derneği hakkında Ġzmir Valiliği‟nin dernek 
tüzüğünün ikinci maddesinin “genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırılığı”nı gerekçe göstererek açtığı 
kapatma davasına 9 ġubat 2010‟da baĢlandı.  Derneğin “genel ahlak” ve “Türk aile yapısına aykırı 
olması”nın gerekçe olarak gösterildiği davanın ilk duruĢmasında söz alan Cumhuriyet BaĢsavcısı Sami 
Dündar “herkesin kafasına göre dernek kurmasının ülkede anarĢi yaratacağını” söyledi. Mahkeme BaĢkanı, 
Avrupa Parlamentosu‟nun, Ġnsan Hakları Ġzleme Örgütü‟nün (HRW) ve Ġsveç‟ten bir LGBTT örgütünün 
yolladığı Ġngilizce protesto metinlerinin Türkçeye çevrilmesi ve Dernekler Müdürlüğü‟nden dernek dosyasının 
istenmesi için duruĢmayı erteledi. Davanın karar duruĢması 30 Nisan 2010‟da görüldü. DuruĢmada 
mütalaasını sunan savcı, “Ġl Dernekler Müdürlüğü‟nün bildiriminin dernek denetimi ile görevlendirilen kiĢilerin 
sübjektif görüĢlerini içerdiğini, dernek yöneticilerinin bildiriminin ise Yüksek Yargıtay kararlarına dayandığını” 
belirterek davanın reddini talep etti. Mahkeme hâkimi de “her insan gibi lezbiyen, gey, biseksüel, 
transseksüel ve travesti kiĢilerin de dernek kurma özgürlüğüne sahip olduklarını” belirterek fesih isteminin 
reddine karar verdi. 
 
Kars‟ta Kafkas Üniversitesi öğrencileri tarafından 2004 yılında kurulan Kafkas Üniversitesi Öğrenci 
Derneği (KAÜ-ÖDER) hakkında “çeĢitli tarihlerde düzenlenen basın açıklamalarına katılarak PKK'nın 
propagandasını yaptıkları, suç ve suçluyu övdükleri ve amacı dıĢında kanuna aykırı eylemlerin odağı haline 
geldiği" iddialarıyla  4 yıl önce Kars Valiliği‟nce açılan açılan kapatma davası 7 Mayıs 2010‟da sonuçlandı. 
Kars 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, "kuruluĢ amacı dıĢında eylemlerde bulunduğu ve kanuna aykırı eylemlerin 
odağı haline geldiği" gerekçesiyle derneği feshetti. 
 
Diyarbakır Göç Bilimsel AraĢtırma ve Göç Mağdurları ile Sosyal YardımlaĢma DayanıĢma ve Kültür 
Derneği (Diyar Göç-Der) “çalıĢmalarında yasadıĢı faaliyet yürüttüğü” iddiasıyla Diyarbakır 1. Asliye Hukuk 
Mahkemesi tarafından kapatıldı. 13 Mart 2006 yılında derneğe yapılan baskında dernekte “Sayın Abdullah 
Öcalan‟ı siyasi iradem olarak kabul ediyorum” ibareli dilekçeler bulunduğu gerekçesiyle dernek yöneticileri 
hakkında Diyarbakır 4. Ağır ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. Açılan davada Göç-Der BaĢkanı Hüseyin DaĢ 
dıĢında tüm yöneticilere beraat kararı verilirken, DaĢ‟a “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddiasıyla 
tutuklanmasına karar verildi. Açılan dava sonucunda mahkeme iddianın tespit edilemediğini belirterek, 
davanın reddine karar verdi. Ġddianameyi hazırlayan savcı kararı temyiz nedeniyle Yargıtay‟a gönderdi. 
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi BaĢkanlığı da „Derneğin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı Ģekilde hüküm 
oluĢturulması isabetsiz‟ diyerek savcının temyiz itirazını yerinde gördü. 1. Asliye Hukuk Mahkemesi‟nde 
görülen dosyada 2 ġubat 2010 yılında kararını açıklayan mahkeme, bu kez DaĢ‟ın, kendi sıfatını kullanarak 
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derneğin tüzel kiĢiliğini de kampanyada kullandığını ileri sürerek, Türk Medeni Kanunun 89. madde hükmü 
gereğince, derneğin kapatılmasına karar verdi. 
 
Van Cumhuriyet BaĢsavcılığı, KURDĠ-DER Van ġubesi ile Hacıbekir Özgür YurttaĢ Derneği hakkında 
Haziran ayında kapatma davası açtı. Van Valiliği Ġl Dernekler Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine Van Cumhuriyet 
Savcısı Ömer Karakaya'nın hazırladığı iddianamede, söz konusu derneklerin "kanuna ve ahlaka aykırı hale 
geldiği" iddiasıyla feshi istendi. 4721 sayılı Türk Medeni Yasasının 89. maddesi gereğince derneklerin feshi 
istenen iddianame, Van 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruĢması da 22 
Temmuz'da Van 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. 
 
Ankara Valiliği‟nin Sendikalar Kanunu‟nda “üretici köylüler” diye bir iĢkolu bulunmadığı gerekçesiyle 15 
Haziran 2004‟te kurulan Tüm Üretici Köylüleri Sendikası‟nın (Tüm Köy-Sen) “kapatılması” istemiyle açtığı 
dava 1 Temmuz 2010‟da karara bağlandı. Ankara 15. ĠĢ Mahkemesi, üretici köylülerin sendika kurmasının 
önünde hiçbir engel bulunmadığını belirterek sendikanın kapatılmaması yönünde karar verdi. Ankara Valiliği 
önce Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na sendikanın kapatılması için baĢvuru yapmıĢtı. Ankara Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı‟nın kapatma isteğine takipsizlik kararı vermesinin ardından, Ankara Valiliği bu kez de Ankara 8. 
Asliye Hukuk Mahkemesi‟nde kapatma davası açmıĢtı. Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ankara 
Valiliği‟nin kapatma istemiyle dava açamayacağını belirterek görevsizlik kararı vermiĢti. Ankara Valiliği 
davayı temyiz için Yargıtay 4. Hukuk Dairesi‟ne taĢımıĢ, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi de davanın ĠĢ 
Mahkemesi‟nde görülebileceğini belirtmiĢti. 
 
Adana 5. Asliye Ceza Mahkemesi‟nin, Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle YardımlaĢma ve 
DayanıĢma Derneği (ATAYD-DER) hakkında derneğin “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 
2009 yılının Eylül ayında verdiği kapatma kararı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından 27 Temmuz 
2010‟da onandı. 
 
Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Ankara Valiliği‟nin 10 Kasım 2010‟da yaptığı baĢvuru üzerine 2004 yılında 
kurulan Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkında, dernek tüzüğünde yer alan “Çankaya‟da yaĢayan 
Alevi inançlı yurttaĢların inanç ve ibadetlerini yerine getirme merkezleri olan cemevlerini yapmak ve 
yaptırmaktır”  ifadesi nedeniyle 24 Kasım 2010‟da kapatma davası açtı. Derneğin kuruluĢ dilekçesi ĠçiĢleri 
Bakanlığı‟na sunulurken, Bakanlık cemevlerinin ibadet yeri olarak sayılıp sayılmayacağını Diyanet ĠĢleri 
BaĢkanlığı‟na sordu. Diyanet cemevlerinin ibadet yeri olmadığını bildirince, ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler 
Dairesi BaĢkanlığı, tüzüğün ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan ibarelerin çıkarılmasını istedi. Bakanlık 
ilgili maddenin “Kültür amaçlı cemevi yapmak ve yaptırmak” Ģeklinde düzenlenmesini istedi. Ancak dernek 
değiĢiklik yapmadı. Ankara Valiliği Ġl Dernekler Müdürlüğü, 28 Haziran 2010 günü değiĢiklik için tekrar dernek 
yöneticilerini uyardı. Dernek yönetimi, cemevlerinin tartıĢılmaz bir Alevi ibadet merkezi olduğu yanıtını verdi. 
Bunun üzerine Valilik, 10 Kasım 2010 günü Ankara BaĢsavcılığı‟na baĢvurarak, dernek yönetiminin uyarılara 
rağmen yasal süre içinde tüzüğünü değiĢtirmediğini hatırlattı ve „en büyük mülkî amir‟ olarak yetkili asliye 
hukuk mahkemesinde derneğin feshi konusunda dava açılmasını istedi. BaĢsavcılık da 24 Kasım 2010 günü 
açtığı davada Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği‟nin feshini talep etti. Dernek kurucularından Avukat Ali 
Yıldırım cemevlerinin Aleviler tarafından ibadet yeri olarak görüldüğünü belirterek, “Buna rağmen dava 
açılması kabul edilemez. Bu giriĢim Alevi açılımının samimiyetsiz olduğunu göstermektir” dedi. 
 
Bursa‟da faaliyet yürüten Travestileri, Transseksüelleri, Geyleri ve Lezbiyenleri Koruma YardımlaĢma 
ve Kültürel Etkinlikleri GeliĢtirme (GökkuĢağı) Derneği hakkında 2008 yılında Bursa Valiliğinin “fuhuĢ 
yaptırıldığı” iddiasıyla açılan dava 31 Aralık 2010‟da sonuçlandı. Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 
görülen karar duruĢmasında mahkeme baĢkanı, derneğin faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar 
verirken; yönetim kurulu üyelerine ise aynı suçlamadan ötürü Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin hapis 
cezası vermesi nedeniyle hapis cezası verilmesine gerek görmedi. GökkuĢağı Derneği baĢkanı Öykü Evren 
Özen, Yargıtay‟a baĢvuracaklarını belirtti.  Dernek, Valiliğin Ģikayeti üzerine 2007 yılında polis tarafından 
basılmıĢ ve 16 kiĢi gözaltına alınmıĢtı. Derneğin açmak istediği kafe ise ruhsat verilmeyerek kapatılmıĢtı. 
Avukat Esra Yener de bianet‟e dernek dıĢında seks iĢçiliği yapan üyeler olabileceğini, ama bunun dernekle 
bağdaĢtırılmasının yasal olmadığını ifade etmiĢti. Valiliğin daha önce de “hukuka ve ahlaka aykırı” olduğunu 
öne sürerek talep ettiği kapatma baĢvurusu hakkında ise, Cumhuriyet Savcısı Nazmi Güven “EĢcinsellik suç 
değil; Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟ne göre kovuĢturmaya gerek yok” diyerek kovuĢturmaya gerek 
olmadığına karar vermiĢti. 

Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticileri/Üyeleri Hakkında Açılan Davalar 
 
EMEP tarafından Türkiye genelinde TEKEL iĢçileriyle dayanıĢma amacıyla düzenlenen “TEKEL iĢçileriyle 1 
TL'ni PaylaĢ” kampanyası kapsamında 17 ġubat günü Tunceli'nin Hozat ilçesinde partililerle birlikte para 
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toplayan EMEP Ġlçe BaĢkanı Erdem UlaĢ Çelik'e dilencilik yaptığı gerekçesiyle Ġlçe Emniyet Amirliği 
tarafından 70 TL para cezası kesildi ve toplanan paralara el konuldu. 
 
Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar ġubesi‟nde 29 Aralık 2009‟da çekim yaparken polis memurlarınca 
tartaklanan Ġnsanı Müdafaa ve KardeĢlik Derneği (ĠMKANDER) BaĢkanı Nuray Canan Bezirgan ve Erol 
Bezirgan hakkında Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından dava açıldı. BeĢ polis memurunun Ģikâyeti 
üzerine hazırlanan iddianamede Erol Bezirgan‟ın çantasından çıkarttığı kamera ile çekim yaptığı ileri 
sürülürken Nuray Canan Bezirgan ve Erol Bezirgan‟ın darp edildiği kamera görüntüleri de delil olarak 
gösterildi. Savcı, Nuray Canan Bezirgan ve Erol Bezirgan‟ın “kamu görevlisine direndikleri” ve “görevli polis 
memurunu yaraladıkları” suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. 
 
Diyarbakır‟da 32 kuruluĢun katılımıyla kurulan Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği‟nin 
(SarmaĢık) 4500 yoksul aileyi kapsayacak yeni beĢ yıllık projesine, Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi‟nin 
%40 oranında katkı sunma yönünde aldığı karar, Diyarbakır Valiliği‟nin Ģikâyeti üzerine Diyarbakır 1. Ġdare 
Mahkemesi tarafından 2010 Ocak ayında durduruldu. Mahkeme kararında belediyelerin sadece “kamu 
yararına çalıĢan” statüsündeki derneklerle ortak proje yürütebileceğini kaydetti. 
 
1 ġubat günü yapılacak BDP 1. Olağanüstü Büyük Kongresi için ġırnak'tan yola çıkan münibüsü Cizre 
çıkıĢında durduran polis, arama yaptıktan sonra “ġehirler arası taĢıma belgesi olmadığı” gerekçesiyle araç 
sahibine 2 bin 44 TL para cezası kesti. 
 
Mart ayında Tunceli'nin Pertek Ġlçesi'nde, BDP Pertek Ġlçe BaĢkanı Cafer KarakuĢ'a 8 Mart afiĢlerini astığı 
gerekçesiyle 143 TL para cezası kesildi. 

Baskın veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Partiler ve Dernekler 
 
1 Ocak günü Diyarbakır‟da yapılan protesto gösterilerinin ardından AKP il binasına molotofkokteyli saldırı 
düzenlendi. 
 
5 Ocak günü Ġstanbul'un AtaĢehir Ġlçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde Terörle Mücadele ġubesi'ne bağlı polis 
ekipleri Özgür YurttaĢlığı GeliĢtirme Derneği'ne (ÖYDER) baskın düzenledi. ÖYDER'de yapılan aramalarda 
eĢyaların tahrip edildiği iddia edildi. 
 
Ankara Keçiören'de bulunan ġirvan DiĢlinar (Zivzik) Köyü YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği'ne 13 Ocak 
2010 tarihinde molotoflu saldırı yapıldı. 
 
Adıyaman'ın Çelikhan Ġlçesi PınarbaĢı Belde Belediyesi'nin sosyal tesislerine 17 Ocak gecesi saldırı 
düzenlendi. Bahçedeki bankları ateĢe veren saldırganlar, tesislerin camlarını kırdı. 
 
Ġstanbul Küçükçekmece'de bulunan Arzele Kültür Merkezi 19 Ocak günü savcılık izni ve kültür merkezi 
yöneticileri olmadığı halde Terörle Mücadele ġubesi polislerince gece yarısı basıldı. Baskında merkeze ait 
bazı evraklar ve müzik CD'lerine el konuldu ve baskının ardından polis kapı kilitlerini değiĢtirip yeni kilit 
anahtarlarına el koyarak kapıya “arama yaptık, kilidi değiĢtirdik, anahtarları Terörle Mücadele ġubesi Vatan 
Caddesi C Blok Kat: 4. Dâhili 12-13/12-62'den dahili numaraları arayıp gelip anahtar alabilirsiniz” Ģeklinde bir 
not bıraktı. Dernek yöneticileri ve avukatları, 5 gün süren tüm giriĢimlere rağmen anahtarı alamayınca 
baskını protesto etmek için 24 Ocak günü dernek önünde basın açıklaması yapıldı. 
 
22 Ocak günü ġırnak‟ta, Cudi Kültür ve Sanat Derneği‟ne dernekte kimsenin bulunmadığı bir sırada baskın 
düzenleyen polis ekipleri 46 adet Mezopotamya Kültür Merkezi tarafından hazırlanmıĢ takvim ile PKK Lideri 
Abdullah Öcalan'ın Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi için "Demokratik Uygarlık Manifestosu" adıyla kaleme 
aldığı 12 adet kitaba el koydu. 
 
24 Ocak günü Diyarbakır‟ın Ergani Ġlçesi‟nde, AKP ilçe binasına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı 
sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
ĠHD Siirt ġube binasının da 10 yıldan beri kullanılmayan arka kapısı 26 Ocak günü kimliği bilinmeyen kiĢi 
veya kiĢilerce kırılarak içeri girildi. Dernekten herhangi bir eĢyanın alınmadığını belirten ġube BaĢkanı Vetha 
Aydın, “derneğin iki giriĢi var. Sabah geldiğimizde 10 yıldan beri kullanmadığımız kapının kırıldığını gördük. 
Hırsızlık olduğunu düĢünmüyoruz. Çünkü hiç bir Ģey alınmamıĢ” dedi. Aydın, konuya iliĢkin Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulundu. 
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29 Ocak günü BDP Sakarya Ġl Örgütü‟nün bulunduğu apartman dairesine kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢilerce 
taĢlı saldırı düzenlendi. Saldırıda parti binasının camları kırılırken dairenin de elektrik telleri kesildi. 
 
30 Ocak günü Ankara‟da BDP Keçiören Ġlçe Örgütü‟nün bulunduğu binaya kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢilerce 
düzenlenen taĢlı saldırı sonucu parti binasının camları kırıldı. 
 
BDP Genel Merkez binasına 5 ġubat günü bir aracın içinden kimliği belirsiz kiĢilerce pompalı tüfekle ateĢ 
açıldı. Binada kimsenin bulunmaması nedeniyle olayda ölen veya yaralanan olmazken binaya 15 merminin 
isabet ettiği öğrenildi. Binanın önünde nöbet tutan polis memurunun saldırganlara karĢılık vermesi üzerine 
saldırganlar olay yerinden uzaklaĢtı. 
 
6 ġubat günü Kocaeli‟nin Çayırova Ġlçesi‟ndeki BDP ilçe binasına düzenlenen taĢlı saldırı sonucu binanın 
camları kırıldı. Saldırganlar, parti yöneticilerinin dıĢarı çıkması üzerine kayıplara karıĢtı. Polise haber 
vermesinin ardından tutanak tutulurken, MOBESE görüntülerinin incelenmesi talebiyle BDP'li yöneticiler suç 
duyurusunda bulundu. 
 
7 ġubat günü, AKP‟nin Ġstanbul‟un Zeytinburnu Ġlçesi‟nde bulunan ilçe binasının önüne bırakılan ses 
bombasının patlaması sonucu binanın önünde bulunan bir araçta maddi hasar meydana geldi. 
 
Harran Üniversitesi Öğrenci Derneği (HÜDER), 7 ġubat günü ġanlıurfa Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı polisler 
tarafından basıldı. 
 
12 ġubat günü Ġstanbul'da, karĢı BDP Esenyurt Ġlçe binasına baskın düzenleyen Ġstanbul Terörle Mücadele 
ġubesi polisleri, baskında duvarlarda asılı bulunan resim ve parti bayraklarının yanı sıra camlara asılı 
bulunan perdeleri yerlerinden söküp yerlere attı ve içeride bulunan dolaplarda yer alan bütün resmi evrakları 
da yerlere saçtı. Polisler yapılan aramanın ardından içerisinde parti üyeleri ve yönetim listelerin bulunduğu 
ilçe baĢkanının odasındaki bilgisayara ait hard diski de sökerek beraberinde götürdü. 
 
13 ġubat günü BDP Siirt Ġl BaĢkanlığı ve MKM-DER binalarının yanısıra ev ve iĢyerlerine baskın düzenledi. 
BDP ile MKM-DER binalarına yapılan baskında 3 saat süren arama yapıldı. Baskında MKM kapısına asılı 
olan Kürtçe tabelaya 'örgüt propagandası' yapıldığı gerekçesiyle el konuldu. BDP binasından ise çuvallarla 
evrak alınarak el konuldu. 
 
13 ġubat günü Mardin‟in Dargeçit Ġlçesi‟nde düzenlenen protesto gösterisi sonrasında AKP ilçe binasına 
molotofkokteyli atılması sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
22 ġubat günü Ġstanbul‟da, “Balyoz Darbe Planı” ile ilgili yürütülen soruĢturma kapsamında Mehmetçik Vakfı 
Ġstanbul Temsilciliği polis tarafından basıldı. Polis arama sonrası binada el koydukları belgeleri ve harddisk 
kutularını emniyete götürdü. 
 
ġanlıurfa‟nın ViranĢehir Ġlçesi‟nde bulunan BDP Ġlçe BaĢkanlığı 23 ġubat günü polis ekipleri tarafından 
basıldı. ViranĢehir Sulh Ceza Mahkemesi‟nden alınan arama kararıyla ilçe baĢkanlığında “yasadıĢı yayın 
bulunduğu” gerekçesiyle arama yapan polis ekipleri binada bulunan belgelere el koydu. 
 
5 Mart günü Mardin‟in Savur Ġlçesi‟nde BDP ilçe binasına polis tarafından “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü‟yle ilgili binada bulunan afiĢler nedeniyle” baskın düzenlendi. 
 
6 Mart günü Ġstanbul‟un Maltepe Ġlçesi‟ndeki BDP ilçe binası kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢilerce benzin 
dökülerek yakılmak istendi. Ġlçe yöneticilerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonucu binada maddî hasar 
meydana geldi. 
 
Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi ekipleri, 10 Mart sabahı Sultanbeyli, Çekmeköy ve 
Sarıgazi Ġlçelerinde “DHKP-C örgütüne” yönelik gerçekleĢtirilen operasyon çerçevesinde Sarıgazi 
Özgürlükler Derneği‟ne baskın düzenledi. Baskında çok sayıda belgeye el konuldu. 
 
ġanlıurfa‟nın Siverek Ġlçesi‟nde 10 Mart gecesi polis ekipleri BDP ilçe binasına baskın düzenledi. Baskın 
sonrasında polis ekipleri bir bilgisayar ile binada bulunan dokümanlara el koydu. 
 
ĠHD Siirt ġubesi 16 Mart günü polis tarafından basıldı. YaklaĢık 3.5 saat süren baskında derneğin 
bilgisayarları dahil bir çok evraka el konuldu. 
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Kars Kafkas Üniversitesi Öğrenci Derneği‟ne ( KAÜ-ÖDER) 17 Mart günü polis tarafından baskın düzenlendi. 
 
24 Mart günü Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, saat 14.00 sıralarında Özgür Aksal ve Mehmet ġirin Ay isimli 
Ģahıslar Dicle Belediyesi'ne gelerek belediye personeline hakaret etti ve Belediye BaĢkanı Mustafa 
Uyguner'in odasını basarak saldırı giriĢiminde bulundu. Saldırganların Uyguner'in odasında bulunduğu 
sırada belediye personeli polise haber verdi. Belediyenin çıkıĢ kapısının camlarını kıran saldırganlar olay 
yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak Dicle Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Saat 16.00 
civarında serbest bırakılan saldırganlar, 29 Mart seçimlerinde Dicle Bağımsız Belediye BaĢkan Adayı Erol 
Aygürel'in kardeĢi Velat Aygürel ve akrabalarını da alarak saat 19.00 sıralarında 15 kiĢilik bir grup halinde 
tekrar belediye binasına saldırdı. Belediye binasının birinci katını basan saldırganlar belediye personeline 
saldırarak, binanın tüm camlarını kırdı. 
 
25 Mart günü ġırnak'ın Silopi Ġlçesi BaĢverimli (Tılqabin) Belde Belediyesi jandarma tarafından baskın 
düzenlendi. 
 
Ġstanbul‟un Esenyurt Ġlçesi‟nde 19 Kasım 2009‟da polis ekibinin açtığı ateĢ sonucu öldürülen Alaattin 
Karadağ‟yla ilgili eylemlere katıldıkları gerekçesiyle, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin kararıyla 31 Mart 
günü yürütülen operasyon kapsamında Ankara‟da Mamak ĠĢçi Derneği ile Sincan ĠĢçi Derneği basıldı. 
 
Bingöl ġehit Aileleri Malulleri ve Ġnsan Hakları Derneği (BĠġHAK), 1 Nisan günü kimliği belirsiz 3 kiĢinin 
saldırısına uğradı. Dernek binasına saldıran 3 kiĢi camları kırıp kayıplara karıĢtı. 
 
9 Nisan günü Ġstanbul‟un Tuzla Ġlçesi‟nde bulunan BDP ilçe binasına kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢilerce 
düzenlenen taĢlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
Samsun'da bulunan Karadeniz Özgürlükler Derneği'ne 9 Nisan günü polis tarafından baskın düzenlendi. 
Baskında derneğe ait çok sayıda dokümana ise toplatma kararı bulunduğu gerekçesiyle el konuldu. 
 
12 Nisan günü Aydın'ın Didim Ġlçesi'nde Samsunlular Derneği'ni basan bir grup, siyasi yasaklı Ahmet Türk'e 
yapılan saldırıyı protesto etti. Baskın sırasında dernekte maddi hasar meydana geldi. 
 
Ankara Keçiören'de bulunan ġirvan DiĢlinar (Zivzik) Köyü YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği'ne 13 Nisan 
gecesi kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerce molotoflu saldırı düzenlendi. Dernek üyesi Ġbrahim Onat, dernek 
binasında kepenkler olduğu için molotofkokteylinin içeriye girmediğini belirtti. 
 
19 Nisan günü BDP tarafından yapılan basın açıklmasında, BDP Batman il binasının kapısına MKE menĢeli 
bir mermi bırakıldığı belirtildi. 
 
27 Nisan günü Ġzmir‟in Menemen Ġlçesi‟nde, BDP ilçe binasına kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerin düzenlediği 
taĢlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
30 Nisan günü BDP Besni Ġlçe binası polis ekipleri tarafından basıldı. Baskınaın gerekçesine dair bilgi 
verilmedi. 
 
18 Mayıs günü Ġstanbul‟un GaziosmanpaĢa Ġlçesi‟nde, BBP‟nin Kazım Karabekir Mahallesi Temsilciliği önüne 
yerleĢtirilen ses bombasının patlaması sonucu binada maddî hasar meydana geldi. Saldırıyı MLKP örgütü 
üstlendi. 
 
24 Mayıs günü Malatya‟da, Demokratik Öğrenci Derneği‟ne (DÖDER) polis ekiplerinin düzenlediği baskın 
sonunda dernekte bulunan materyallere el konuldu. Yetkililer dernek binasına düzenlenen baskının 
gerekçesine iliĢkin bilgi vermedi. 
 
28 Mayıs günü Adıyaman‟da, Adıyaman Üniversitesi Öğrenci Derneği (AÜÖDER) polis tarafından basıldı. 5 
saat süren baskın sonrası polis, toplatma kararı olduğu ileri sürülen çok sayıda kitap ve dergiye el koydu. 
 
Hatay‟ın Ġskenderun Ġlçesi‟ndeki askerî birliğe 30 Mayıs günü düzenlenen saldırıyı protesto eden bir grubun, 
BDP‟nin ilçe binasına taĢlı saldırı düzenlemesi sonucu binada maddî hasar meydana geldi. 
 
1 Haziran günü BDP Tuzla Ġlçe Örgütü‟ne düzenlenen taĢlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana 
geldi. 
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2 Haziran günü Ġstanbul‟un BayrampaĢa Ġlçesi‟nde bulunan AKP MuratpaĢa Mahallesi Lokali‟ne düzenlenen 
bombalı saldırı sonucu binada maddî hasar meydana geldi. 
 
3 Haziran günü Diyarbakır'ın merkez YeniĢehir ilçesindeki Kaymakamlık Sosyal YardımlaĢma ve Dayanıma 
Derneği binasına molotof kokteylli saldırı düzenlendi. 
 
5 Haziran günü Mardin‟in Nusaybin ilçesinde, BDP Nusaybin Ġlçe binasının kapısına ateĢ edildi. Sabah 
saatlerinde parti binasını açmaya giden görevliler kapının üzerinde kurĢun iziyle karĢılaĢtı.  
 
9 Haziran günü Yüksekova Ġlçesi'nde BDP Ġlçe binasına polis tarafından baskın düzenlendi. Evlerinden 
gözaltına alınan BDP ilçe yöneticileri Erol Aydın ve Cemil Bor'un gözetiminde yapılan aramada, BDP gençlik 
odasında 2 adet fotoğraf makinesi, 1 adet kaset, 1 adet flash disk, çeĢitli zamanlarda yaĢamlarını yitiren 
HPG'lilerin resimleri ile çeĢitli dergi ve notlar ile MEYA-DER'e ait olduğu belirtilen 2 adet dosyaya el konuldu.  
 
10 Haziran günü Van‟da, Berk ĠĢ Merkezi'nde bulunan Mezopotamya Kültür Merkezi'nin (MKM) kapısı 
kırılarak içeri girildi. Sabah binaya gelen MKM çalıĢanları, kapının kırıldığını fark ettiklerini, içeride herhangi 
bir Ģey çalınmadığını kaydetti. 
 
14 Haziran günü Balıkesir‟in Burhaniye Ġlçesi‟nde BDP Ġlçe Örgütü‟ne kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerin 
düzenlediği saldırı sonucunda binanın kapısı kırıldı.  
 
15 Haziran günü Ankara‟da, Kızıldere'de yapılan Mahir Çayan anması ve Güler Zere için yapılan anmaları 
gerekçe gösteren polis Ankara Haklar Derneği ve Çankaya Kültür Derneği'ni bastı. 
 
18 Haziran günü ġanlıurfa Asfalt caddesinde bulunan MHP il baĢkanlığına Molotof kokteyliyle düzenlenen 
saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
21 Haziran günü Ġstanbul‟un Maltepe Ġlçesi‟nde, BDP Ġlçe Örgütü binasına yanıcı maddelerle düzenlenen 
saldırıda binada maddi hasar meydana geldi. 
 
22 Haziran günü Balıkesir‟in Burhaniye Ġlçesi‟nde BDP Ġlçe Örgütü binasına aĢırı sağcılar tarafından saldırı 
düzenlendi. 
 
22 Haziran günü BDP Elazığ Ġl Örgütü'nün posta kutusuna, kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢiler tarafından MKE 
7,65 mm çapında bir mermi ve tehdit mesajı bırakıldı. Posta kutusuna bırakılan tehdit mesajında Ģunlar yer 
alıyor: "Bu kurĢun bugün tek geliyorsa yarın 100- 100 olarak gelecek, her Ģehit kanı döküldükçe ölecekseniz. 
Ne Mutlu Türküm diyene." 
 
22 Haziran günü Ankara‟nın Yenimahalle Ġlçesi‟nde BDP Ġlçe Örgütü‟ne kimliği belirsiz kiĢilerin ateĢli silahla 
saldırması sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
27 Haziran günü Batman'da, "Operasyonlara dur" demek için yapılacak yürüyüĢ öncesi yürüyüĢün 
baĢlayacağı Mehmet Sincar Halkevi'ne Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın izni ile baskın düzenlendi. 
 
27 Haziran günü Erzurum BDP il binasının bulunduğu pasaj içerisine giren kimliği belirsiz kiĢi yada kiĢiler 
tarafından parti binasına yönelik molotof kokteylli saldırı düzenlendi. 
 
28 Haziran günü Erzurum‟da BDP il binasına kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢiler tarafından molotofkokteyliyle 
düzenlenen saldırı sonucu binada maddî hasar meydana geldi. 
 
4 Temmuz günü Bingöl‟de AKP Ġl BaĢkanlığı‟na kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerin düzenlediği roketli saldırı 
sonucu binada maddî hasar meydana geldi.Aynı gün Karlıova Ġlçesi‟nde AKP Ġlçe BaĢkanlığı‟na atılan iki ses 
bombasının patlaması sonucu ise çevrede maddî hasar meydana geldi. 
 
9 Temmuz günü ġanlıurfa‟nın ViranĢehir Ġlçesi‟nde BDP Ġlçe Örgütü‟nün binasına polis ekipleri tarafından 
baskın düzenlendi. Gerekçesi öğrenilemeyen baskın sonrasında binada bulunan dokümanlara el konuldu. 
 
Ankara‟nın Yenimahalle Ġlçesi‟nde 11 Temmuz günü BDP Ġlçe Örgütü‟nün binasının açılıĢı sırasında silahlı 
bir kiĢi havaya ateĢ açtı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken saldırgan gözaltına alındı. 
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23 Temmuz günü Hakkâri‟de, AKP Hakkâri Ġl BaĢkanlığı‟na kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerin düzenlediği 
silahlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
25 Temmuz günü Ġstanbul‟da, BDP Esenyurt Ġlçe Örgütü‟nün askeri operasyonları protesto etmek amacıyla 
yaptığı basın açıklamasının ardından düzenlenen yürüyüĢe müdahale eden polis ekipleri BDP Esenyurt ilçe 
binasına baskın düzenledi. 
 
Hatay‟ın Dörtyol Ġlçesi‟nde 26 Temmuz günü dört polis memurunun ölmesiyle sonuçlanan saldırının ardından 
Ġlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan grup BDP Dörtyol Ġlçe Örgütü binasını ve Kürtlere ait bazı 
iĢyerlerini ateĢe verdi. 
 
28 Temmuz günü Diyarbakır‟da, BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi öncülüğünde düzenlenen yürüyüĢe polisin gaz 
bombaları ile müdahalesinin ardından yüzleri kapalı bir grup AKP Bağlar Ġlçe binasına molotofkokteylleri 
artarak saldırıda bulundu. 
 
31 Temmuz günü Ġzmir‟in Konak Ġlçesi‟ne bağlı Basmane Semti‟nde bulunan MHP Ġl Örgütü binasının ateĢe 
verilmesi üzerine bina tamamen yandı. 
 
2 Ağustos günü Van‟da, ġerefiye Mahallesi'nde bulunan Delila Gençlik ve Kültür Merkezi'ne polis tarafından 
düzenlenen baskın sonrası yapılan aramada kitaplar, gazeteler ve flaĢ disklere el konuldu. 
 
20 Ağustos günü Adana‟nın Pozantı Ġlçesi‟nde AKP ilçe binasına kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerin düzenlediği 
taĢlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi.  
 
25 Ağustos günü Ankara‟da, Mamak ĠĢçi Kültür Evi‟ne polis tarafından baskın düzenlendi. 
 
10 Eylül günü ġırnak‟ta, AKP Ġl binasına kimliği belirsiz kiĢilerce molotofkokteyliyle saldırı düzenlenmesi 
sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
11 Eylül günü Van‟da, BDP Ekoloji ve Yerel Yönetimler Bürosu‟na polis ekipleri tarafından büronun kapısı 
kırılarak baskın düzenlendi. Kimsenin bulunmadığı büroda bir saat arama yapan polis ekipleri büroda 
bulunan bilgisayar ve çeĢitli dosyalara el koydu. Aynı gün, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde bulunan Özgür 
Halk Evi ile Akköprü Mahallesinde bulunan Demokratik Halk Derneği'ne de polis tarafından baskın yapıldı. 
Kapıların kapalı olmasından dolayı polis derneklerin kapılarını kırarak içeri girerken, dernekte bulunan 
bilgisayarlar, CD'ler ve kitaplara el kondu.  
 
11 Eylül günü Diyarbakır‟da slogan atarak yürüyüĢ yapan bir grubun AKP Bağlar Ġlçe binasına 
molotofkokteyli atması sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
11 Eylül günü ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde AKP Ġlçe binasına ses bombası atılması sonucu binada maddi hasar 
meydana geldi. 
 
12 Eylül günü Bitlis‟in Tatvan Ġlçesi‟nde AKP ilçe binasına molotofkokteyli atıldı. Saldırı sonucu binada maddi 
hasar meydana geldi. 
 
12 Eylül günü Ġstanbul‟da, BDP Sultangazi Ġlçe binasına baskın düzenleyen polis ekipleri binada bulunan 
evrak ve kitaplara el koydu. 
 
12 Eylül günü ġanlıurfa‟da, BDP ġanlıurfa il binasına polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.  
 
13 Eylül günü Diyarbakır‟da, Sur Belediyesi Gençlik Evi, Sodes Kadın Merkezi, EĢit Özgür YurttaĢ Derneği, 
Beyaz Kelebekler ÇamaĢır Evi'ne polis tarafından eĢ zamanlı baskınlar düzenlendi. Basınlar sonrası 
binalarda bulunan belgelere el konuldu. 
 
17 Eylül günü Kars‟ta, Kağızman Belediyesi tarafından kurulan ve 400 öğrenciye ücretsiz eğitim veren Mem 
û Zîn Eğitime Destek Evi‟ne baskın yapıldı. Daha önce Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‟ne bağlı çalıĢmadığı 
gerekçesiyle Ġlçe Kaymakamlığı‟nın talimatıyla hakkında dava açılan Mem û Zîn Eğitime Destek Evi baskını 
düzenleyen polis ekipleri tarafından mühürlendi. 
 
18 Eylül günü MuĢ‟un Malazgirt Ġlçesi‟nde AKP ilçe binasına atılan ses bombası sonucu binada maddi hasar 
meydana geldi. 
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18 Eylül günü Batman‟da, Kurdi-Der binasına polis tarafından baskın düzenlendi. 
 
19 Eylül günü BDP Malazgirt Ġlçe binasına, TMġ ekipleri tarafından baskın düzenlendi. 1 saat süren aramada 
binada bulunan bilgisayar kasaları ile bazı kitap ve dokümanlara el konuldu. 
 
26 Eylül günü ĠĢçilerin Sosyalist Partisi Adana Ġl BaĢkanlığı binasına belirsiz kiĢi veya kiĢilerce parça tesirli 
ses bombası atılması sonucu binada maddî hasar meydana geldi. 
 
Van‟da bulunan Delila Gençlik Kültür Merkezi‟ne (DGKM) 26 Eylül günü polis tarafından baskın düzenlendi. 
Baskın sırasında PKK Lideri Abdullah Öcalan'a ait kitaplara ve Özgür Halk dergisine el konuldu. 
 
27 Eylül günü Ġzmir‟in Menemen Ġlçesi‟nde kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢiler Asarlık Mahallesi‟nde bulunan Alevi 
Yol Kültür Derneği Cemevi‟ni ateĢe vermek istedi. Saldırı sonucu bahçede bulunan masa ve sandalyeler 
yandı. Alevi Yol Kültür Derneği BaĢkanı Ahmet ÖztaĢ, saldırının basit bir olay olmadığını, son 18 ayda 
cemevine düzenlenen 6. saldırı olduğunu ifade etti.  
 
6 Ekim gecesi Ġstanbul‟un ġiĢli Ġlçesi‟nde Belediye BaĢkanlığı binası iki kiĢi tarafından kurĢunlandı. Polis 
ekipleri ateĢ açtıkları iddia edilen iki Ģüpheliyi gözaltına alırken binaya 15 kurĢunun isabet ettiği belirlendi. 
 
18 Ekim günü Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde BDP il binasına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu 
binada maddi hasar meydana geldi. Saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan Bilgi Üniversitesi öğrencisi olan 
ġ.M.‟nin (20), saldırıyı milliyetçi duyguları nedeniyle yaptığını söylediği ileri sürüldü. 
 
23 Ekim günü Diyarbakır‟da, AKP Bağlar Ġlçe BaĢkanlığı'na kimliği belirsiz kiĢilerce ses bombası atıldı. 
Patlama sonucu binada her hangi bir zarar meydana gelmedi. 
 
29 Ekim günü Ġstanbul‟un AtaĢehir Ġlçesi‟nde, Anadolu Özgürlükler Derneği polis tarafından basıldı. 
 
4 Kasım günü Kocaeli‟nde Temel Haklar Derneği‟ne polis tarafından baskın düzenlendi. 
 
27 Kasım günü Ankara‟da, Gençlik Kültür Merkezi‟ne (GKM), Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin kararıyla 
polis ekipleri baskın düzenledi. 
 
Ankara‟da 30 Kasım günü BDP Genel Merkezi‟ne patlayıcı bir madde atan bir kiĢi, “hepinizi öldüreceğiz 
köpekler, size bu topraklarda yaĢama hakkı yok, o kadar Ģehit veriyoruz, size bir karıĢ toprak vermeyeceğiz” 
diyerek, BDP Genel Merkezi çalıĢanı Mustafa Sontekin‟e kesici bir aletle saldırmak istedi. Saldırgana 
müdahale eden polis memurları saldırganı gözaltına aldı. 
 
6 Aralık günü Ağrı‟da, 100. Yıl Mahallesi Gençlik DayanıĢma ve YardımlaĢma Derneği‟nin binasına kimliği 
belirsiz kiĢilerin bıraktığı bombanın patlaması sonucu dernek binasında maddî hasar meydana geldi. 
 
13 Aralık günü Batman'da, Çok Amaçlı Toplum Merkezine (ÇATOM) ses bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 
can kaybı ve yaralanma yaĢanmazken, merkezde hasar meydana geldi. 
 
22 Aralık günü Diyarbakır‟ın Bismil Ġlçesi‟nde, Bismil Kültür Sanat Derneği‟ne polis ekipleri tarafından baskın 
düzenlendi. 
 
23 Aralık günü MuĢ'un Malazgirt Ġlçesi'nde, BDP ilçe binasına polis tarafından baskın düzenlendi. "Yasak 
yayın" olduğu gerekçesiyle yaklaĢık bir saat süren aramada, herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. 
 
Ġstanbul‟un ġiĢli Ġlçesi‟nde bulunan YürüyüĢ Dergisi‟nin ofset hazırlığını yapan Ozan Yayıncılık, 24 Aralık 
günü helikopter destekli polis ekipleri tarafından basıldı. Baskın sonrasında bina kullanılamaz hale geldi. 
 
26 Aralık günü Ġstanbul‟un BaĢakĢehir Ġlçesi‟ne bağlı ġahintepe Mahallesi‟nde bulunan Karacaören Köyü 
Kültür ve DayanıĢma Derneği Velibaba Cemevi maskeli bir grup tarafından “dernek binasında Türk Bayrağı 
olduğu” gerekçesiyle molotofkokteyli saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında çevrede maddî hasar meydana 
geldi. 
 
30 Aralık günü Mardin‟in Dargeçit Ġlçesi‟nde AKP ilçe binasına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu 
binada maddî hasar meydana geldi.  
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SEÇME ve SEÇİLME HAKKINA YÖNELİK İHLALLER 
 
Siirt Emniyet Müdürlüğü 10 Ağustos 2010 gün ve B.05.1.EGM.4.56.00.12.07/860 sayılı yazıları ile 12 Eylül 
2010 Pazar günü yapılacak olan anayasa değiĢikliğinin referanduma sunulması nedeniyle "güvenlik" 
gerekçesi ile Congkbayır Mahallesi'nde bulunan ġehit Davut ĠlbaĢ Ġlköğretim Okulu'na yapılacak oy verme 
iĢleminin çarĢı merkezine yakın olan Milli Egemenlik Lisesi'nde, KeĢkol Mahallesinde bulunan ġehit 
Öğretmen Ġsmail Çelik Ġlköğretim Okulu'nda yapılacak oy verme iĢleminin Kooperatif Mahallesi'nde bulunan 
Mevlana Ġlköğretim Okulu'nda yapılmasını talep etti. Emniyet Müdürlüğü'nün talebini görüĢen Ġl Seçim Kurulu 
Emniyetin talebini kabul etti. Siirt Ġl Jandarma Komutanlığı' da aynı Ģekilde Ġlçe Seçim Kurulu'na, 04 Ağustos 
2010 tarihli ASYġ:0410-3171-10/ASYġ.Ġsth.Ks sayılı yazı ile baĢvurarak Siirt'in Eruh Ġlçesi ile merkeze bağlı 
bazı köylerinde oy verme iĢleminin yapılmamasını, seçim sandıklarının karakolların bulunduğu köylerde 
kurulmasını ve "güvenlik" sorunu olan seçmenlerin de karakolların bulunduğu köylerde oy kullanmasını talep 
etti. Ġlçe Seçim Kurulu, jandarmanın talebini kabul ederek, 29 seçmeni bulunan Demirkaya (Hedit) ve 18 
seçmeni olan Kalender (Qelender) köylerinin oy sandıkları karakolu bulunan Sağlarca (Bıloris) Köyü'ne, 36 
seçmeni olan GüneĢli (ġemse), 120 seçmeni bulunan Kayıklı (Mehina), 29 seçmeni bulunan Kelekçi 
(Muwel), 8 seçmeni bulunan Yazlıca (Seyfiye) köylerinin seçim sandıklarının karakolu bulunan 91 seçmeni 
olan Eğlence (Çemepıre) Köyü'ne kurulmasına, 195 seçmeni olan KıĢlacık (Lefe), 35 seçmeni olan Konacık 
(Kasrik) köylerinin oy sandıkların da karakolu olan ve 37 seçmeni bulunan Bostancık (Derxalıp) Köyü'ne 
kurulmasına ve oy verme iĢlemlerinin bu belirlenen merkezlerde yapılmasına karar verdi. Ayrıca Ġl Seçim 
Kurulu da, jandarma isteğini dikkate alarak merkeze bağlı 36 seçmeni bulunan BeĢyol (ġemaĢe) Köyü'nün 
seçim sandıklarının 37 seçmeni bulunan Pınarca (Kezer) Köyü'nde kurulması ve BeĢyollu seçmenlerin 
burada oy kullanmasına karar verdi. BDP PM Üyesi Nezir Gülcan, kararın "BDP'nin güçlü olduğu yerler" için 
olduğunu iddia etti. 
 
23 Ağustos günü Ġstanbul‟un ġiĢli Ġlçesi‟nde bulunan Perpa ÇarĢısı önünde “Referanduma Hayır” bildirisi 
dağıtan ÖDP üyelerine bir sivil polis memuru müdahale etti. 
 
Van'ın Çatak Ġlçesi'nde, Çatak kaymakamı ve bir binbaĢının katılımıyla Çatak Ġlçe Halk Eğitim Merkezi'nde 
Ağustos ayı sonunda yapılan toplantıda bulunan ve isminin vermek istemeyen bir muhtar, kaymakamın 
kendilerine " 'Evet' deseniz de 'Hayır' deseniz de sandığa gidip oy kullanın" dediklerini iddia etti. Ayrıca 
binbaĢının da, köy korucularıyla toplantılar gerçekleĢtirerek, koruculara "Ne olursa olsun sandık baĢına gidin" 
dediği belirtildi. 
 
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 3 Eylül günü Diyarbakır‟da yaptığı miting öncesinde BDP‟nin 
referandumla ilgili propaganda afiĢlerinin bulunduğu bilboardlar beyaz bezlerle kapatıldı. 
 
3 Eylül günü Gaziantep‟te, ESP Gaziantep Ġl Örgütü‟ne bağlı Sosyalist Kadın Meclisi üyelerinin referandumu 
boykot çalıĢmaları kapsamında astıkları afiĢler nedeniyle polis ekipleri 5 kiĢiye Kabahatler Kanunu 
kapsamında kiĢi baĢı 1500 TL para cezası kesti. 
 
BDP BeytüĢĢebap Ġlçe BaĢkanı Halit Erdem 4 Eylül günü yaptığı açıklamada, BeytüĢĢebap Kaymakamı'nın 
AKP'nin propagandasını yaptığını iddia ederek, "BeytüĢĢebap kaymakamı tüm ilçe muhtarlarını sözde iftar 
yemeğine davet ederek, AKP'nin propagandasını yapmaktadır. Muhtarlara 'Eğer siz referandumda sandık 
baĢına gitmeseniz köylerinize bir çivi dahi çakmam. Eğer ilçe merkezinde de evet ağırlıklı çıkarsa ilçenin tüm 
alt yapı sorunlarını hallederim' diyerek baskı uygulamaktadır” dedi. 
 
Hakkari'ye bağlı Kırıkdağ (Dêzê) Köyü'nde bulunan köy korucularına 12 Eylül'de sandığa giderek oy 
kullanmaları için baskı yapıldığı iddia edildi. Zap Jandarma Karakol komutanının Eylül ayı baĢında karakola 
çağırdığı korucubaĢlarına, "Eğer 12 Eylül'de sandık baĢına oy kullanmak için gitmezseniz referandumdan 
sonra silahlarınızı alacağız" dediği ileri sürüldü. 
 
5 Eylül günü Gaziantep‟te, TKP‟nin referandumda “hayır” oyu verilmesi yönünde açtıkları stant zabıta ekibi 
tarafından engellendi. 
 
BDP Bitlis Ġl Örgütü, 12 Eylül'de yapılacak olan referanduma iliĢkin kentin çeĢitli noktalarına astıkları boykot 
afiĢlerinin belediye görevlileri tarafından AKP'li Belediye BaĢkanı Fehmi Alaydın talimatıyla indirilerek 
yırtıldığı gerekçesiyle seçim kuruluna ve Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 
 
6 Eylül günü Ġstanbul‟un Esenyurt Ġlçesi‟nde, referandumda “hayır” oyu kullanacaklarını açıklayan Emek 
Partisi‟nin asmak istediği pankarta Esenyurt Belediyesi‟ne bağlı olarak çalıĢan özel güvenlik görevlileri izin 
vermedi. 
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6 Eylül günü Mardin‟de, CHP‟nin Mardin Valiliği‟nden izin alarak astığı pankartlar, Mardin Belediyesi‟ne bağlı 
itfaiye ekipleri tarafından indirildi. CHP üyelerinin pankartların asılması için aldıkları izin belgesini 
göstermeleri üzerine pankartlar tekrar yerine asıldı. 
 
7 Eylül günü ġanlıurfa‟da, CHP ġanlıurfa Ġl Gençlik Kolları‟nın kent merkezine astığı pankartlar “BaĢbakan 
Recep Tayyip Erdoğan‟ın geçeceği yolu kapattığı” gerekçesiyle polis ekipleri tarafından toplandı. 
 
7 Eylül günü Malatya‟da, kentin çeĢitli bölgelerine ESP üyelerinin astığı “referandumu boykot” afiĢleri Malatya 
Belediyesi ve polis ekipleri tarafından söküldü. 
 
7 Eylül günü, Yüksek Seçim Kurulu Anayasa değiĢiklik paketiyle ile ilgili olarak 12 Eylül 2010‟da yapılacak 
halk oylamasında sandığa gitmeyenlere 22 TL para cezası verilmesini kararlaĢtırdı. 
 
6 Eylül günü Denizli‟de, referanduma iliĢkin parti afiĢleri asan EMEP üyelerini engelleyen polis ekibi, afiĢ 
asan EMEP üyesi dört kiĢiye Kabahatler Kanunu uyarınca toplam 532 TL para cezası kesti.  
 
Mersin‟de 12 Eylül günü referandum oylarının kullanıldığı Mimar Sinan Ġlköğretim Okulu‟na; Diyarbakır‟da ise 
4 okula kimliği belirsiz kiĢiler tarafından molotofkokteyli atılması sonucu okullarda maddi hasar meydana 
geldi. 
 
12 Eylül günü Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi'nde oy iĢlemleri sürerken, AKP Lice Ġlçe BaĢkanı Mehmet KayaĢ'ın 
sabah saatlerinde Yapraklı (Tutê) Köyü'ne giderek köyün yaĢlılarına "Oy kullanmanız zorunludur" dediği 
iddia edildi. Köylülerin durumu BDP'li yetkililere bildirmesi üzerine BDP'liler duruma müdahale etti. 
 
12 Eylül günü Diyarbakır merkezde oy iĢlemleri sürerken, Kayapınar Ġlçesi'ne bağlı Peyas Mahallesi 
muhtarının evleri tek tek gezerek, vatandaĢlara "Eğer oy kullanmazsanız yeĢil kartınız iptal olur" Ģeklinde 
tehditlerde bulunduğu iddia edildi. 
 
12 Eylül günü Diyarbakır'ın Ergani Ġlçesi'nde oy kullanma iĢlemleri devam ederken, ilgi olmaması nedeniyle 
AKP'lilerin ve polisin tek tek evleri gezerek, vatandaĢları oy kullanmaları yönünde tehdit ettikleri ileri sürüldü. 
Ergani'ye bağlı Hilar Köyü eski Muhtarı Ramazan Aslan, "Sandık baĢında duran BDP'li müĢahitler 
engelleniyor. Sandık baĢına gitmedikleri takdirde halkın para cezası ile karĢılaĢacağı yönünde tehditler 
yapılıyor. Çevre köy ve ilçelerde de halkı tehdit ve baskı yolu ile sandığa gitmeleri için zorluyorlar" dedi. Bu 
arada Eğil'in Çelbira (Kırkkuyu) Köyü'nde de köy muhtarının sandığa gitmeyen köylülerin kömür yardımını 
iptal edecekleri yönünde telkinde bulunduğu belirtildi.  
 
12 Eylül günü Diyarbakır Bismil'de, Bismil Lisesinde görevli iki BDP'li hakkında, oy kullananları tehdit ettikleri 
gerekçesiyle tutanak tutuldu. Bismil'e Bağlı Salat Beldesinde ise, Salat Jandarma Karakol komutanının 
sandık baĢkanından kaç kiĢinin oy kullanıp kullanmadığı konusunda bilgi istemesi üzerine bilgi vermeye 
çalıĢan sandık baĢkanıyla müĢahitler arasında kısa süreli tartıĢma çıktı. Salat Karakol komutanlığına bağlı 
jandarmalar ile bir astsubayın silahlarıyla birlikte okula girdikleri belirtildi. 
 
12 Eylül günü ġırnak'ın Ġdil Ġlçesi'nde, bir binbaĢının sivil bir araçla Sırtköy ve Teke köylerini gezerek, sandık 
görevlileri ve köy muhtarlarını oy kullanmaları yönünde tehdit ettiği iddia edildi. 
 
12 Eylül günü ġırnak'ın Uludere (Qılaban) Ġlçesi bağlı TaĢdelen (Nerweh) Köyü'nde, korucubaĢı ve aynı 
zamanda köyün muhtarı olan Fikret Kaya'nın, sandığa gitmeyen köylülerin evlerini tek tek dolaĢtığı ve 
köylülerin sandığa gitmesi yönünde baskı kurduğu ve "eğer oy kullanmazsanız yeĢil kartlarınız iptal olur. Oy 
kullanmamanın 150 TL para cezası var. Koruculuktan atılacaksınız" Ģeklinde tehdit ettiği iddia edildi. 
 
12 Eylül günü ġanlıurfa‟da, Emniyet Müdürü Yardımcısı polislerin öğle saatine kadar bulundukları yerlerde 
oy kullanmaları için kent merkezinde anons yaptı. BDP'li avukat Bekir Benek, polislerin valilikten aldıkları 
görev kağıdı ile görevli bulundukları okullarda oy kullandığını söyledi. Benek, " Kanun açık. Görevli memur 
ancak il seçim kurulundan almıĢ olduğu görev kağıdı ile oy kullanır. Ama Urfa'da valiliğin görev kağıdı yeterli 
görülüyor. Bu uygulama ile bir polis görevli olduğu okuldaki her sandıkta, yada gidebileceği baĢka bir okulda 
çok rahat görev kağıdını gösterip oy kullanabilir" dedi. Kırsal kesimdende çok Ģikayet geldiğini ifade eden 
Benek, merkeze bağlı Akziyaret, Yenice, TaĢlı, Kabahaydar köylerinde toplu ve gelmeyenlerin yerine oy 
kullanıldığı ihbarını aldıklarını belirtti. Benek, merkez Tatburç Köyü'nde de tüm oyları muhtarın kullandığını 
öğrendiklerini, ilçeye bağlı diğer köylerden de benzer Ģikayetlerin geldiğini belirterek, "Bozova, ViranĢehir ve 
Suruç'ta sandık kurul baĢkanlarına 2 adet seçim sonuç tutanağı örneği verilmiĢ. "Sandıkta görevli her partinin 
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müĢahide bu sonuç belgesinden bir örneğin verilmesi lazım. Bu haliyle sonuçlar her türlü hilekarlığa açık 
haldedir. Seçim sonunda bizim müĢahitlere sonuç belgesinden bir örnek verilmezse Urfa'da ki seçimleri 
Ģaibeli olarak ilan edeceğiz" dedi. 
 
12 Eylül günü Batman'ın BeĢiri Ġlçesi'ne bağlı BeĢpınar (Erenzê) köyünde kurulan referandum sandığına 
gitmek istemeyen aynı köyün korucularının Karakol Komutanı tarafından "Sandığa gelmeyen korucuların 
listesini bana verin, ben hepsini getiririm" Ģeklinde tehdit edildiği iddia edildi. 
 
12 Eylül günü Batman‟ın Kozluk (Hezo) Ġlçesi'ne bağlı Uzunyazı (BamekuĢa) Köyünde kurulan sandığa giden 
Uğurlu (Tojgan) Köyü korucuları Faik ve Lütfi Gökalp isimli korucular, Uğurlu Köyü'nün tüm oylarını 
kullanmak istedi. Bunun üzerine Uzunyazı köylüleri ve korucular arasında kavga çıktı. 
 
12 Eylül günü Mardin Savur Ġlçesi'ne bağlı Koca (KoĢe) Köyü'nde ġenocak Karakolu askerlerinin köyde 
bulunan 15 haneye "Kanun gereği oy kullanmanız zorunludur" tehdidinde bulunarak, köylüleri zorla sandık 
baĢına götürerek zorla oy kullandırdığı belirtildi. 
 
12 Eylül günü Bingöl YeĢilyurt Mahallesi'nde bulunan Fatih Ġlköğretim Okulu'na bilgi almak için giden BDP 
Bingöl Ġl BaĢkanı Halis Yurtsever'in, BDP'li müĢahitlerden bilgi almak istemesi polisler tarafından engellendi. 
Polisin BDP'li yetkililere bilgi veren müĢahitleri gözaltına almakla tehdit ettiği belirtildi. 
 
12 Eylül günü Ağrı'da, Patnos ilçesine bağlı Çaputlu Köyü'nde ikamet eden Kazım Vakar isimli vatandaĢ 
sandığa gitmediği halde oyunun kullanıldığını ve kendisi gibi çok sayıda köylünün de sandık görevlileri 
tarafından oy kullanılmıĢ gibi gösterildiğini iddia etti. 
 
12 Eylül günü Van'ın Özalp ilçesine bağlı Yukarı Yorganlı (Gola Genî) Köyünde ikamet eden Mustafa ve 
Yusuf Koçak isimli korucu kardeĢlerin halkı oy kullanmaları yönünde tehdit ettiği, Muradiye ilçesinde de cami 
hoparlörlerinden halkın sandığa gitmesi yönünde anonslar yapıldığı iddia edildi. 
 
12 Eylül günü Ağrı‟da, Ketenli Bölge Komutanlığı'na bağlı bir karakol komutanının civardaki köyleri dolaĢıp 
cami hoparlörlerinden halkın sandığa gitmesi yönünde telkin ve tehditlerde bulunduğu, vatandaĢların yeĢil 
kartlarının iptal edilmesiyle de tehdit edildiği iddia edildi.  
 
12 Eylül günü Hakkari ġemdinli'de, Yavuz Selim Ġlköğretim Okulu'nda kimsenin oy kullanmaması üzerine ilçe 
kaymakamı Mesut Gençtürk okul bahçesine oturdu ve vatandaĢlara oy kullanmaları yönünde çağrıda 
bulundu. Kaymakam Gençtürk'ün korucuları silahlarının alınmasıyla tehdit ettiği iddia edildi. 
 
12 Eylül günü Hakkari Yüksekova'ya bağlı Ortaç (Babanis) ve Konak (Simeyilk) Köyü'nde askerlerin halkı oy 
kullanmaları yönünde tehdit ettiği iddia edildi. 
 
12 Eylül günü Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Ġlçe Jandarma komutanının ilçedeki koruculara oy kullanmaları 
için baskı yaptığı, yine Ġlçe Jandarma Komutanlığından bir heyetin de DeĢtan (Üzümlü) Köyüne giderek 
halkın sandık baĢına gitmesi için baskı yaptığı iddia edildi. 
 
12 Eylül günü Van'ın GevaĢ ilçesine bağlı köylerde askeri yetkililerin köylülere baskı uyguladığı ve sandığa 
gitmemeleri durumunda yeĢil kartlarının iptal edileceği yönünde tehditler savurduğu iddia edildi. 
 
12 Eylül günü MuĢ'un Varto ilçesinde, Karaköy'de köylülerin oy kullanmaya gitmemesi üzerine köy muhtarı 
Abdulbaki Satan‟ın askerlerle birlikte köylüleri oy kullanmaları yönünde tehdit ettiği iddia edildi. 
 
12 Eylül günü Van'ın Bahçesaray ilçesinde, Kaymakam ve Naci Orhan'ın ilçenin ileri gelenlerini arayarak oy 
kullanmaları yönünde tehdit ettiği, AKP'nin elinde bulunan belediyede çalıĢan 18 iĢçinin de sandığa gitmediği 
ve iĢten çıkarılmakla tehdit edildikleri ifade edildi. 
 
12 Eylül günü Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Sunguçlu Köyü'nde AKP'lilerin halkı evet oyu kullanmaları 
yönünde tehdit ettiği, aynı köyden 4 kiĢinin Ġstanbul'da yaĢamalarına rağmen oylarının kullanıldığı iddia 
edildi. 
 
12 Eylül günü Diyarbakır‟ın Silvan Ġlçesi'ne bağlı Kızlal Köyü'nde kurulan 2 sandıkta kimse oy kullanmayınca, 
TaĢpınar Köyü'nde bulunan 9 korucu, görev kartları olmamasına rağmen burada oy kullandı. 
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12 Eylül günü MuĢ‟ta, MuĢ Valisi Erdoğan BektaĢ‟ın, Kızılağaç Beldesi ve merkez köylerini dolaĢarak 
köylülerle sohbet ederken, sandığa gitmemelerinin köylüler açısından kötü olacağını ve sonucunun da 
kendileri açısında ağır olacağını söylediği ileri sürüldü. 
 
MuĢ merkeze bağlı Çöğürlü (Aniç) Köyü'nde yaĢayan Erhan Çağlayan (21), 12 Eylül günü kendisi ve annesi 
sandığa gitmediği halde, oylarının kullanıldığını söyledi. Çağlayan, durum hakkında 1191 nolu sandık 
baĢkanı ile görüĢtüğünü, sandık baĢkanın kendisine "git istediğin yere Ģikayet et" diye tehditte bulunduğunu 
iddia etti. 
 
12 Eylül günü MuĢ merkeze bağlı Suluca (Kavar) köyü'nde, oyların kullanıldığı seçim sandıklarından yüz 
metre uzakta durması gereken üniformalı askerleri sandığın iki metre uzağında oturdu. 
 
12 Eylül günü Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı köylerde yapılan Anayasa referandumunda köylerde 
yaĢamayanlar adına da oy kullanıldığı ortaya çıktı. BDP sahte oy tutanakları nedeniyle suç duyurusunda 
bulundu. BDP tarafından yapılan açıklamada 114 seçmene sahip olan Karalar Köyü ile 231 seçmene sahip 
YarımtaĢ Köyü'nde, köyde yaĢamayanlar adına oy kullanıldığı ve seçim tutanaklarına bunlar adına imza 
atıldığı ve tüm oyların sandıktan "Evet" olarak çıktığı, köyünde BDP müĢahidi olan Murat KarataĢ'ın 
korucular tarafından darp edildikten sonra oy kullanma yerinden zorla çıkarıldığı ve 398 oya sahip köyün 
tamamında "Evet" oylarının çıktığı belirtildi. 
 
12 Eylül günü anayasa değiĢikliği konusunda yapılan referandumda, Kars'ta Halit PaĢa ve ġaiko Ġlköğretim 
okullarında polislerin defalarca oy kullandığını tespit eden ve Ġl Seçim Kurulu Hakimi tarafından tutanak 
tutularak kullanılan oyları iptal ettiren BDP Kars Ġl Örgütü, söz konusu polisler hakkında suç duyurusunda 
bulundu. Mükerrer oy kullandıkları tespit edilen, Ġ.Ö, M.ġ, L.Ġ, H.D, H.K, Ġ.S isimli 6 polis hakkında suç 
duyurusunda bulunan BDP, Kars Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na Ģikayet dilekçelerini teslim etti. 
 
12 Eylül günü anayasa değiĢikliği konusunda yapılan referandumda, MuĢ merkeze bağlı Bilekli (Pazi) 
köyünde yaĢamını yitiren köylülerin yerine geçerli oy kullanıldığı iddia edildi. Köylüler tarafında verilen bilgiye 
göre Ģehir dıĢında bulunan, askerde olan birçok vatandaĢın da oyunun kullanıldığı bildirildi. 
 
BDP ViranĢehir Ġlçe Örgütü, 12 Eylül'de yapılan referandum oylaması sırasında 34 köyde yapılan 
usulsüzlükler için ViranĢehir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. BDP ViranĢehir Ġlçe BaĢkanı 
Adem Kapa, referandum günü BDP'li müĢahitlerin ve yetkililerin tespit ettiği ve birçok köyde yapılan 
usulsüzlükler nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. 
 
12 Eylül günü Uludere'de, Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'un, sokaklarda bekleyen yurttaĢların oy 
kullanması için çağrı yaptı. Yavuz'un okullarda görevli olan polislere ise BDP'li Belediye BaĢkanı ġükran 
Sincar'ı okullara almamaları emrini verdiği ileri sürüldü. 
 
12 Eylül günü BDP Urfa Milletvekili Ġbrahim Binici, Direkli Ġlköğretim Okulu'nda bulunan 1086 nolu sandıkta 
Hasan KaradurmuĢ adlı bir vatandaĢın yerine bir kadının oy kullanıldığının bildirilmesi üzerine okula gitti. 
1088 nolu sandığa geçen Binici, sandık baĢkanı Ġbrahim Halil Özen'den yaĢanan sıkıntılar konusunda bilgi 
istedi. Özen, milletvekilinin yakasındaki rozeti göstererek, "Sen bu rozetle içeri giremezsin" dedi. Binici, "Bu 
milletvekilliği rozeti, parti rozeti değil" deyince, sandık baĢkanı tarafından dıĢarı çıkarılmak istendi. Sandık 
baĢkanı, "ġerefsizlik yapma çık dıĢarı" diye Binici'nin üzerine yürüyünce, Binici'nin yanındaki partililer tepki 
gösterdi. Özen, partililerin üzerine yürümesi üzerine 1088 nolu sandığı kaldırıp ikinci kattan aĢağı attı. Aynı 
sandık baĢkanının sabah BDP'li müĢahidi de sandık baĢına yaklaĢtırmadığı ve dıĢarı çıkardığı iddia edildi. 
 
12 Eylül günü Bingöl'ün Sancak Beldesi'ne Bağlı Sudüğünü (Gêlonevas) Köyü'ne giden BDP Ġl yöneticisi 
Abdullah Solmaz, "Köye gittiğimizde 1243 ve 1244 nolu sandıkların oy kullanma yerinde bir kiĢinin sandık 
baĢkanı nezaretinde 4 zarfı birden kullandığına tanık olduk, buna itiraz ettiğimizde köy muhtarının 
kıĢkırtmasıyla bir grup AKP'li bize saldırdı ve aracımızı taĢladı" dedi. 
 
BDP PM Üyesi Nezir Gülcan, 15 Eylül günü BDP Siirt il binasında referanduma iliĢkin düzenlediği basın 
toplantısında, "12 Eylül günü Siirt'tin birçok sandığında, müĢahitlerimiz bulundu ve sandıklarda güvenlik 
güçleri tarafından sandık görevlileri dıĢarı atıldı" dedi. Gülcan, "O sandıklarda Ġstanbul'dan gelen ve Siirt 
seçmeni olmayan onlarca polis o sandıklara da oy kulandı. 57 ve 58 Nolu sandıklarda 16 polisin tutanağı 
tutuldu. Bu polisler Siirt'tin seçmeni olmadığı halde kanuna aykırı bir Ģekilde gidip oy kullandılar" dedi. 
Merkezdeki 1013 nolu sandığın seçmen sayısının 151 olduğunu dile getiren Gülcan, "151 oy kullanılmıĢ ama 
Siirt seçim kurulu düzenlediği bileĢtirilmiĢ tutanakta 1013 Nolu sandıkta 191 oy kullanıldığı gösterilmiĢtir" 
dedi. Gülcan, sahtekârlık yapıldığını ve 40 oyun arttırıldığını belirterek, "Sadece 1013 Nolu sandıkta seçim 
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sonucu tutanağı düzenlendikten sonra sahtekârlık yapılarak belge değiĢtirilmiĢ ve 40 oy bir sandıkta ilave 
edilmiĢtir. Bunu 500 sandık düĢündüğümüzde sayı 5-6 bine tekabül ediyor" dedi. 
 
BDP Bingöl Ġl Örgütü, anayasa referandumuna iliĢkin 16 Eylül günü il binasında düzenlediği basın toplantısı 
düzenledi. BDP Bingöl Ġl EĢbaĢkanı Halis Yurtsever, seçim günü parti yöneticilerinin Sudüğünü Köyü'nde 
toplu oy kullanılması olayı ile karĢılaĢtıklarını buna itiraz ettikleri için linç edilmek istendiklerini iddia etti. 
Yurtsever, "Aynı köyde partimize gelen ancak isimlerini açıklamak istemeyen iki yurttaĢ kendileri ve aileleri 
oy kullanmamasına rağmen oylarının kullanıldığı belirtmiĢlerdir" dedi. BDP'li sandık görevlisi Mehmet Budan 
da merkeze bağlı AĢağıköy, Ortaköy, ġaban ve Yelesen köylerinin ile imamlarının, AKP'li Bakan Cevdet 
Yılmaz'ın mıntıkası olması sebebiyle bütün köylüleri tehdit ederek sandık baĢına gitmeyen ve hatta köyde 
olmayanların bile oylarını kullandırdığını belirtti. 
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EKONOMİK ve SOSYAL HAKLAR 

İşten Çıkarılanlar 
 
Ocak ayında Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi'nde, Lice Yağ Fabrikası'nda çalıĢan 40 iĢçi yıllık izinlerinin bitmesinin 
ardından döndükleri fabrikada iĢe alınmadı.  
 
Bulanık'ta 15 Aralık 2009‟da yapılan yürüyüĢe korucu Turan Bilen tarafından açılan ateĢ sonucu yaĢamını 
yitiren Necmi Oral'ın (19) ablası Sezen Oral, temizlik iĢçisi olarak çalıĢtığı Bulanık Devlet Hastanesi'nde 
"emir büyük yerden" denilerek Ocak ayında iĢten çıkarıldı.  
 
Diyarbakır'da yerel yayın yapan Gün TV'de 18 Eylül 2009 tarihinde "Ramazan Sohbetleri" adlı programda 
yaptığı konuĢması nedeniyle DÜ Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ahmet Ġnan hakkında, 
Üniversite Disiplin Kurulu tarafından soruĢturma açıldı. SoruĢturma kapsamında oluĢturulan komisyon, 
Ġnan'ın, "DÜ yöneticilerine ve bazı öğretim üyelerine yıpratıcı, küçük düĢürücü beyanlarla üniversite 
yönetimini haksız zan ve töhmet altında bırakan ifadeler kullandığını" iddia etti. SoruĢturma komisyonunda 
yer alan Prof. Dr. Aydın Ece'nin hazırladığı raporda önerilen "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası 
uygun bulunarak cezanın uygulanma süresi ise 1 yıl Ģeklinde tespit edildi. Ayrıca Ġnan'ın bu cezadan önce 
yine "Kademe ilerlemesinin durdurulması" ile cezalandırılmıĢ olduğu gerekçesiyle, Yüksek Öğretim Kurumları 
Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin "Disiplin suçunun tekerrürü" baĢlıklı 15. 
maddesine göre "Bir derece ağır ceza uygulanması" hükmü gereğince "Görevden çekilmiĢ sayılma" cezası 
ile cezalandırılması istendi. SoruĢturma Komisyonu'nun bu kararı Disiplin Kurulu tarafından oy birliği ile karar 
altına alındı. Verilen karar ile birlikte Ġnan'ın üniversitedeki görevine son verildi. 
 
Mardin Belediyesi, 2008'in baĢlarında iĢe aldığı 116 temizlik iĢçisinin 2 aylık maaĢlarını vermeden ġubat 
ayında iĢlerine son verdi. 
 
Diyarbakır Ġl Sağlık Müdürü Namık Kemal Kubat‟ın Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin kapatılması 
ile ilgili tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yapanlara “Terbiyesizler” diyerek, “Yarın silahımla 
geleceğim. Eğer bende sıkmazsam namerdim” Ģeklinde tehditlerini içeren ses kaydının basına sızmasının 
ardından Tv21 muhabir ve kameramanı Sedat Irmak Mart ayında iĢinden atıldı. 
 
Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi tarafından Japon ortaklı Gama Nurol Ģirketine yaptırılan Marmaray Projesi‟ne 
iĢ yapan Polat Deniz ĠnĢaat'ta taĢeron olarak çalıĢan iĢçiler günlük 27 TL ücret ve hiçbir sosyal güvence 
olmadan çalıĢtırılmalarına karĢı 16 Ocak'ta eylem baĢlattı. 68 gündür Yenikapı Ģantiyesinde devam eden 
eylemlerde iĢçiler iki defa Ģantiyeyi iĢgal etti ve iĢverenin anlaĢma sözü üzerine eylemlerine son verdi. Ancak 
bu süre içerisinde 58 iĢçi iĢten çıkartıldı. ĠĢçiler Ġstanbul ĠĢ Mahkemesi'ne “iĢe iade” davası açtı. ĠĢe iade 
davasının ilk duruĢması 24 Mart 2010‟da gerçekleĢti. katılmak için adliyeye gelen iĢçilere çok sayıda kurum 
temsilcisi ve çalıĢma arkadaĢları da destek verdi. Mahkemeye davayı açan iĢçiler ile avukatlarının yanında 
iĢveren avukatları hazır bulundu. Talepleri alan mahkeme heyeti delillerin incelenmesi için 28 iĢçinin 
duruĢmasını 1 Nisan'a, 30 iĢçinin duruĢmasını ise 28 Mayıs'a erteledi. 
 
23 ġubat günü Ġstanbul‟da, yaklaĢık 140 avukatın çalıĢtığı bir hukuk bürosunda 5 aydır çalıĢan Av. Cem Gök, 
DĠSK'e bağlı Sosyal-ĠĢ Sendikası‟na üye olduktan ve arkadaĢlarını sendikalı yapmaya çalıĢmasının ardından 
“performans düĢüklüğü” gerekçesiyle iĢten çıkarıldı. ĠĢten atıldığında henüz beĢ aylık süre zarfında çalıĢtığı 
için yasal Ģart olan altı ayı doldurmadığı için iĢe iade davası açmayacağını belirten Gök, haklarını sendikal 
tazminat ve diğer iĢçilik haklarından doğan yasal maddeler üzerinden dava açarak arayacağını belirtti. 
 
Aslen Libyalı olan Sercan Gıravcı (26) isimli kiĢi Nisan ayında yaptığı açıklamada, BDP Ġzmir Ġl Yönetimine 
seçildikten sonra çalıĢtığı Telekomikasyon Ģirketinin kendisini iĢten çıkarttığını belirtti. 
 
Marmara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi öğrencisi olan ve yarım zamanlı üniversite kütüphanesinde çalıĢan 
Nesrin Günay, 12 Mart günü okulda öğrenciler arasında çıkan gerginliğin ardından yere iĢten atıldığını 
belirterek ĠHD'ye baĢvurdu. 
 
ġanlıurfa'nın Suruç Ġlçesi'nde Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Fizik Öğretmeni Aydın GöktaĢ, Kafkas 
Üniversitesi'nde öğrencilik yaptığı dönemde katıldığı basın açıklamaları gerekçe gösterilerek, Nisan ayında 
iĢine son verildi. GöktaĢ, hakkında açılan davanın hala sonuçlanmadığını, buna rağmen iĢine son verildiğini, 
mahkeme bitmeden suçlu olarak kabul edilemeyeceğini ve herhangi bir yaptırıma tabi tutulamayacağını 
belirtti. 
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Ġstanbul‟da ġubat ayında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde özel güvenlik personeli olarak 
çalıĢan iĢçilerden 11'i, Kandil ve Mahmur'da gelen barıĢ gruplarının geliĢini televizyondan izlerken 
alkıĢladıkları gerekçesi ile iĢten çıkartıldı. ĠĢten çıkartılan iĢçilerden TaĢkın Deniz, “Çıkartılan Kürt iĢçilerinin 
yanında bir kurban olduk biz Türk olan iĢçilerden iki iĢçi zaten ayrılacaktık, benim ise bir sorunum yoktu. 
Üniversite yönetimi çıkartılan iĢçilerin Kürt olmalarından kaynaklı çıkartıldıkları düĢüncesinin önüne geçmek 
amacıyla bizi de kurban etti” dedi. 
 
Nisan ayında Tunceli‟de, BDP'li esnaflardan alıĢveriĢ yapmamaları yönünde Eğitim Sen üyesi öğretmenleri 
uyardığı ileri sürülen Ovacık Kaymakamı ġenol Kaya'nın, "Görevini ihmal ettiği ve vatandaĢlar arasında 
ayrımcılık yaptığını" savunan ve Kaya hakkında soruĢturma açılması için ĠçiĢleri Bakanlığı ve Tunceli 
Valiliği'ne verilen dilekçe veren 21 muhtar ve 2 Ġl Genel Meclisi üyesi arasında yer alan Konaklar Köyü 
Muhtarı ve Ovacık KÖYDES encümeni Ġbrahim Demir, Kaymakam tarafından görevinden alındı. 
 
Elazığ‟ın Kovancılar ilçesi Yarımca Beldesi‟nde faaliyet yürüten ETĠ KROM A.ġ.‟de çalıĢan ve bir süre önce 
DĠSK/ Dev. Maden – Sen‟e üye olan 19 iĢçi 10 Nisan günü iĢten çıkartıldı. ĠĢçilerin kendi rızalarıyla iĢten 
ayrıldıklarına dair kağıt imzalatmaya çalıĢıldığını, ancak iĢçilerin imzalamaması üzerine iĢverenin iĢçiler için 
hazırladığı ikinci kağıtta, “mesai dahilinde sendikal örgütlenme çalıĢmaları yaptığı için iĢine son verilmiĢtir” 
ifadesi bulunduğu belirtildi. 
 
Adalet Bakanlığı'nın Ġzmir Buca Cezaevi'ni nakletmek için baĢlattığı Yeni ġakran Cezaevi'nde çalıĢan 
Erzurum ve Yozgat nüfusuna kayıtlı 10 iĢçi, firma yetkilileri tarafından Kürt oldukları fark edilince iĢten 
çıkarıldı. ĠĢçilerden Samet Yıldırım, 15 gün çalıĢtıktan sonra kendi aralarında Kürtçe konuĢunca ġantiye 
ġefinin “Biz Kürtleri burada çalıĢtırmak istemiyoruz, iliĢiğinizi kesiyoruz. Yarın gelin paranızı alın” dediğini 
belirtti. 
 
10 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Davut ġatır, 45 gün önce KVK Telefon Teknik 
Servisi‟nde çalıĢmaya baĢladığını, bu süre içerisinde ağır Ģartlar altında, fazla mesai yaptırılarak 
çalıĢtırıldığını ve çalıĢırken hakaretlere maruz kaldığını, fazla mesai ücretinin ödenmediğini ve önceden 
haber vermeksizin iĢten çıkarıldığını belirtti. 
 
Diyarbakır'da Mar-Nus Temizlik ġirketi tarafından, Temmuz ayında 400 yataklı Eğitim ve AraĢtırma 
Hastanesi'ne temizlik elemanı olarak alınan 100 iĢçiden 75'i, 13 Ağustos günü hiçbir gerekçe gösterilmeden, 
iĢten çıkarıldı.  
 
Ekim ayında Van‟ın Bahçesaray Ġlçesi'nde, “köy tazmin paralarının ödenmediğini ve anayasa 
referandumunda kendilerine karĢı Ģantaj olarak kullanıldığını” belirterek, Van Valiliği önünde protesto eylemi 
yapan köylüler adına yaptığı basın açıklaması nedeniyle 10 yıllık vekil öğretmen Ġshak Cesur iĢten çıkarıldı. 
23 Eylül 2010'da vekil öğretmenlik yapmak için Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne baĢvuruda bulunan Cesur, 
baĢvurunun onaylanması için Ġlçe Kaymakamlığı'na gönderildi. Kaymakamlığa gönderilen baĢvuruya ise Ġlçe 
Kaymakamı Mehmet Yüzer tarafından 7 Ekim'de cevap verildi. Cevapta, "06 Ekim 2010 tarihinde valilik 
önünde yapılan kanunsuz eylemde basın açıklaması yaptığınız ve ayrıca bahsi geçen eylemde halkı 
galeyana getirerek devlete karĢı kıĢkırttığınız gerekçeleriyle kaymakamlığımız tarafından görevlendirmeniz 
yapılmamıĢtır" denildi. Ataması yapılmayan Cesur bunun üzerine ĠHD Van ġubesi'ne baĢvuruda bulunarak 
hukuki yardım talebinde bulundu.  
 
Mardin'in Savur Ġlçesi'nde DP'den seçilen ve partisinden istifa ederek CHP'ye geçen ġerif Orhan, Faruk 
YaĢar ile Mehmet YaĢar adlı iĢçilerin iĢine Ekim ayında Belediye BaĢkanı ġerif EĢref Ayaz tarafından son 
verildi.  
 
Özalp Ġlçesi Atatürk Ġlköğretim Okulu'nda Eylül ayında sözleĢmeli öğretmen olarak göreve baĢlayan Ertan 
Altun, Kasım ayında Kaymakamlığın okul yönetimine gönderdiği yazı üzerine görevinden alındı. 
Kaymakamlığın gönderdiği kısa yazıda, "Cumhuriyet BaĢsavcılığı 05.11.2010 tarih ve 2010/524 sayılı yazısı 
ile Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 05.11.2010 tarihli ve 2010/97 sayılı yazılar gereği ve okulunuzda sözleĢmeli 
sınıf öğretmeni görevlendirilmesi nedeniyle okulunuz ücretli sınıf öğretmeni Ertan Altun'un görevine son 
verilmesini rica ederim" ifadesi kullanıldı. Altun, 9 Mart 2005'te Van'da Üniversite okuduğu sırada 
arkadaĢlarıyla yaptığı basın açıklamasının ardından gözaltına alınarak, hakkında "2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri YürüyüĢleri Kanunu"na muhalefet etmekten dolayı dava açıldığını hatırlattı. 
 
Dicle Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Ahmet Ġnan, daha önce hakkında iki defa verilen 
'kademe durdurma' cezasının yargıdan dönmesine rağmen, Kasım ayında Rektör AyĢegül Saraç tarafından 
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görevine son verildi. Kendisine kadro verilmemesini "ayrımcılık" olarak nitelediği dilekçeyi Rektör Saraç'a 
göndererek, kadro isteyen Ġnan hakkında 18 Eylül 2009'de, "amirine ve iĢ arkadaĢlarına hakarette bulunmak, 
onları küçük düĢürmek" gerekçesi soruĢturma açıldı ve "Kademe durdurma cezası" verildi. Rektör, dekan ve 
senato üyelerinde oluĢması zorunlu olan Disiplin Kurulu'nun toplantı yeter sayısına ulaĢamayan Saraç, hile 
yoluna gitmeye baĢvurdu. 4547 sayılı yasayı ihlal ederek, kurulda alınan kararları saklanmasını sağlamak ve 
raportörlük görevi yapmakla görevli Genel Sekreter Prof. Dr. Sabir Eyigün'ü de toplantıya dâhil ederek, 
"hileli" toplantı yeter sayısına ulaĢtı. Kararın usule aykırı olduğu gerekçesi ile Diyarbakır 1. Ġdare 
Mahkemesi'ne baĢvuran Ġnan, göreve iadesi istemi ile dava açtı. Dava devam ederken Rektör Saraç, Gün 
TV'de "Ramazan Sohbetleri" adlı programa katılan ve Gülen Cemaati ile Saraç'ı eleĢtiren Ġnan'a ikinci kez 
"kademe durdurma cezası" verdi. Saraç, Yükseköğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 15 
maddesi gereğince "2 defa kademe ilerleme cezası alan kiĢinin görevden çekilmiĢ sayma" hükmünü 
uyguladı. Ve Ġnan'ın üniversitedeki görevine son verdi. Ġnan uygulamanın durdurulması istemi ile YÖK'e 
baĢvurdu. YÖK gerekli iĢlemleri yapana kadar Ġnan'ın görevine devam etmesi yönünde karar verdi. 
SoruĢturmasını tamamlayan YÖK, Ġnan'ın görevden alınması kararını onadı. Verilen birinci kademe ilerleme 
durdurma cezası Diyarbakır 1. Ġdare Mahkemesi'nde devam ederken, YÖK'ün kararından sonra iĢine son 
verilen Ġnan, mahkemenin devam etmesi nedeni ile yürütmenin durdurulması istemi ile de Diyarbakır Bölge 
Ġdare Mahkemesi'ne baĢvurdu. Dicle Üniversitesi, "Toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısına" ulaĢmadan 
Ġnan'a verilen kademe ilerleme cezasının ıslak imzalı belgesini isteyen mahkemeye, belgeyi göndermemek 
için direndi. Verilen kararı kabul edeceği düĢünülen Ġnan'ın mahkemeye baĢvurması ile üniversite "hile" yolu 
ile çıkarttığı kararının orijinalini yırttığı anlaĢıldı. Mahkemenin belgenin aslının gönderilmesinde ısrar etmesi 
ve belgenin gönderilmemesi durumunda sorumlular hakkında gerekli yasal iĢleminin yapılacağı uyarısından 
sonra Dicle Üniversitesi, aynı kiĢilerin imzasını taĢıyan yeni bir evrak tanzim etti. Ancak Ġnan'a tebliğ edilen 
belge ile sonradan tanzim edilen belgedeki kiĢilerin imzasını aynı özellikler taĢımadığı ortaya çıktı. Ġnan'a 
verilen, 1'inci kademe ilerleme cezasını karara bağlayan Diyarbakır 1. Ġdare Mahkemesi, üniversite Disiplin 
Kurulu'nun toplantı yeter sayısının 8 olduğu, ancak Disiplin Kurulu'nun 7 üyeyle toplandığını, disiplin 
kurulunca alınan kararın hukuka aykırı olduğunu ve dava konusu iĢlemin iptaline karar verdi. Mahkeme 
ayrıca mahkeme masrafları ile Ġnan'ın avukatının ücretinin de üniversite tarafından ödenmesine hükmetti. 
Ġnan'ın üniversiteden iliĢiğinin kesilmesi nedeni ile yürütmenin durdurulması istemi ile Diyarbakır Bölge Ġdare 
Mahkemesi'ne yaptığı baĢvuru da sonuçlandı. Diyarbakır 1. Ġdare Mahkemesi'nin, "kademe ilerlemesinin 
durdurulmasını" iptal etmesinin ardından, Ġnan'ın görevine iadesine karar verdi. Üniversite kararı temyiz 
etmek üzere Yargıtay'a itirazda bulundu. Yargıtay'a yapılan itiraz daha sonuçlanmadan Ġdare Mahkemesi'nin 
kararı üniversiteyi bağlamadı. Rektör Saraç, mahkemenin Disiplin Kurulu toplantı yeter sayısı ile karar yeter 
sayısını bulamadığı için kararı usulen bozduğunu ve Üniversite Disiplin Kurulu'nu toplayarak eski kararı 
yenilettirdi. Toplandığı "yeni" Disiplin Kurulu ile eski gerekçelerle Ġnan'a bir yıl kademe ilerleme cezası veren 
Saraç, "eylemin" tekerrür etmesinden dolayı 2 defa kademe durdurma cezası alan kiĢi kendi isteği ile 
görevinden çekilmiĢ sayılacağı gerekçesi ile Ġnan'ın görevine son verdi. 
 
ġanlıurfa'nın merkez ve ilçelerinde çeĢitli hastanelerde çalıĢan 178 vekil ebenin iĢine Aralık ayı sonunda 
hiçbir gerekçe gösterilmeden son verildi. 
 

Davalar 
Van'ın GevaĢ Ġlçesi'nde belediyede engelli kadrosunda görev alan ve 9 ay boyunca çalıĢan Ġsa Gültepe adlı 
iĢçisi, 2 Nisan 2009 tarihinde "Görülen lüzum üzerine iĢine son verilmiĢtir" yazısıyla iĢten çıkarıldı. Olayı 
yargıya taĢıyan Gültepe, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davayı kazanmasına rağmen iĢe alınmadı. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
 

ĠĢ Kazalarında Ölenler ve Yaralananlar 
 
11 Ocak günü Elazığ'ın Alacakaya ilçesi Ġncebayır köyü sınırları içerisinde bir firmaya ait maden ocağında 
göçük meydana geldi. Göçükte taĢeron firma bünyesinde çalıĢan Abdullah YaĢaroğlu (46) öldü, Efendi Kaçar 
(40) isimli kiĢi yaralandı. 
 
13 Ocak günü Batman‟da, Petrolkent Mahallesi'nde inĢaat iĢçisi olarak çalıĢtığı binada elektrik akımına 
kapılan inĢaat iĢçisi Hüseyin KelleĢ (35) dengesini kaybederek ikinci kattan düĢtü. KelleĢ, kaldırıldığı Batman 
Bölge Devlet Hastanesi‟nde yaĢamını yitirdi. 
 
Ġstanbul Fatih'te 19 Ocak günü, Süleyman Olgun (15) isimli çocuk bir ayakkabı imalathanesinde iĢe baĢladığı 
ilk gün kurutma iĢleminde kullanılan fırının patlaması sonrası çıkan yangında dayısı Mehmet ġerif Olgun ile 
birlikte yaĢamını yitirdi,  olayda 5 iĢçi de yaralandı. 
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20 Ocak günü Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Akçadağ ilçesi Develi - Kürecik arasındaki tünel etüt 
çalıĢmaları sırasında Karayolları Ģantiyesinde çalıĢan Mehmet ġükrü Y'nin sağ el orta parmağı koptu. 
Mehmet ġükrü Y. olay sonrası Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
 
26 Ocak günü Adıyaman'da, AlitaĢı, Eskisaray ve Ulucami Mahallesi'nde meydana gelen elektrik kesintilerini 
gidermek için Adıyaman Lisesi civarında bulunan elektrik direğine çıkan Göksu EdaĢ elektrik arıza personeli 
Mehmet Erdil (52), elektrik akımına kapılarak yaklaĢık 10 metre yükseklikten düĢtü ve ağır yaralı olarak 
Adıyaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
 
27 Ocak günü, Elazığ'ın Alacakaya Ġlçesi'ne bağlı Ġncebayır Köyü yakınındaki Kef mevkiindeki Kroma 
Konsantre Fabrikası'nda gece saatlerinde yerinden kayan makine bandına kapılan Kadir Çimen isimli (50) 
iĢçi yaĢamını yitirdi. 
 
27 Ocak günü Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde, bir oto kaportacıda çalıĢan A.K. (15) isimli çocuk iĢçi 
ısınmak için yanan sobaya tiner dökmeye çalıĢırken alevler içinde kaldı. Yüzünde ve ellerinde 1 ve 2. 
derecede yanıklar tespit edilen A.K. yoğun bakıma alındı. 
 
28 Ocak günü Tuzla tersaneler bölgesinde bulunan Sedef Tersanesi'nde meydana gelen patlamada 2'si ağır 
4 iĢçi yaralandı. 
 
30 Ocak günü Elazığ`ın Maden ilçesinde, Eti GümüĢ Yıldızlar A.ġ`ye ait bakır fabrikasında görevli olduğu 
değirmen-palet bölgesinde banda kolunu kaptıran Ġsa Çiftçi (24) iĢçi yaralandı. 
 
8 ġubat günü Elazığ‟ın Alacakaya Ġlçesi‟nde, Alacakaya'ya bağlı Ġncebayır Köyü Yunus Dere mevkiinde özel 
bir Ģirkete ait krom ocağında sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Göçük‟te toprak altında kalan 
iĢçilerden Eyüp Komi hayatını kaybetti. 
 
23 ġubat günü Balıkesir'in Dursunbey Ġlçesi'ne bağlı Odaköy'de ġentaĢ Madencilik'e ait kömür ocağında, 
yerin 500 metre altında ve giriĢin 250'nci metresindeki 4'üncü galeride meydana gelen grizu patlamasında 14 
iĢçi hayatını kaybetti, 17 iĢçi yaralandı. Kaza sonrası ġen Madencilik Sanayi ve Ticaret A.ġ'nin (ġentaĢ 
Madencilik) ortaklarından Erhan Ortaköylü, Nihat Kosova ve Emre Temizer ile madenin mühendisi Halil 
Karakılıç hakkında, çıkarıldıkları mahkemece tutuklama kararı verildi. ġirket ortaklarından Nihat Kosova 
sağlık nedenleriyle daha sonra serbest bırakılırken, diğer ortaklar Erhan Ortaköylü ve Emre Temizer de 
bilirkiĢi raporu olumlu çıkınca 6 Mart günü mahkemece serbest bırakıldı. Davada tutuklu kalan tek kiĢi ise 
mühendis Halil Karakılıç oldu. 
 
Zonguldak Dilaver Mahallesi'ndeki özel kömür ocağında1 Mart günü meydana gelen göçükte iĢçi Metin 
Köseoğlu (39) hayatını kaybetti. 
 
4 Mart günü Midyat Ġlçesi'nde, Seyfettin GüneĢtan Caddesi üzerinde yapılan inĢaatta iĢçi olarak çalıĢan Bilal 
Yelfalı ve Mustafa TaĢman adındaki iĢçiler, demir keserken dengelerini kaybederek inĢaatın 3. katından 
düĢerek yaralandı. 
 
24 Mart günü ViranĢehir Ġlçesi'nde, KeleĢabdioğlu Mahallesi'nde çalıĢtığı inĢaatın ikinci katından dengesini 
kaybederek düĢen Mehmet Duva (52) yaĢamını yitirdi. 
 
24 Mart günü Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, baba Mehmet TaĢtan ve oğlu Mahmut TaĢtan yedi katlı inĢaatın 
5. katında dıĢ sıvayı yaparken, 7. kattaki inĢaat asansörünün halatları koparak 5. katta bulunan iĢçilerin 
bulunduğu iskelenin üzerine düĢtü. Kazada Mehmet TaĢtan ve Mahmut TaĢtan yaralandı. 
 
26 Mart günü Diyarbakır‟ın Lice Ġlçesindeki Toprak Mermer Fabrikası‟nda, mermer bloklarının kamyona 
yüklenmesi esnasında mermer bloklarının altında kalması sonucu kamyon Ģoförü Mehmet Tuncel (30) 
hayatını kaybetti. 
 
Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi'nde 27 Mart günü, Lice Toprak Mermer Fabrikası'nda iĢçilerin yüklemesi sırasında 
kayan mermer bloklarının altında kalan Mehmet Tuncel (30) yaĢamını yitirdi.  
 
Ġstanbul'un Kadıköy Ġlçesi Bostancı Mahallesi Yazıcı Sokak'taki Selimoğlu Group'a ait 13 katlı bir inĢaatta iĢçi 
olarak çalıĢan Abdullah Demir (25), 31 Mart günü inĢaatın 13. katına motorlu makara ile çıkartılan izolasyon 
malzemelerini içeriye almak istediği sırada aĢağı düĢerek öldü. 
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13 Nisan günü KahramanmaraĢ'ta, mermer iĢçisi Hasan Delikanlı (63), porklift ismi verilen mermer taĢıma 
vincinin taĢıdığı bir mermer kütlesinin baĢına düĢmesi sonucu hayatını kaybetti. 
 
15 Nisan günü Siirt'te, Yeni Mahallede SGK il binası civarında bir inĢaatta alimünyüm balkon korkuluklarını 
takmaya çalıĢan Seyfettin Öneryıldız (20) ile BarıĢ Kaya (19) taktıkları korkulukların inĢaatın önünden 
geçmekte olan elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandılar. 
 
28 Nisan günü Diyarbakır'ın Kulp Ġlçesi'nde, Kulp-Lice Karayolu'nda yapılan yol çalıĢması sırasında devrilen  
iĢ makinesinin altında kalan Mustafa Mızrak (40) isimli iĢçi yaĢamını yitirdi.  
 
3 Mayıs günü Elazığ-Maden kara yolunda yol geniĢletme çalıĢmaları yapan müteahhit firmada duvar ustası 
olarak çalıĢan Ġbrahim Kaya (40), kara yolunun 64. kilometresinde Davudan köyü yol ayrımı mevkisinde 
istinat duvarı örerken kayan toprak kütlesinin altında kalarak hayatını kaybetti. 
 
7 Mayıs günü Batman‟da, Ziya Gökalp Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde bir inĢaatta çalıĢan Nihat 
Kayman (32) çalıĢtığı inĢaatın birinci katından profilin elinden kayması sonucu yüksek gerilim tellerine temas 
etti Kayman, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı. 
 
9 Mayıs günü Konya'nın Yunak ilçesinde, tarım iĢçilerini taĢıyan traktör ve römorkunun devrilmesi sonucu 
aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 20 kiĢi yaralandı. 
 
11 Mayıs günü Hakkari'de, Sümbül Mahallesi Tekser mevkiinde çalıĢtıkları özel Ģirkete ait hazır beton aracı 
mikser ile bir binanın temelini attıkları sırda mikserin elektrik direğindeki tellere çarpması sonucu elektrik 
akımına kapılan Hazrettin Özkan (18) ile Mehmet Ali IĢıktaĢ yaralandı. 
 
12 Mayıs günü ġanlıurfa'da, Hayati Harrani Mahallesi'nde Ġsa Alınca (34) adlı inĢaat boyacısı, aynı 
mahalledeki bir inĢaatın boyasını yaparken duvara yakın geçen elektrik kablolarına temas ederek akıma 
kapıldı ve yaralandı. 
 
25 Mayıs günü Malatya'nın Hekimhan Ġlçesi'ndeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte bir iĢçi 
hayatını kaybetti.  
 
27 Mayıs günü Ġstanbul Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde, daha önceki ismi Selahattin Arslan olan, ancak daha 
sonra adı AstaĢ olarak değiĢtirilen tersanede, sabah saatlerinde seyyar kızağın vinçle kaldırılması sırasında 
halatın kopması sonucu vincin bomu baĢına isabet eden Metin Ġnanır (23) yaĢamını yitirdi, Ramazan 
Kocatepe isimli iĢçi de yaralandı. 
 
7 Haziran günü KahramanmaraĢ‟ta, 15 gün önce AfĢin-Elbistan B Termik Santralı Çöllolar kömür sahasında 
iĢe baĢlayan Bayram Koç (42), kum eleme bandına sıkıĢan taĢı almak isterken bantla silindir arasına 
sıkıĢarak hayatını kaybetti. 
 
8 Haziran günü Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, Çamlıbel EDAġ Elektrik Arıza Ekibi'nde görevli tekniker 
Muzaffer Aker (29), Yukarıkale Mahallesi'nde sağanak yağıĢ sonrasında elektrik direğinde onarım yaparken 
akıma kapılarak hayatını kaybetti. 
 
15 Haziran günü Gaziantep'te, 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Meltem Tekstil Fabrikası'nın ek bina 
inĢaatının ikinci katının betonunu dökmeye çalıĢan iĢçiler, kalıpların patlaması sonucu aĢağıya düĢtü. Çöken 
betonun altında kalan inĢaat mühendisi Tacim Karadağ (26), olay yerinde yaĢamını yitirdi. Ġsimleri henüz 
belirlenemeyen 2 iĢçi yaralandı. 
 
20 Haziran günü Ġstanbul Okmeydanı‟nda, Güzeltepe Seyhan sokakta bir inĢaatın temel kazısında çalıĢan 
iĢçi baba Abdullah Demirci ve oğlu Yunus Demirci toprak altında kalarak yaĢamını yitirdi, Mustafa Karayiğit 
isimli iĢçi ise yaralı olarak kurtarıldı. 
 
21 Haziran günü Batman'da, Kozluk Ġlçesi sınırlarında bulunan Garzan Çayı üzerinde yapımı devam eden 
barajın Yazlı Köyü yakınlarındaki çalıĢma tüneli çöktü. Abdulkerim Bendur isimli iĢçi ve Haydar Sultan isimli 
mühendis hayatını kaybederken, 7 iĢçi yaralandı. 
 
27 Haziran günü Elazığ`ın Alacakaya ilçesi Kef mevkisinde Yıldırım ġirketler Grubuna bağlı taĢeron firma 
tarafından çalıĢtırılan krom ocağında, galerinin tavanındaki düĢme tehlikesi bulunan taĢları kontrollü Ģekilde 
düĢürmeye çalıĢan Ferhat Türkel (23) üzerine taĢ düĢmesi sonucu hayatını kaybetti. 
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11 Temmuz günü Tunceli'de, TEDAġ' bağlı özel bir Ģirkette çalıĢan Özgür Kalınmaz (30), Pülümür'de elektrik 
hattı çekmek için çıktığı direkte akıma kapılarak yaĢamını yitirdi. 
 
15 Temmuz günü Gaziantep'in Nizip ilçesinde, TEDAġ Nizip ĠĢletme Müdürlüğü Arıza ve Bakım ġefliğinde 
görevli elektrik teknisyeni Ahmet Ataoğlu (34), Tahtani Mahallesi HabeĢ Sokak'taki bir elektrik direğindeki 
elektrik kaçağını tamir ettiği sırada akıma kapılarak beton zemine düĢtü ve yaĢamını yitirdi.  
 
1 Ağustos günü Erzincan'da, Aslanlı Mahallesi 119. Sokak'ta yürütülen kanalizasyon çalıĢmasında, Ümit 
Yücel ve Doğan Kından adlı iĢçiler meydana gelen göçük nedeniyle yaralandı. 
 
3 Ağustos günü Diyarbakır'ın Ergani Ġlçesi'nde, belediyenin yeni yapılan parkının duvarlarını sulayan bir iĢçi, 
suyun elektrik panosuna sıçramasıyla akıma kapılarak yaĢamını yitirdi. 
 
4 Ağustos günü, ġırnak‟ın 10 km aĢağısında bulunan Sêgirkê Kömür Ocakları‟ndan birinin çökmesi sonucu 
ocakta çalıĢan kepçe operatörü Selim Yetik göçük altında kalarak yaĢamını yitirdi. 
 
11 Ağustos günü Erzurum'un AĢkale ilçesinde, bir tuğla fabrikasında iĢçilerin çalıĢtığı esnada iskelenin 
çökmesi sonucu Hayati Özmen (47) ve Yahya Koçak (30) iĢçiler yaĢamını yitirdi, 1 iĢçi de yaralandı. 
 
19 Ağustos günü ġanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Osman Keklik (30) isimli iĢçi inĢaatta çalıĢtığı sırada 
yaklaĢık 5 metre yüksekten düĢerek hayatını kaybetti.  
 
16 Eylül günü Batman'da, Batman Yeni Sanayi Sitesi'nde çırak olarak çalıĢan C.C. (15) isimli çocuk, kaynak 
için fiĢi prize takınca elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. 
 
Ekim ayında Van'ın Çaldıran ilçesinde, Çaldıran Devlet Hastanesi'nde baĢhekim olarak görev yapan Fevzi 
Gökosmanoğlu görevinden alındı. Van Ġl Sağlık Müdürlüğü tarafından kendisine "ilçenin ileri gelenleri ve 
siyasileri böyle istedi" denilerek baĢhekimlik görevinden alındığı iddia eden Gökosmanoğlu, bir kiĢinin hasta 
sırasını ihlal etmesine karĢı çıktıktan sonra görevinden alındığını iddia etti. 
 
27 Ekim günü Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Kayabağlar Beldesi yolu üzerinde bulunan mıcır Ģantiyesinde 
çalıĢan Naif Ġlhan (37) adlı iĢçi dağdan kopan kayanın düĢmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti. 
 
29 Ekim günü Siirt‟te, Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar (Zokeyde) beldesinde yol çalıĢmalarında mıcır 
Ģantiyesinde çalıĢan iĢçi Naif Ġlhan (37), üzerine kaya düĢmesi sonucu yaĢamını yitirdi. 
 
5 Aralık günü Diyarbakır'ın Hani Ġlçesi'ne bağlı Kırım Köyü'nde, yapılacak yeni camiinin temeli için beton 
dökme iĢlemi esnasında yaĢanan göçüğün altında kalan Mahmut AslantaĢ ile Hanifi Avcı isimli iĢçiler 
yaralandı. 
 
13 Aralık günü Elazığ‟ın Kovancılar ilçesinde, Yıldırım ġirketler Grubu‟na bağlı taĢeron firma tarafından Kef 
mevkisinde iĢletilen krom ocağında çalıĢan Mehmet Kurt (31), galeride üzerine düĢen taĢ ve toprak yığınının 
altında kalarak yaĢamını yitirdi. 
 
22 Aralık günü Elazığ‟ın Palu ilçesinde, Beyhan beldesinde Beyhan Barajı inĢaatında çalıĢan taĢeron firma 
iĢçisi Murat Kayadelen (26), mıcır kıran kompresör makinesinin bandına kendini kaptırıp yaklaĢık 6-7 metre 
yükseklikten düĢerek hayatını kaybetti. 
 
31 Aralık günü Bitlis'in Tatvan Ġlçesi'nde, Karayolları 112. ġube ġefliği'nde kaynak makinesi üzerine iĢçilerin 
çalıĢma yaptığı sırada kaynaktan sıçrayan kıvılcımın tiner teknesini tutuĢturmasıyla meydana gelen patlama 
sonucu Halil Bakır ve Müslüm Bakır isimli iĢçiler yaralandı. 
 

Davalar 
Eylül 2009‟da Ġstanbul'da yaĢanan sel felaketinde koltuksuz bir arabanın arkasında arkasında kilitli bırakılan 
8 iĢçi kadının ölümüne iliĢkin firma sahibi Mehmet Cevdet Karahasanoğlu, Ġdare Müdürü Ferit Göncü ve 
Ģoför Mehmet Oğur hakkında davaya 17 Mart 2010‟da Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 
DuruĢmada, olaya iliĢkin hazırlanan bilirkiĢi raporu okundu. Rapora göre, 8 kadın iĢçinin içinde mahsur 
kalarak öldüğü aracın personel değil yük aracı olduğu belirtildi. Aracın kilit mekanizmalarının çalıĢır durumda 
olduğu ifade edilen raporda, sel sularının oluĢturduğu basınç nedeniyle kilidin açılmasının imkansız olduğu 
belirtildi. Raporda, olayın meydana geliĢ Ģekli itibarıyla doğal afetin ciddi oranda etkisi bulunduğu 
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kaydedilerek, 'Meydana gelen doğal afetin asli derecede, 8'de 4 oranında kusurludur' denildi. ĠĢ yeri sahibi 
Mehmet Cevdet Karahasanoğlu'nun servis iĢine uygun araç sağlaması, idare Müdürü Ferit Göncü'nün de 
aracı servis iĢinde kullandırmaması gerektiğinin belirtildiği raporda, aracın Ģoförü Mehmet Oğur'un talimat 
gereği hareket ettiği ve alabileceği bir tedbir bulunmadığı anlatıldı. Raporda, sanık Mehmet Cevdet 
Karahasanoğlu'nun 8'de 3 oranında kusurlu olduğu, sanık Ferit Göncü'nün tali derecede 8'de 1 oranında 
kusurlu bulunduğu kaydedildi. ġöfor Mehmet Oğur'un kusursuz olduğu kaydedildi. Raporda, hayatını 
kaybeden Güldane Çiftçi, Özlem Ünal, Bircan KarataĢ, Naciye Karadeniz, Nebahat Salkım, Altun Yüksek, 
Fikriye Özentürk ve Nuriye Can'ın kusursuz oldukları belirtildi. 

Sendikalı Oldukları İçin Baskıya Uğrayanlar 
 

KESK ġanlıurfa ġubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sıdkı DehĢet 30 Aralık günü yaptığı basın 
açıklamasında, sendikal faaliyetler yasal güvenceye alınmıĢ olduğu halde yapılan her açıklamada, her 
etkinlikte, her yürüyüĢte davalar açıldığını, sendikal faaliyetlerin engellenmeye çalıĢıldığını belirtti. DehĢet, 
KESK'e yönelik baskıların, Urfa Valisi Nuri Okutan'ın göreve gelmesiyle birlikte arttığını iddia ederek, son 
zamanda açılan davalar hakkında bilgi verdi. Buna göre; 
• 26 Mayıs Grevinde gerçekleĢtirilen yürüyüĢ nedeniyle 18'i KESK'li yönetici ve üye olmak üzere 87 
kiĢi hakkında dava açıldı. Gerekçe yolu trafiğe kapatmak. 
• Geçen yıl gerçekleĢtirilen barıĢ yürüyüĢüne katılan 7 KESK'li yönetici ve üye hakkında adli ve idari 
dava açıldı. Ġdari davada 2 Eğitim-Sen yöneticisi 1 yıl kademe durdurma, bir Eğitim-Sen yöneticisi ise maaĢ 
kesimi cezası aldı. 
• 12 Kasım 2010 tarihinde gerçekleĢtirilmek istenen yürüyüĢe, polisin sert müdahalesi sonucu 32 
yönetici ve üye gözaltına alındı ve adli dava açıldı. 
• Hollanda devlet televizyonu mevsimlik tarım iĢçiliği konulu belgesel için Eğitim-Sen ġube BaĢkanının 
vermiĢ olduğu röportaj dolayısıyla idari soruĢturma baĢlatıldı. 
• 12 Kasım Kadın YürüyüĢünde polisin sert müdahalede bulunmasına iliĢkin savcılığa yapılan suç 
duyurusunda basın mensuplarına yapılan açıklama davalık oldu. Eğitim Sen ġube BaĢkanı Sıdkı DehĢet 
hakkında, "Urfa Emniyeti bu tutumu ile insanlıktan, uluslararası hukuk normlarından, evrensel değerlerden, 
nasibi almadığını bir kez daha ortaya koymuĢ oldu" sözleri nedeniyle, "kamu görevlilerinin saygınlığını 
rencide edebilecek" nitelikte olduğu iddiasıyla dava açıldı. 

Haklarında Soruşturma Açılan Memurlar 
 
Türkiye genelinde 25 Kasım 2009‟da düzenlenen grevinin ardından Malatya‟da eyleme katılan yaklaĢık 50 
öğretmene Ocak ayında uyarı, kınama, bazılarına da 1 günlük maaĢ kesme cezası verildi. 
 
ġubat ayında Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Güzelli Köyü Ġlköğretim Okulu öğretmeni Mehmet Yalçın 
hakkında, Ankara'nın Yeni Mahalle Belediyesi'nden okulu için yardım istemesi ve CHP'li milletvekillerinin 
Yenimahalle Belediyesi tarafından gönderilen yarım paketlerin dağıtması sırasında konuĢan terlikli bir 
öğrenciyi kucağına alıp orada bulunanlara terliği göstermesi ve konuyla ilgili sarf ettiği sözler sonrası 
soruĢturma baĢlatıldı. 
 
MuĢ'un Varto ilçesinde 25 Kasım 2009 yılında sendikal haklarını istemek üzere bir gün iĢ bırakan 100'e yakın 
öğretmen hakkında Mart ayında soruĢturma açıldı. 
 
Uzman ÇavuĢ E.A.'nın ġehit Albay Güner Ekici Ġlköğretim Okulu'nu üniformalı bir Ģekilde silahla basarak 
oğluyla kavga ettiği gerekçesiyle 6'ncı sınıf öğrencisi M.B.'yi dövmesini kınamak amacıyla basın açıklaması 
yapan Eğitim Sen Diyarbakır ġube BaĢkanı Abdullah Karahan'a Mart ayında Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
"Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık oldukları hizmet içindeki ve dıĢındaki 
davranıĢları ile göstermek zorundadırlar" fiilini düzenleyen Devlet Memurları Kanunu'nun (DMK) 8. 
maddesine aykırı davrandığı iddiasıyla “kınama cezası” verdi. 
 
Eğitim Sen Batman ġube BaĢkanı Salih Erol 14 Ağustos günü yaptığı açıklamada, Batman Öğretmenevi 
Müdürü Yardımcısı Kamil Petek'in, Öğretmenevi'nin bahçesindeki çimlere masa kurmak isteyen AKP gençlik 
kolları üyelerine karĢı çıktığı ve onlarla tartıĢtığı için Batman Valisi tarafından açığa alındığı belirtti. 
 
Eğitim Sen Batman ġubesi‟nden 2 Ağustos günü tapılan açıklamada, Eğitim Sen Üyesi Merkez Cumhuriyet 
Lisesi Müdürü Süleyman Kızlar‟ın, ġehit Öğretmenler Ġlköğretim Okuluna sürgün edildiğini belirtildi. 
 
Batman Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, kamuoyunda "TMK mağduru çocuklar" olarak bilinen ve tutuklu veya 
tutuksuz yargılanan öğrenciler hakkında cezai iĢlem baĢlatmadıkları gerekçesiyle 21 okul müdürü hakkında 
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soruĢturma baĢlattı. Ġl Emniyet Müdürlüğü'nün 11 Ocak 2010 tarih ve 10/37 sayılı yazısına atfen Milli Eğitim 
Müdür Vekili Bahattin Atilla imzasıyla 14 Ocak 2010 tarihinde okullara "Hakkında Adli ĠĢlem Yapılan 
Öğrenciler" baĢlıklı yazı gönderilerek, kamuoyunda TMK mağduru çocuklar olarak bilinen öğrenciler 
hakkında ceza iĢlemi yapılması istendi. SoruĢturma kapsamında 3 okul müdürü Batman Ġl Milli Eğitimi 
Müdürlüğü'ne ifade verirken, diğer okul müdürlerinin de gidip ifade vereceği belirtildi. Ġl genelinde yapılan 
eylemlere katıldıkları iddia edilerek öğrenciler hakkında adli makamlarca yürütülen soruĢturmalar halen 
devam ederken, okul müdürlerine açılan soruĢturma kapsamında ifade veren okul müdürlerine Milli Eğitim Ġl 
TeftiĢ Kurulunca "Neden çocuklara ceza vermediniz?" Ģeklinde sorular sorulduğu öğrenildi. 

Sürgün Edilenler 
 
BES Batman Ġl Temsilcisi Hüseyin Yıldırım 11 ġubat günü yaptığı açıklamada, BES Batman Temsilciliği 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Örgütleme Sekreteri Hayrettin Önür'ün hiçbir gerekçe gösterilmeden Kozluk 
Adliyesi'ne atandığını belirtti. 
 
Eğitim Sen Diyarbakır ġube BaĢkanı Abdullah Karahan 9 Nisan günü yaptığı açıklamada, ĠKMB Anadolu 
Öğretmen Lisesi'nde çalıĢan 5 öğretmenin Anadolu lisesi kadrolarına bakılmaksızın düz liselere ve baĢka 
yerlere sürgün edildiğini belirtti. 

Çalışma Koşulları 
 
14 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Erkan Akhatun, 5 Ekim 2009 tarihinde Diyarbakır‟da yerel 
yayın yapan ART televizyonunda haber spikeri olarak çalıĢmaya baĢladığını, 18 Aralık 2009 tarihinde iĢine 
son verildiğini, ancak maaĢının bir kısmınını verilmediğini ve sigortasız çalıĢtırıldığını belirterek hukuki 
yardım talep etti. 
 
Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası (DĠVES) Varto Temsilciliği 9 ġubat günü yaptığı bir açıklamada Varto 
Müftüsü Mehmet Koç'un MuĢ Ġl Müftüsü Dursun Ali ġeker'in Varto Müftülüğü'nü ziyareti sırasında 
sendikalarına ait panodaki asılı bilgi ve belgeleri söküp yırttığını belirtti. 
 
23 ġubat günü ĠHD Bingöl Ģubesine baĢvuran Ali Bor, çalıĢtığı inĢaata demir taĢırken elektrik akımına 
kapılarak yaralandığını buna rağmen SGK tarafından haklarından yararlandırılmadığını belirtti. 
 
Mardin Devlet Hastanesi'nin temizlik ihalesini alan firmanın daha önce çalıĢan 52 iĢçiye zorla senet 
imzalattırdığı ortaya çıktı. ĠĢçiler, Mart ayında savcılığa Ģikâyet dilekçesi verip firma aleyhine dava açılmasını 
istedi. Firma yetkilisinin iĢten kovma tehdidi ile kendilerine boĢ senet ve bütün özlük haklarından 
vazgeçtiklerini belirten bir yazı imzalattığını söyleyen iĢçilerden Eyüp Çiftsüren, "BoĢ senetleri kendilerini 
mahkemeye verdiğimiz için bize geri verdiler. Ancak diğer evraklar onlarda kaldı. Onların da verilmesini 
istiyoruz" dedi. 
 
23 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine Erzurum‟dan e-mail yoluyla baĢvuran ve adını açıklamayan Erzurum 
Emniyet Müdürlüğü‟nde görevli bir polis memuru, yeni atanan Emniyet Müdürü Ġbrahim Çelik‟in personele 
hakaret ettiğini, aĢağıladığını ve zaman zaman da küfrettiğini iddia etti. Çelik‟in ayrıca personeli soruĢturma 
açma, yerini değiĢtirme vb Ģeylerle devamlı tehdit ettiğii ve personelin özlük haklarının kısıtlandığı iddia 
edildi. 
 
16 Nisan günü Ġstanbul‟da, Samatya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nin inĢaatında çalıĢan ve ücretleri 
ödenmediği için bir aydır hastane bahçesinde eylem yapan iĢçilerin pankartı polis tarafından zorla indirildi. 
 
Mayıs ayı baĢında Van‟da, YĠMPAġ Ģirketinin Van'daki 3 iĢyerinde çalıĢan ve 4 aydır maaĢlarını alamayan 
40 iĢçi Ġpekyolu Caddesi‟nde bulunan mağazada eylem yaptı. Gece saatlerinde alkıĢ ve sloganlarla 
mağazaya girerek 3. Kattaki müdüriyette oturan iĢçiler mağaza yöneticilerini protesto etti. ĠĢçiler oturma 
eylemi yapınca, mağaza yöneticileri elektrikleri keserek eyleme son vermeye kalkıĢtı. ĠĢçiler eylemlerine 
devam etmesi üzerine polis zor kullanarak iĢçileri mağaza dıĢına çıkardı. Mağaza önünde bir süre 
eylemlerine devam eden iĢçiler, 4 aydır ücretlerini alamadıklarını, alacaklarına karĢılık mağazanın 
kendilerine 2011 yılına senet verdiklerini belirtti. 
 
Batman‟ın Kozluk Ġlçesi‟nde (Hezo) köylerden ilçedeki okullara öğrenci taĢımacılığı yapan 224 minibüs 
Ģoförü, 6 aydır Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden paralarını alamadıklarını belirterek Mayıs ayında iĢ bıraktı. 
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24 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Meral Özakbulak, Ağustos 2009 tarihinden beri Alman 
Hastanesi‟nde çalıĢtığını, ücretlerini hiçbir zaman tam olarak alamadığını, 20 Mayıs günü Alman Hastanesi 
BaĢhekim Vekili Murat Yonguç ile özlük hakları konusunda odasında görüĢürken BaĢhemĢire vekilliğini 
yapan Elif Tekin‟in hakaretine maruz kaldığını, istifa etmesinin istendiğini, 21 Mayıs günü mesai bitiminden 
sonra Ġnsan Kaynakları Müdiresi‟nin kendisini ve arkadaĢı ebe Sevim Kavak‟ı çağırarak istifa dilekçesi 
yazmalarını istediğini, itiraz ettiklerini, odadan çıkarken Murat Yonguç ve doktor Bora Kamalı‟nın kendilerine 
hakaret ettiğini, “istifanızı verin, defolun çıkın buradan” demesi üzerine istifa etmeyeceğimi söylediğini ve 
Bora Kamalı‟nın kendisine yumruk attığını, haftada 48 saat çalıĢmaları gerekirken 56 saat çalıĢtıklarını, 76- 
86 saat çalıĢtırılan personel olduğunu belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Bitlis Eren Üniversitesi Genel Sekreteri ġehnaz Ayhan, Rektör Prof. Dr. Mahmut Doğru hakkında kendisi 
hakkında iftira atarak okuldan atmaya çalıĢtığını belirterek Ağustos ayında dava açtı. Ayhan'ın babası ve 
avukatı Hüsnü Ayhan, kızının asılsız ihbar, suçlama, iftiralarla karĢı karĢıya kaldığını, böylece yıpratıldığı ve 
üniversiteden uzaklaĢtırılmaya çalıĢıldığını belirtti. Ayhan, müvekkili hakkında 6 ay içinde yıpratmak ve 
yıldırmak amacıyla 8'e yakın disiplin soruĢturması açıldığını, 3 aylık sürelerle 2 kez de görevden 
uzaklaĢtırıldığını belirtti. 
 
ÇGD Ağrı ġube BaĢkanı Hüseyin Bayram 30 Ağustos günü yaptığı açıklamada, yaklaĢık 5 yıldır görev 
yaptığı Anadolu Ajansı Ġl Temsilciliği'nden siyasi baskı yüzünden istifa ettiğini belirtti. 
 
9 Aralık günü Batman'da, Demiryolu köyü Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nin inĢaatında çalıĢan iĢçiler, okul 
önünde yaptıkları basın açıklamasında maaĢlarını alamadıklarını belirterek yardım talebinde bulundular. 
ĠĢçiler alacaklarını alamayınca, bir hafta sonra okula taktıkları kapı, pencere ve camları kırdılar. Polis iĢçilere 
biber gazıyla müdahale etti. 
 
Aralık ayında ġanlıurfa‟nın ViranĢehir ilçesinde, sulama amaçlı olarak yapılan ve Atatürk Barajı‟ndan 
Mardin‟e su taĢıyacak kanalda çalıĢan yaklaĢık 200 iĢçi, 10 aydan beri maaĢ alamadıklarını belirterek, 
maaĢları ödeninceye kadar grev baĢlattıklarını belirtti. ĠĢçi temsilcilerinden Mehmet ġahin, ÖZ-Erka ĠnĢaat 
ġirketi‟nin kanalın yapımını üslenen taĢeron firma olan MVK Firma temsilcisi Müslüm Nami tarafından iĢe 
alındıklarını, birçok defa Öz-Erka ĠnĢaat Firması‟nın yetkilisi EĢref KeleĢ ile görüĢtüklerini ancak, KeleĢ'in 
kendilerinin taĢeron firma ile muhatap olacaklarını belirttiğini, yaptıkları araĢtırmaya göre bu firmanın resmi 
kayıtlarını olmadığını, bu sebepten dolayı kiminle muhatap olacaklarını bilmediklerini belirtti. 
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EĞİTİM ve KÜLTÜREL HAKLAR 
 

Kültürel Haklara İlişkin İhlaller 
 
Suruç Belediye BaĢkan Yardımcısı Gülseren KoĢti, 6 Aralık 2009 tarihinde doğan torununa 'Gülseren ġewin' 
ismini koymak için Ġlçe Nüfus Müdürlüğüne baĢvurdu. Ancak Suruç Nüfus Müdürlüğü 'W' harfinin Türkçe 
alfabede olmadığını gerekçe göstererek KoĢti'nin talebini reddetti. KoĢti, aynı isimde ısrar edince, Nüfus 
Müdürlüğü farklı bir çözüm buldu. 'W' harfinin Türkçe karakter olmadığı için kullanılamayacağını belirten 
yetkililer, 'W' yerine 'VV' kullanılabileceğini söyleyip, çocuğun ismini 'Gülseren ġevvin' olarak kimliğe kaydetti.  
 

Kürtçe Ġsimlerin Engellenmesine ĠliĢkin Soru Önergesi 
BDP Diyarbakır Milletvekili Selahattin DemirtaĢ, 'Welat' ismindeki 'W' harfinin Türkçe alfabede olmadığı 
gerekçesiyle nüfus cüzdanına yazılmamasına iliĢkin Ocak ayında ĠçiĢleri Bakanı BeĢir Atalay'a yazılı soru 
önergesi verdi. DemirtaĢ önergede, hükümetin 'Kürtçe isim artık yasak değil' açıklamalarını hatırlatarak, buna 
karĢın Kürt vatandaĢların çocuklarına vermek istediği Kürtçe isimlerin önündeki engellerin devam ettiğini 
belirtti. Bunun son örneği olarak 'Welat' ismini gösteren DemirtaĢ, 'Diyarbakır'da 21 Ağustos 2008 tarihinde 
dünyaya gelen çocuklarına Türkçe karĢılığı 'Ülke', 'Vatan', 'Yurt' olan 'Welat' ismi veren Muhsin ve Laima 
BaĢer ailesinin bu isteği Diyarbakır Ġl Nüfus Müdürlüğü tarafından alfabede 'W' harfi bulunmadığı 
gerekçesiyle reddedilmiĢti' dedi. BaĢer ailesinin bunun üzerine Diyarbakır 2. Ġdare Mahkemesi'ne 
baĢvurduğunu hatırlatan DemirtaĢ, “Yapılan baĢvuruyu değerlendiren Diyarbakır 2. Ġdare Mahkemesi, ĠçiĢleri 
Bakanlığı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü'nün 24 Eylül 2003 tarihindeki genelgesine göre 'W' 
harfinin Türk alfabesine aykırılık teĢkil ettiği, Anayasa'nın 174. maddesinde Ġnkılap Kanunları arasında 
sayılan 1353 sayılı kanuna göre 1929 yılı Haziran ayı sonrası verilecek isimlerin Türk alfabesine uygun 
düzenlenmesi zorunlu tutulduğunu gerekçe göstererek, 'W' harfinin 'Türk milli kültürü, örf ve adetleri' ile Türk 
alfabesine aykırı olduğu iddiasıyla davanın reddine karar verdi” dedi. DemirtaĢ, önergede Ģu soruların 
yanıtlanmasını istedi: 
* Hükümetin 'Kürtçe isim serbest' açıklamalarına karĢın Kürtçe isim verilmesinin engellenmesini hangi 
gerekçeyle izah edeceksiniz? 
* Devletin resmi kanalı olan TRT-6'da Kürtçe yayın yapılırken, çocuklara Kürtçe isim verilmesinin 
engellenmesi adaletsizliği ve bir çeliĢkiyi yansıtmıyor mu? 
* 'W', 'X', 'Q' gibi harfler alfabede bulunmamasına karĢın birçok alanda kullanılırken, ailelerin kendi 
çocuklarına içinde bu harflerin geçtiği isimleri vermesinin engellenmesi hukuka aykırı değil midir? 
* Türk Harf Kanunu'nda çocuğa konulacak ismin Türk alfabesine uygun olması gerektiği yönünde bir Ģart 
olmamasına karĢın, yasada olmayan bir koĢulun sadece bir genelgeye dayandırılması keyfi ve hukuka aykırı 
bir uygulama değil midir? 
* Kürtçe isim konulmasının önündeki engelleri nasıl aĢmayı düĢünüyorsunuz? Bu alanda bir çalıĢmanız var 
mıdır? 
* Kürtlerin kendi kültürlerini özgürce koruyup yaĢatabilmeleri için ne tür yasal düzenlemeler yapmayı 
düĢünüyorsunuz? 

 
Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan ve liselerde okutulan 11. sınıf coğrafya kitaplarında Ağrı Dağı‟nın ismi 
“Ararat” olarak yazıldı. Türk Eğitim-Sen Genel BaĢkanı Ġsmail Koncuk, Ağrı dağının "Ararat" olarak 
isimlendirilmesine karĢı çıkmıĢ, “Ararat kelimesi sözde Ermeni Soykırımı iddiasının sembolüdür” demiĢti. 
Bunun üzerine konuyu bir önerge ile TBMM‟ye getiren MHP Karaman milletvekili Hasan ÇalıĢ, Milli Eğitim 
Bakanına “Ermeni soykırımı iddialarının sembolü haline gelmiĢ bulunan „Ararat‟ kelimesinin, „Ağrı Dağı‟ 
yerine kullanılması ve bu yanlıĢı düzeltme konusunda nasıl bir çalıĢma yapılmaktadır” diye sordu. Bakan 
Çubukçu ise Ararat‟ın fark edildiğini belirterek, „‟Kitapta yer alan harita net olmadığı için bu kelime fark 
edilememiĢtir. Ġkinci incelemede ise durum tespit edilmiĢ ve yeni baskılara (Ağrı Dağı) ifadesinin bulunduğu, 
nitelikli bir Türkiye haritası konulmuĢ, Valilikler aracılığıyla da okullarımız bilgilendirilmiĢtir” dedi.  
 
ġubat ayında Batman Nüfus Müdürlüğü, Dicle Anter isimli kiĢinin kızına vermiĢ olduğu Kürtçe 'Asiwa' 
ismindeki 'w' harfini gerekçe göstererek izin vermedi. Dicle Anter, kızının ismine Asiwa adının Ġsveç 
Konsolosu'nca verildiğini, ancak bu isme "W" harfi nedeniyle Nüfus Müdürlüğü tarafından izin verilmediğini 
söyledi. 
 
Nusaybin Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Belediye Meclisi'nin aldığı kararla oluĢturulan 7 mahalledeki 70 sokağa 
verilen Kürtçe isimlerin yaĢamını yitiren PKK'lilerin kod adları olduğunu yönelik iddiaların basında 
çıkmasından sonra baĢlattığı incelemenin ardından 2010 ġubat ayında soruĢturma baĢlattı. 4 aydır isimleri 
onaylamayan Nusaybin Kaymakamlığı ile Belediye BaĢkanlığı'ndan konuyla ilgili belgeler istendi.  
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2 ġubat günü Kars‟ta, BDP il baĢkan yardımcısı Ġdris Ağbaba'ya iĢyerinde yüksek sesle Kürtçe müzik 
dinlediği için “Kabahatler Kanunu” uyarınca 1450 TL para cezası verildi. Ağababa'nın Kars Sulh Hukuk 
Hakimliği'ne yaptığı itiraz sonucu, cezanın ses ölçümü yapılmadan verildiği gerekçesiyle karar iptal edildi. 
Polisler 27 Nisan günü ceza kesmek için tekrar iĢyerine geldi.  Polisle tartıĢan Ağbaba, sürekli bu 
uygulamayla karĢılaĢtığını belirterek, 'Mehteran takımı ile ülkücü gençlerin kentteki bütün halkı rahatsız 
etmeleri suç olmuyor, hiçbir ses ölçümü yapılmadan sırf Kürt olduğum ve Kürtçe müzik çaldığım için sürekli 
taciz ediliyorum' dedi.  
 
Mart ayında Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi'nde, Rıfat Önkol isimli kiĢinin yeni doğan çocuğuna vermek istediği ve 
Ceylan'ın Kürtçesi olan 'Xezal' ismi, Türkçe alfabede 'X' harfi bulunmadığı gerekçesiyle nüfus müdürlüğünce 
kabul edilmedi. Nüfus müdürlüğü çocuğun ismini 'Ğezal' olarak kayıtlara geçti. 
 
ĠHD Adana ġubesi‟ne baĢvuruda bulunan A.B isimli kiĢi, 25 Mart günü Adana ili Seyhan ilçesi Nüfus 
Müdürlüğüne baĢvurarak yeni doğan çocuğuna “Wildan” ismini koymak istemesi üzerine görevli memur 
tarafından hakarete maruz kaldığını iddia etti. Görevli memurun A.B.‟ye “madem bir alfabeniz var. O halde 
gidin ayrı bir devlet kurun. O zaman istediğiniz ismi koyarsınız. Bu devlet var oldukça buna izin vermeyiz”  
dediği belirtildi. 
 
Mardin‟in Derik Ġlçesi‟nde Derik Belediyesi tarafından açılan “kadın sosyal faaliyet evi”ne Belediye Meclisi‟nin 
9 Eylül 2009 tarihli kararıyla verilen Peljin (YaĢam Yaprağı) adına Mardin Valiliği, “Türk Dil Kurumu‟nda böyle 
bir ad olmadığı” gerekçesiyle izin vermedi. 
 
Van Belediyesi Meclisi‟nin 9 Haziran 2010 tarihinde ġehir Parkı isminin Feqiyê Teyran parkı olarak 
değiĢtirilmesi kararı, Ağustos ayı baĢında VanValiliği tarafından onaylanmadı. Valilik, Van Belediyesi 
tarafından kullanılan ê ve q harflerini kabul etmeyerek, adres ve numaralandırmaya iliĢkin yönetmeliğin 24. 
maddesini gerekçe gösterdi. Valilik yazısında Feqiyê Teyran Park isminin ancak Fekiye Teyran olarak 
değiĢtirilmesi durumunda onay verebileceğini belirtti. 
 
30 Eylül günü Diyarbakır‟da, BDP YeniĢehir Ġlçe Örgütü, TZPKurdi'nin anadilde eğitim için baĢlattığı 
kampanya kapsamında anadilde eğitim için topladığı 100 adet dilekçeyi YeniĢehir Ġlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne vermek istedi. Dilekçe vermek için Kaymakamlık binasına giren BDP'liler, YeniĢehir 
Kaymakamı Adem Arslan ile görüĢerek, dilekçeleri Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne vermek üzere Kaymakam 
Adem Arslan'a teslim etmek istedi. Kaymakam Arslan ise dilekçelerin Türkçe dıĢında bir dile ile yazıldığını 
belirterek, dilekçeleri kabul etmedi. 
 
1 Ekim günü ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nde, TZPKurdi tarafından baĢlatılan anadilde eğitim kampanya 
kapsamında anadilde eğitim isteyen 1106 kiĢi Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe ile baĢvurdu. Dilekçeleri 
Kurdi-Der yöneticileri Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne götürürken, Kurdi-Der Yöneticisi Ahmet DalmıĢ, "Milli 
eğitim Müdürü yerinde yoktu. Bizler orda saatlerce bekletildik. Kimse bizim dilekçeleri almadı. Müdürün vekili 
de dilekçeleri almadı. Bizler dilekçeleri en son orda bırakıp geldik. Müdür yardımcısı Mesut Munis, 
'Anayasada Türkçe dıĢında herhangi bir dille yazılan dilekçe yazılmaz' dedi" Ģeklinde beyanda bulundu. 
 
Diyarbakır Ġl Genel Meclisi'nin 7 Ekim 2010‟da yapmıĢ olduğu toplantıda “yeni köy isimlerinin yanına eski 
isimlerin yer alması” kararının oy birliği ile kabul edilmesinin ardından Diyarbakır Valiliği‟ne sunulan karar 
"kanuna aykırı” olduğu gerekçesiyle reddedildi. Eski isimlerin iadesinin kanunlarca elvermediğini ileri süren 
Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, ayrıca 2 ay önce merkeze bağlı 91 köyün Türkçe isminin yanına Kürtçe 
yazdıran BüyükĢehir Belediyesi'nin de suç iĢlediğini savundu. Vali Toprak, 8 maddelik gerekçeli kararının 
öncelikli maddesinin 2709 sayılı Anayasa'nın 3. maddesinde bulunan "Türkiye Devleti, ülkesi ve milliyetiyle 
bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir" hükmüne dikkat çekerken, BDP ve AKP'li il genel meclis üyelerinin 
almıĢ olduğu ortak kararı ise "Genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit 
edilemez. Müstehcen ve gülünç adlar konulamaz. Köy isimlerinin toplu olarak değiĢtirilmesi büyük bir 
karıĢıklığa yol açar" Ģeklinde değerlendirdi. 
 
BDP'li Kurtalan Belediyesi'nin, Ekim ayında ilçe merkezinin birçok noktasına koyduğu ve üzerinde Kürtçe 
"ġaredariya Misirce (Kurtalan Belediyesi)" yazılı çöp konteynırları toplatıldı. Kurtalan Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı‟nın açtığı davada Mahkeme, kararına gerekçe olarak "Ġnkılap Kanunu"na muhalefeti gösterdi. 
Konuyla ilgili Kurtalan Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na ifade vermek üzere giden Kurtalan Belediye BaĢkanı 
Necat Yılmaz ifadesini Kürtçe vermek istedi. Ancak Savcılık "ġüpheli Kürtçe Savunma yapacağını beyan 
etmesi üzerine daha önceki soruĢturma dosyalarında Türkçe ifadeler verdiği bilindiğinden Ģüphelinin 
savunması alınamamıĢtır" diyerek, Kürtçe savunmaya izin vermedi. 
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MuĢ Ġl Genel Meclisi'nin 10 Kasım 2010'da yapmıĢ olduğu toplantıda köylerin Türkçe isimlerinin yanında eski 
isimlerinin de yer alması kararı 7 ret oyuna karĢın 15 evet oyuyla meclisten geçerken, karar 15 Kasım 
2010'da MuĢ Valiliğine sunuldu. MuĢ Valiliği ise, kararı "kanuna aykırı" iddiasıyla reddetti. Ġl Genel Meclisi, 
Aralık ayındaki toplantısında, valiliğin reddettiği kararı görüĢerek, tekrar oy çokluğu ile kabul etti. Oy 
çokluğuyla kabul edilen karar ikinci defa MuĢ Valiliğine sunuldu. 
 
Batman Belediyesi'nin Aralık ayında bir parka vermek istediği Ermeni sanatçı Aram Tigran ismi, ĠçiĢleri ve 
DıĢiĢleri Bakanlığı ile valilikçe reddedildi. Kararın gerekçesi olarak, Yunanistan vatandaĢı Tigran'ın 
memleketi sayılan Ermenistan ve Yunanistan'da herhangi bir parka veya caddeye bir Türk Ģahsiyetinin 
isminin verilmemesi gösterildi. 
 
Aralık ayında MuĢ‟un Bulanık ilçesinde, Belediye Meclis üyesi Cevdet YaĢar'ın iki aylık çocuğuna vermek 
istediği Dijwar ismi, Bulanık Kaymakamlığı Ġlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından Türkçe alfabede (w) harfi 
bulunmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. YaĢar, çocuğunun isminin kabul edilmesi için Bulanık Asliye Hukuk 
Mahkemesi'ne baĢvurdu. 
 
31 Aralık günü Batman‟da, BDP Batman Ġl Örgütü'nün Türkçe olan parti tabelasının yanına astığı Kürtçe 
"Partiya AĢtî û Demokrasiyê Serokiya Bajêr ya Elihê" yazılı tabela, "Siyasi partiler kanununa aykırı" olduğunu 
ileri süren Batman Cumhuriyet Savcılığı‟nın talimatı ile indirildi. 

Eğitim Hakkına İlişkin İhlaller 
 
13 Ocak günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan ġehmus Tosun (1987) 2009-2010 öğretim yılında 
Konya Selçuklu Üniversitesi SeydiĢehir Yüksekokulu Makine Bölümü‟nde eğitime baĢladığını, okula devam 
ettiği sırada ülkücülerin kendisine ülkü ocaklarına üye olması konusunda baskı yaptığını, kabul etmemesi 
üzerine bir arkadaĢı ile beraber zorla arabaya bindirilip ıssız bir yere götürüldüğünü ve gözlerinin bağlanarak 
çeĢitli iĢkencelerden ve kaba dayaktan geçirildiklerini, serbest bırakıldıktan sonra gittikleri karakolda Ģikayetçi 
ve davacı olduklarını belirtmelerine rağmen polisin “Yapacağımız bir Ģey yok, güvenliğinizi sağlayamayız 
gidin memleketinize” dediğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Diyarbakır'da ilköğretimi bitirdikten sonra liseye devam eden 40 iĢitme engelli öğrenciye Burhanettin Yıldız 
Anadolu Teknik Lisesi'nde bulunan 2 sınıfta ders verilmeye baĢlandı.  Öğrencilere, iĢitme dili bilmeyen 
öğretmenler tarafından eğitim veriliyor. 
 
Malatya DoğanĢehir Meslek Eğitim Lisesi'nde 5 Mart günü, 2 öğrenci arasında çıkan ve daha sonra Kürt 
kökenli öğrenciler ile ülkücü öğrenciler arasında büyüyen kavganın ardından, Ġlçe Kaymakamı, DoğanĢehir 
Milli Eğitim Müdürü ve okul idarecileri okulda toplantı yaptı. Toplantıda Kürt öğrencilerin ailelerinin çağrılarak 
'Güvenlik' gerekçesiyle öğrencilerin memleketlerine gönderilmesine karar verildi. Okul Ġdaresinin çağırması 
üzerine okula gelen Kürt öğrencilerin velilerine 'Çocuğumu ailevi sorunlar nedeniyle okuldan alıyorum' yazılı 
dilekçeler imzalattırıldı. Okul Müdürü HaĢim Cansız, dilekçeyi imzalamak istemeyen velilere 'Eğer 
imzalamazsanız çocuklarınızı disipline veririz, bir daha da baĢka okulda okuyamazlar' diyerek tehdit etti. 
Bunun üzerine Faruk Erbey, Casim Erol, Ġlhan Ok, Sait Ok, Vehbi Aslan, Cihat Tiryaki, Serhat Çakır, Semih 
Tuna, Ensari Tuna ve Abdulcabbar Tuna okuldan uzaklaĢtırıldı. 
 
Ġstanbul'da Çekmeköy'de bulunan Mehmetçik Lisesi'ndeki 24 öğrenci, Tekel iĢçilerine destek için yaptıkları 
etkinlik nedeniyle okuldan atıldı. Mehmetçik Lisesi'nden 200 öğrenci, 25 ġubat 2010‟da Ankara'da eylemler 
yapan Tekel iĢçilerine destek vermek için okulun içinde "Tekel iĢçileri yalnız değildir" diyerek slogan attı. Okul 
yönetimi öğrencilere etkinliklerini bitirmesi istedi. 24 öğrenci eyleme devam etti. Ġki saat süren etkinlik sonrası 
okul yönetimi öğrencilerin savunmasını aldı ve Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu'na sevk etti. 
Çekmeköy Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 16 Mart Salı günü aldığı kararla 24 öğrencinin Ortaöğretim Kurumları 
Disiplin Yönetmeliği‟ne göre tasdikname verilmesini onayladı. Tasdikname verilen öğrenciler "Biz okulun 
bahçesinde oturarak eylem yaptık. Herhangi bir slogan atmadık. Herhangi bir siyasi gruba mensup değiliz. 
Bu nedenle haksız yere okuldan atıldık" dedi. 
 
Ağustos ayında Batman‟da, gösteri ve yürüyüĢlere katıldıkları gerekçesiyle polisin tespit ettiği 65 lise ve 
ilköğretim öğrencisinden 7‟sine Milli Eğitim Müdürlüğü kınama cezası verdi. 
 
20 Eylül günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Murat Ö., kızı E.N.Ö.‟nün Vali Nafiz Kayalı Yatılı Bölge 
Okulu‟nda öğrenim gördüğünü, okulda kaloriferlerin yanmadığını, okulun tadilata ihtiyacı olduğunu, sınıfların 
birçoğunun yağmurlu günlerde su içinde kaldığını, kıĢlık kılık kıyafet yardımının kesildiğini, yemeklerinin 
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çoğunun günlük ihtiyacı sağlayacak kalitede olmadığını, bazı günler sadece çorba ve makarna verildiğini, 
lojmanlarda kalan öğretmenlerin de çocukların yemeklerinden yemeleri yediklerini, okuldaki koĢullara iliĢkin 
Milli Eğitim Müdürü Zülfi Teoman  ile görüĢtüğünü, buna rağmen sorunların devam ettiğini belirtti. 
 
4 Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran C.K., 2000 yılında girdiği Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Ziraat Mühendisliği bölümünden 2005 yılında ayrıldığını, 2008 tarihinde çıkan afla tekrar okula döndüğünü, 
2009–2010 öğretim yılı ilk döneminde derslerini verdiğini, ikinci döneme ait 7 dersten tümü için kendisine 
devamsız tekrarı tebliğ edildiğini, itirazları sonucunda “5 dersten devam ettiğinin, 2 dersten ise devam 
etmediğinin” kendisine aktarıldığını, tekrar itiraz ettiğini, 2002–2003 yılında bu derslere devam ettiğini 
gösteren belgeleri sunmasına rağmen “iĢ iĢten geçti” dendiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Batman Ġl Emniyet Müdürlüğü, “11.01.2010 tarih ve 10/37 sayılı” yazısına atfen Milli Eğitim Müdür Vekili 
Bahattin Atilla imzasıyla, 14.01.2010 tarihinde okullara “Hakkında Adli ĠĢlem Yapılan Öğrenciler” konulu yazı 
gönderdi. “Gizli” ibareli yazıda Batman‟da gösterilere katılan 64 öğrencinin okul yönetimi tarafından 
cezalandırılması istendi. Aradan geçen 10 aylık süre zarfında müdürlerden bazıları değiĢik okullarda eğitim 
gören 7 öğrenciye “kınama cezası” verdi. Öğrencilerden ikisinin lise, beĢinin ise ilköğretim öğrencisi olduğu 
öğrenildi. 
 
28 Kasım günü ĠHD Bitlis Temsilciliğine baĢvuruda bulunan Elfesiya Ceylan, KPSS sınavına girmek için 
sınav yeri olan Ergin Konut Ġilköğretim Okulu‟na sınav saati olan 09:30‟da gitmesi gerekirken 09:43‟te 
gittiğini, sınav saatinden 15 dakika sonraya kadar da sınava alınması gerekirken, okul kapsında görevli 
Hatice Öntürk‟ün kendisini sınava almadığını ve Ģahsıyla ilgili soru sormaya baĢladığını, kendisine soru 
sormaktan vazgeçip sınava alınmasını söylediğinde, “sınav saatinden 3 dakika sonra da kimseyi almadığını” 
belirterek talebini reddettiğini belirtti. ĠHD konuyla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu. 
 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) müzik bölümünde okuyan 6 öğrenci, Müzik Bölümü BaĢkanı Serap Yüklük'ün 
kendilerine okul içerisinde baskı uyguladığını belirterek Kasım ayı sonunda ĠHD Van ġubesi'ne baĢvurdu. 
ĠHD Van ġube BaĢkanı Mehmet Ali ġen'inde aralarında bulunduğu ĠHD'liler, Van Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na 
giderek Serap Yüklük hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye binasının çıkıĢında basın açıklaması 
yapan ĠHD ġube BaĢkanı M. Ali ġen, konu ile ilgili YÖK ve Rektörlüğe suç duyurusu dilekçelerini verdiklerini 
belirterek, "Yüklük hakkında bize gelen iddialara arasında bazı öğrenciler okula gelmedikleri halde kendi 
siyasi görüĢüne yakın olanlara özellikle, yüksek notlarla geçiriyor. Özellikle Yüklük'ün okulda korku 
imparatorluğu yaratmıĢ, öğrenciler yükümlü olmadıkları halde bazı etkinliklere zorla götürüyorlar. Bu beyanda 
bize baĢvurular var, bu öğrenciler götürüldükleri etkinliklere gitmek zorunda olmadıkları halde götürülüyorlar. 
Gitmedikleri taktirde kendilerinin devamsızlıktan bırakılacakları yönünde tehditlere maruz kalıyorlar, bu 
amaçla derneğimize baĢvuruda bulunmuĢlardır" dedi. 
 
12 Aralık 2010'da Malatya'nın Akçadağ Ġlçesi'nde, erkek arkadaĢının tecavüze uğradığı için Malatya Akçadağ 
Çok Programlı Lisesi‟nin okul tuvaletinde intihar teĢebbüsünde bulunan 1. sınıf öğrencisi Ç.A (16), ve 2 
kardeĢi okuldan atıldı. Ç.A.'nın babasının Akçadağ Kaymakamı'nı arayarak durumu iletmesi ile Ç.A.'nın iki 
kardeĢi tekrar okula alındı. Ancak Ç.A. okula alınmadı. Ç.A.'nın doktor raporu ile darp edilerek tecavüze 
uğradığı kanıtlanmasına rağmen Ç.A.'nın durumunu soran gazetecilere Malatya Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Bulut, "Tecavüz yok. Olayı aile yanlıĢ lanse ediyor. Yatılı öğrenciler için bir pansiyon oluĢturduk. Olayı ben de 
net olarak bilmiyorum. Ben kimsenin bekçiliğini yapamam. Ayrıca size de telefonda açıklama yapmak 
istemiyorum. Makamımıza gelin izah edeyim. Art niyetli sorular soruyorsunuz" Ģeklinde yanıt verdi. "Peki, 
tecavüz yoksa Ç.A.‟ ile birlikte aynı okulda okuyan 2 kardeĢi neden okuldan attınız, gerekçeniz neydi?" 
sorusuna ise Bulut cevap vermekten kaçındı. 

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Açılan Soruşturmalar 
 
Kocaeli Üniversitesi'nde (KOU) öğrenim gören 24 öğrenci hakkında, Dicle Üniversitesi öğrencisi Aydın 
Erde‟in polis kurĢunuyla öldürülmesini protesto etmek için 15 Aralık 2009 tarihinde düzenlenen yürüyüĢe 
katıldıkları gerekçesiyle 'Sükuneti bozmak' ve 'Can ve mal güvenliğini tehlikeye düĢürmek' iddiasıyla 
Rektörlük tarafından 2010 Ocak ayında soruĢturma açıldı. 
 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nde öğrenim gören ve 21 Aralık 2009 tarihinde okul yönetiminin 
baskılarını ve çıkan yemekleri protesto amacıyla bir günlük ders boykotu yapan öğrenciler hakkında fakülte 
yönetimi soruĢturma baĢlattı. SoruĢturmayı yürüten Prof. Dr. M. Ramazan ġekeroğlu, Prof. Dr. Ġsmail Meral, 
Doç. Dr. Lütfullah BeĢiroğlu, Doç. Dr. Ġsmail Katı ve Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Güdücüoğlu 8 Ocak günü sınıflara 
baskın düzenledi. Tek sıra halinde sıralara oturtulan öğrencilerden, içerisinde yazılı olan “21 Aralık‟ta derse 
girdiniz mi? Girmediyseniz neden girmediniz? Boykot amacıyla mı girmediniz? Neyi boykot ettiniz? Derse 
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girmemenizi engelleyen veya sizi tehdit eden bir durumla karĢılaĢtınız mı? Bir engelleme ve tehditle 
karĢılaĢmıĢsanız bunun isimlerini yazabilir misiniz? Konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir Ģey var mı?” soruları 
yanıtlamaları istendi. Soruların cevaplandırılması sırasında öğrencilerin birbirleriyle konuĢmalarına izin 
verilmezken, yanıtlamak istemeyenlerin de yanıtlaması yönünde baskı gördü. 
 
Adana'da 22 Aralık 2009‟da kaldıkları yurtta verilen yemeklerde at eti kullanıldığının ortaya çıkması üzerine 
yurtta kalan öğrencilerin 29 ve 30 Aralık 2009 tarihlerinde yaptıkları eylem sonrası 18 öğrenci hakkında Yurt 
Müdürlüğü tarafından, 'Eylem yapmak', 'Yurt müdürünü küçük düĢürücü sloganlar atmak' gerekçesiyle 
soruĢturma açıldı. 4 Ocak günü yurtta anons edilerek blok müdürlüklerine çağrılan öğrencilere, Yurt Müdür 
Yardımcısı Niyazi Güher'in imzasının bulunduğu açıklamalı bir ifade tutanağı verildi. Ġfadelerin istendiği 
tutanakta, yapılan eylem ayrıntılarıyla anlatılarak yurt müdürünün küçük düĢürüldüğü belirtildi. Tutanak da 
öğrencilerin eylemlerinde açtığı 'Ġnsanca bir yaĢam, insanca bir yurt istiyoruz' pankartı da yurdun huzur ve 
güvenliğini bozduğu iddia edildi. 
 
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü‟nün “siyasi simge olduğu” 'poĢu' ile kampus alanına giriĢi yasaklamasının 
ardından yasağı protesto ederek, 'poĢu' ile kampus alanına girmek isteyen öğrencilerden 8‟i hakkında Ocak 
ayında idari soruĢturma baĢlatıldı. 
 
29 Ocak günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Tenha, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Adana Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu Müdürlüğüne bağlı Yurt‟ta 2 yıldan beri kaldığını, Çukurova 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 2. Sınıf öğrencisi iken 7 Aralık 2009 tarihinde Yurt Kafeteryasında çıkan bir 
kavga sonrası orada olmadığı halde kavgaya karıĢmakla suçlandığını ve bu suçlama sonrasında Yurttan 
süresiz uzaklaĢtırma cezası verildiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Hacettepe Üniversitesi'nde (HÜ) ġubat ayında, 23 Aralık 2009 günü Beytepe Kampusu kafeterya önünde 
TEKEL iĢçilerine destek eylemine katılım çağrısı yapan 20 öğrenci hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 
SoruĢturma baĢlatılan öğrenciler 16 ġubat 2010 Salı günü savunmaya çağrıldı. 
 
UĢak Üniversitesi'nde (UÜ) okuyan ve 26 Mart günü sağ görüĢlü bir grubun taĢlı, sopalı ve bıçaklı saldırısına 
uğrayan S.B., Y.U., M.ġ., F.B., D.A. ve R.E. adlı öğrenciler hakkında rektörlük soruĢturma açtı. 
 
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) eğitim gören birinci sınıf öğrencisi Uğurcan 
Soybelli hakkında, 24 Mart günü afiĢ astığı gerekçesiyle, 25 Mart'ta giriĢ kapısından kimlik göstermeden 
geçtiği için, 30 Mart'ta ÖGB'lileri tehdit ettiği için ve son olarak da sağ görüĢlü bir öğrenciye saldırdığı 
iddiasıyla soruĢturma açıldı. SoruĢturma süresince okula giriĢ çıkıĢı yasaklanan Soybelli, eğitim hakkının 
engellendiğini söyledi. 
 
Muğla Üniversitesi Rektörlüğü, Ocak ayında evi polis tarafından basılan ve kitap, cd ve taĢınabilir 
belleklerine el konulan Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden Metin KarataĢ ve BarıĢ Üçtepeler 
hakkında evde yasaklı yayın ve kitap bulundurdukları” iddiasıyla disiplin soruĢturması baĢlattı. Rus Yazar 
Nikolay ÇerniĢevski “Nasıl Yapmalı” kitabı da disiplin soruĢturmasına gerekçe oldu.  
 
13 Mayıs günü ĠHD Adıyaman ġubesi‟ne baĢvuran Besni Meslek Yüksek Okulu 2. Sınıf Öğrencisi Sait Kaya, 
Mayıs ayında üniversite öğrencileri olarak Deniz GezmiĢ ve arkadaĢlarını anmak üzere düzenlenen basın 
açıklaması sonrası Okul Müdürü ile tartıĢma yaĢadığını ve sonrasında içerisinde kendisinin de bulunduğu 
bazı arkadaĢları hakkında idari soruĢturma açıldığını belirtti. 
 
Dicle Üniversitesi'nin (DÜ) 26 Nisan 2010 tarihinde düzenlediği "Bahar ġenlikleri" organizasyonuna kendileri 
dahil edilmediği gerekçesi ile Ģenlikleri protesto ederken gözaltına alınan 104 öğrenci hakkında üniversite 
yönetimi tarafından soruĢturma açıldı. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. AyĢegül Saraç, olaya iliĢkin 
kendisini ziyaret eden sivil toplum örgütü temsilcilerine "Hiçbir öğrenci hakkında üniversite yönetimi 
tarafından soruĢturma açılmayacak" sözünü vermiĢti, ancak Dicle Üniversitesi SoruĢturma Komisyonu 
BaĢkanı Prof. Dr. Abdulkadir ErtaĢ, Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Öğrenci ĠĢleri 
BaĢkanlığı'nın 08 Haziran 2010 tarihli "Gizli" ibareli yazısı üzerine 104 öğrenci hakkında soruĢturma açtı. 
 
Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversite içerisinde basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle 
Ekim ayında 53 öğrenci hakkında soruĢturma açıldı, bunlardan 27‟si yurttan atıldı. Öğrenciler 21 Ekim günü 
ĠHD ġanlıurfa ġubesi‟nde konuya iliĢkin bir basın açıklaması düzenledi. ĠHD ġanlıurfa ġube BaĢkanı Cemal 
Babaoğlu ve MAZLUMDER ġube BaĢkanı Meral DerviĢoğlu, hakkında soruĢturma baĢlatılan ve yurttan 
atılan öğrencilerinin durumuna iliĢkin 27 Ekim günü Haran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Ziya Karakılçık 
ile görüĢtü. Babaoğlu, "Rektör yardımcısı ile yaptığımız görüĢmede öğrencilerin düĢüncelerinden dolayı, 
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demokratik etkinliklerden dolayı soruĢturmalık olmalarının hukuki olmadığını belirttik. Rektör yardımcısı 
söylediklerimizi rektöre iletip, verilen cezaların geri çekilmesi, soruĢturmaların durdurulması konusunda 
yapılabileceğimiz bir Ģey varsa yapacaklarını ifade etti. Öğrencilerin uğradığı hak mahrumiyetleri durumunda 
yanlarında olmaya devam edecek ve rektör yardımcısının söylediklerinin takipçisi olacağız" dedi. 
 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğü Aralık ayında, polis tutanaklarına dayanarak YÖK protestosu 
sonucunda yürüttüğü soruĢturma kapsamında, daha önce okuldan attığı ve 11 aydır MuĢ E Tipi Kapalı 
Cezaevi'nde tutuklu bulunan Feyzullah Tüzün, Delil Akbalık, Serdar Harman öğrencilere soruĢturma açtı. 

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza Alanlar  
 
Marmara Üniversitesi (MÜ) ĠletiĢim Fakültesi Dekanlığı tarafından Ocak ayında 40'ı aĢkın öğrenci hakkında 
soruĢturma açıldı. 23 Aralık'ta Kürt öğrencilerle ülkücü öğrenciler arasında yaĢanan kavga soruĢturmaya 
gerekçe gösterilirken, soruĢturma öğrencilerin 6 Ocak'tan itibaren okula giriĢleri yasaklandı. 
 
Diyarbakır'da 6 Aralık 2009'da çıkan olaylarda polis kurĢunuyla yaĢamını yitiren Aydın Erdem için 9 Aralık 
2009‟da düzenleyecekleri basın açıklamasına çağrı bildirileri dağıtırken, gözaltına alınan Ġnönü Üniversitesi 
öğrencileri Abdurrahim Orak, Kamuran Kılıç, Çiğdem Aslan, Dicle Karadeniz ve Esra Gerger hakkında 
Savcılık tarafından "KovuĢturmaya yer olmadığı" gerekçesiyle dava açılmazken, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), 
öğrenciler hakkında Ocak ayında soruĢturma açtı. SoruĢturma sonucunda öğrencilerin, "Yasa dıĢı faaliyette 
bulunduklarına" kanaat getiren KYK, 5 öğrenciyi yurttan attı. Bununla yetinmeyen KYK, öğrencilerin katkı 
kredisi, öğrenim ve BaĢbakanlık bursunu da kesti. 
 
Adana Çukurova Üniversitesi Fevzi Çakmak Yurdu'nda kalan ve at ve eĢek etinin öğrencilere yedirilmesini 
protesto eden 18 öğrenci Ocak ayında yurttan atıldı. Çukurova Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi 
Abdurrahman Çınar'a, kaldığı Fevzi Çakmak Yurdu'nun yönetimi tarafından iki defa 15 günlük uzaklaĢtırma 
cezası verildikten sonra üçüncü uzaklaĢtırma cezasıyla yurttan atıldı. Kalacak yeri olmadığı için eğitiminin 
aksadığını belirten Çınar, yurt yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunmak için hukuki yardım talebiyle 
ĠHD Adana ġubesi'ne baĢvurdu. 
 
22 ġubat günü ĠHD Bingöl Ģubesine baĢvuran Sinan Çelik, katıldığı basın açıklamasından dolayı Bingöl 
Üniversitesi rektörlüğü tarafından YÖK öğrenci Disiplin yönetmeliğinin 9/J maddesi uyarınca 22.02.2010 
tarihinden itibaren uygulanmak üzere 1 dönem okuldan uzaklaĢtırma cezası verildiğini belirtti. 
 
31 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Yasemin Acer, 13.12.2009 tarihinde evinden gözaltına 
alındığını, tutuksuz yargılanmak üzere hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldığını, 
öğrencisi olduğu Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Disiplin Kurulu‟nun Mahkeme sonucunu beklemeden 
kendisine ceza verdiğini belirtti. 
 
Marmara Üniversitesi'nde 22 Aralık 2009'da ülkücü bir grup ile Kürt öğrenciler arasında çıkan kavgada 
yaralanarak, “iĢ göremez” raporu alan 6 öğrenciye olayın faili oldukları gerekçesiyle okuldan uzaklaĢtırma 
cezası verildi. Öğrenciler dekanlık kararına karĢı Ġstanbul Ġdare Mahkemesi'ne dava açacaklarını belirtti. 
 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrenim görürken 15 Ocak 2009'da “yasa dıĢı faaliyetlerde bulundukları” 
gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan ve Kasım 2010 tarihinde Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
haklarında “silahlı örgüt üyesi olmaktan” dava açılan Cihan Kirsiz, Onur Akdeniz, Ünal Günal, Mustafa 
Sarıca, Orhan Yıldırım adlı öğrencilere ceza verilmesi sonrası üniversite yönetimi öğrencileri dava temyiz 
aĢamasında iken ''silahlı örgüt üyesi'' oldukları iddiasıyla hem okuldan attı hem de hiçbir okulda okuma 
imkanı bırakmayan "örgün öğretimden uzaklaĢtırma" cezası verdi. Öğrencilerden Orhan Yıldırım, "Sivas'taki 
olaylardan sonra sınava girip Marmara Üniversitesi Enerji Öğretmenliği bölümünü kazandım. Yargıda kesin 
bir karar çıkmamasına rağmen beni telefonla arayıp yüksek eğitim kurumlarından uzaklaĢtırıldığımı söyleyip, 
kararı okuduğum Marmara Üniversitesi'ne tebliğ ettiklerini söylediler" dedi. 
  
Ağrı Valiliği'nin, Ġbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderdiği yazının ardından, rektörlük ve Ġl 
Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalıĢması sonucu, Ahmet Türk'e yönelik saldırı ile ġerzan Kurt'un öldürülmesini 
protesto ettikleri için 150 öğrenci hakkında soruĢturma açıldı. SoruĢturma kapsamında üniversite yönetimi ve 
emniyete ifade veren 150 öğrenciden ikisine birer dönem, 71 kiĢiye de 15 gün ila 1 ay arasında okuldan 
uzaklaĢtırma cezaları verildi. 
 
11 Nisan'da 2010'da Fırat Üniversitesi'nde sağ görüĢlü bir grubun Ġsmet Bilmez adlı bir Kürt öğrenciye 
saldırması sonrası “can güvenliklerinin olmadığını dile getirmek için” rektörlüğe yürümek isteyen 17 Kürt 
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öğrenci hakkında Rektörlük Disiplin SoruĢturma Komisyonu tarafından açılan soruĢturma sonucunda, 
"öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranıĢlarda bulunmak" 
iddiasıyla biri mezun toplam 17 öğrenciye kınama cezası verildi. 
 
YYÜ Rektörlüğü, 2009 yılında üniversitede YÖDER tarafından YÖK protestosu için yapılan yürüyüĢ ve basın 
açıklaması nedeniyle 4 öğrenci hakkında açtığı soruĢturmayı Aralık ayında tamamladı. Feyzullah Tüzün, 
Delil Akbalık, Bayram Kuzu adındaki öğrenciler, "Yükseköğretim Kurumu'na ait kapalı ve açık mahallerde 
yetkililerden izin alınmadan toplantılar düzenlemek veya bu tür toplantılara katılmak, öğrencileri temsil yetkisi 
olmadığı halde öğrenci temsilcisi sıfatını takınarak, beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak" 
gerekçe gösterilerek okuldan atıldı. SoruĢturma kapsamında Serdar Harman adındaki baĢka bir öğrenci ise, 
polis tarafından düzenlenen tutanağa istinaden denilerek, "Dil, ırk, din ve mezhep açısından kutuplaĢmalara 
yol açmak ve ayrıca Yükseköğrenim Kurumları'nda ideolojik ve siyasi amaçlarla huzur, sükun ve çalıĢma 
düzenini bozmak, boykot gibi eylemlere katılmak, bu amaca yönelik eylemleri tahrik etmek" gerekçesiyle 
okuldan atıldı. 
 
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı son sınıf öğrencisi Sonel Temel, 
“alaya alıcı afiĢ” astığı gerekçesiyle okuldan yarım dönem uzaklaĢtırıldı. Öğrenci Kolektifleri aktivisti Sonel 
Temel, Mart 2010‟da sağ görüĢlü bir grubun saldırısı sonrası bazı arkadaĢlarıyla gözaltına alınınca, bu 
durumu hazırladıkları afiĢlerle protesto etmeye karar verdi. Sonel, “5 Parmak” adını verdiği afiĢte, Ankara 
Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, DTCF Dekanı Prof. Dr. Rahmi Er ve güvenlik birimi sorumlusu Üzeyir ĠĢ‟in 
birer parmağının temsil edildiğini, ve “Bu tutmuĢ, bu kesmiĢ, bu piĢirmiĢ, bu yemiĢ” olarak bilinen 
tekerlemeden esinlenerek, her bir parmağa yaĢadıkları olayla ilgili kelimeler yazdıklarını ve afiĢleri okulun 
değiĢik yerlerine astıklarını belirtti. Temel‟e iletilen Disiplin Kurulu Kararı‟nda, Ankara Emniyet Müdürü Orhan 
Özdemir, Dekan Prof. Rahmi Er ve güvenlik birimi sorumlusu Üzeyir ĠĢ‟i alaya alıcı afiĢler astığı nedeniyle 
cezanın verildiği belirtildi. 
 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğü Aralık ayında, polis tutanaklarına dayanarak YÖK protestosu 
sonucunda yürüttüğü soruĢturma kapsamında YÖDER üyesi 12 öğrenciye, "Yetkililerden izin almadan 
toplantı ve yürüyüĢ düzenlemek", "Temsil yetkileri bulunmamasına rağmen, öğrenci temsilcisi sıfatına 
takınarak beyanatlarda bulunmak", "Toplantı ve törenlere katılmak" suçlamalarıyla Delil Akbalık, Serdar 
Harman, Abdurrahman Sarıoğlu, Feyzullah Tüzün'e bir yarı yıl okuldan uzaklaĢtırma cezası verdi. Disiplin 
Kurulu, ġahin ġancı, Mehmet Tezcan, Muhammet Arslan, Ebru Yıldız, Hekim Aslan, Korkmaz Erdoğan, Erdi 
Çakar, Gürsel Yamaç'a ise bir haftadan bir aya kadar okuldan uzaklaĢtırma cezası verdi. 
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29 ve 31 Ağustos günlerinde ĠHD Elazığ Ģubesine baĢvuruda bulunan Haydar Özel, Hasan Erdoğan ve 
Ġlhami Özel, Tunceli ile Hozat ilçesi Yüceldi Köyü, Ali Boğazı mevki, Çakmaklı Yaylası ve Bozan yaylasında 
Temmuz ayının ortalarından itibaren orman yangınlarının meydana geldiğini, orman yangınlarını Yüceldi 
Köyü civarında kurulmak istenen bir karakol nedeniyle olabileceğini, köylerine giriĢ çıkıĢta sürekli olarak 
engellendiklerini iddia ettiler. 
 
ġırnak il sınırlarında bulunan ve 20 Mayıs günü helikopterler tarafından bombalanan Gabar dağındaki 21 
Mayıs günü ormanlık alanda yangın çıktı. 
 
Tunceli 4. Alay Taburu'ndan kalkan Kobra tipi helikopterler 5 Haziran günü Ovacık Ġlçesi'nin Kozluca 
mıntıkasında Otlubahçe Ormanlık alanını bombaladı. Bombalama sonrasında ormanlık bölgede yargın çıktı. 
 
Mardin‟in Savur Ġlçesi‟ne bağlı Sürgücü (Evina) beldesi, Serenli (Dengiza) ve Soylu (DeriĢ) Köyleri üçgeninde 
bulanan ekili tarım arazileri ve ağaçların Haziran ayında ateĢe verildiği iddia edildi. Çıkan yangın nedeniyle 
yaklaĢık olarak 5 bin dönümlük ormanlık alan yandı. 
 
Diyarbakır'ın Hazro Ġlçesi'nde Hazro Ġlçe Jandarma Komutanlığı'ndan Diler Dağı'na 22 Haziran günü yoğun 
top atıĢları yapıldı ve atıĢlar sonucu Diler Dağı'nda yangın çıktı. Yangın sonucunda, geniĢ bir ormanlık alan 
yandı. 
 
29 Haziran günü Diyarbakır'ın Hazro ve Kulp ilçeleri arasındaki dağlık kesimdeki ormanlık alanda yangın 
çıktı. 
 
Temmuz ayı baĢında ġırnak'ın Cudi Dağı'nda askerler tarafından yangın çıkarıldığı iddia edildi. Yangını 
söndürmek için bölgeye giden onlarca kiĢinin bulunduğu alana yakın bir yere, Bolu Komando Tugayı 
tarafından top atıĢları yapıldı. 3 Temmuz günü de, ġırnak‟ın Gabar Dağı'nda yangın çıktı. Görgü tanıklarının 
ifadesine göre, ormanın operasyona çıkan askerler tarafından ateĢe verildiği belirtildi. Cudi Dağı'nda bir hafta 
boyunca süren yangın sonucu Divin, Digahga, Cala Guza, Dola Hırçê, Kenya Mêwi Deryê Çirçirê, Girê 
Hêmû, Dola Mêra ve Girê Gûhûj bölgeleri tamamen kül olurken, 8 Temmuz günü etkisini kaybeden yangın 9 
Temmuz günü tekrar baĢladı. 
 
1 Temmuz günü Elazığ'ın Karakoçan Ġlçesi'ne bağlı AkarbaĢı Köyü'nde yangın çıktı. 
 
5 Temmuz günü Siirt'in Gökçebağ (Ciwanîka) Beldesi'ne bağlı Ciwanîka sıra dağlarında yangın çıktı. 
Gökçebağ Belde sakinleri, operasyona çıkan askerlerin ormanı ateĢe verdiğini iddia etti. 
 
Elazığ'a bağlı Maden Ġlçesi'nde Diyarbakır-Elazığ Karayolu üzerinde bulunan yol kontrol noktalarındaki 
askerler 7 Temmuz günü operasyona çıktıktan sonra çevredeki ormanları güvenlik gerekçesiyle ateĢe verdi. 
 
8 Temmuz günü Batman'ın Sason ve Kozluk (Hezo) ilçeleri arasında bulunan Heqîf Dağı'nda operasyona 
çıkan askerlerin ormanlık alanı ateĢe verdiği iddia edildi. 
 
9 Temmuz günü Tunceli-Ovacık Karayolu'nun 40. kilometresinde HPG'lilerin yol kontrolü yaptıktan sonra, 
bölgede baĢlatılan operasyon kapsamında Milli Park sınırında bulunan Merxo, Bali Deresi ve birçok alan 
Kobra tipi helikopterlerle bombalandı. Bombalama sonucu, bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. 
 
9 Temmuz günü Hakkari‟nin ġemdinli ilçesi Koçyiğit (Gelit) Köyü kırsalının helikopterlerle bombalanması 
sonucu bölgede yangın çıktı. 
 
9 Temmuz günü ġınrak‟ın Gabar Dağı'nda askeri operasyonun baĢlatılmasının ardından Dara Bölgesi'nde 
(DeĢta Dara) yangın çıktı. 
 
10 Temmuz günü ġırnak'ın Cudi Dağı Besta Bölge Taburu'nun bulunduğu alanda yangın çıktı. Ġsmini vermek 
istemeyen bir korucu, çıktıkları operasyon dönüĢünde tabur komutanın „bu topraklar zaten bize yaramıyor‟ 
diyerek alanı ateĢe verdiğini öne sürdü. 
 
12 Temmuz günü Hakkari‟nin Çukurca Ġlçesi‟nde düzenlenen operasyonlar kapsamında, Üzümlü (DeĢtan) 
Berçelan bölgesi ile ilçenin üst kısımlarındaki ormanlık alanların ateĢe verildiği iddia edildi. Ġlçenin üst 
kısmındaki orman yangını belediye ekipleri tarafından söndürülürken, Çukurca Belediye BaĢkan Vekili Ali 
Seraç, bir noktada yangını söndürdüklerini, ancak diğer iki noktada halen yangının sürdüğünü belirtti. 
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12 Temmuz günü Siirt‟in Pervari ilçesinde, Ġlçe Jandarma Karakolu tarafından saat 22.30 sıralarında Yatılı 
Ġlköğretim Bölge Okulu'nun yer aldığı bölgeye doğru ateĢ açıldı. Yapılan ateĢin sonrasında yangın çıktı. 
Güvenlik gerekçesiyle vatandaĢların ve belediyeye ait itfaiye ekiplerinin yangın bölgesine gitmesine askerler 
tarafından izin verilmezken, görgü tanıkları askerler tarafından yangın mermilerinin kullanıldığı belirtti. 
 
13 Temmuz günü ġırnak‟ın Kilise dağında yapılan askeri operasyonlardan sonra orman yangını çıktı. 
 
14 Temmuz günü Tunceli'de, Mazgirt Ġlçesi kırsal kesiminde baĢlatılan operasyonda Kırklar Dağı'nın alt 
kesiminde bombalama sonucu orman yangını çıktı. Nazimiye Merkez Jandarma Karakolu ile Zage Jandarma 
Karakolu etrafında bulunan ormanlık alanın da ateĢe verildiği, Kırmızı Köprü Jandarma Karakolu etrafında 
bulunan ağaçların ise tamamının askerler tarafından kesildiği iddia edildi. 
 
14 Temmuz günü Diyarbakır'ın Çınar Ġlçesi'ne bağlı Kuyuluhöyük (Herbeli) Köyü'nde sabah saatlerinde köy 
üzerinde alçak uçuĢ yapan askeri helikopterden açılan ateĢ sonucu çıkan yangında yüzlerce dönümlük alan 
yandı. Bir helikopter, köye yaklaĢık 1 kilometrelik uzaklıktaki meraya 3 kez ateĢ açtı. Helikopterin belirli bir 
mesafe ilerledikten sonra tekrar geri dönerek üç kez daha ateĢ açtığı ve bunun sonucunda da merada 
yangın çıktığı belirtildi. Karakolu, ardından da itfaiyeyi arayan köylüler, yangını söndürmek için meraya doğru 
yola çıktı. Ancak tekrar helikopterin geri dönmesi nedeniyle korkarak, bir müddet hayvanlarını otlattıkları 
meranın yanmasını seyretmek zorunda kaldı. Köye gelen itfaiye aracı ise yolun bozuk olması nedeniyle 
yangın bölgesine gidemeyerek geri döndü. 
 
15 Temmuz günü Batman'da, Kozluk (Hezo) Ġlçesi'ne bağlı Trop, Ceznikê, Newala, Mêrgan ve Mamlayê 
köylerine yakına dağlık alanını, askerlerle beraber operasyona çıkan Herbeluz, Tojgan ve Berzan köyü 
korucuları tarafından ateĢe verildiği iddia edildi. 
 
16 Temmuz günü ġırnak'ın Cudi dağına yönelik baĢlatılan askeri operasyon  sonrası, Cıfane mevkisinin 
askerler tarafından açılan ateĢ ve bombardıman sonucu yandığı iddia edildi. Köylülerin de müdahale 
etmesine izin verilmediği belirtilirken, yangının giderek büyüdüğü ve Cudi'nin diğer alanlarına sıçradığı 
belirtildi. 
 
19 Temmuz günü ġırnak'ın Uludere Ġlçesi'ne bağlı ġenoba Beldesi kırsal alanında baĢlatılan operasyonda, 
DeĢtoltu bölgesindeki ormanlık alanın operasyona çıkan askerler tarafından ateĢe verildiği iddia edildi.  
 
20 Temmuz günü Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi'nde, Bahtiyar Aydın KıĢlası atıĢ alanında açılan ateĢ sonucu 
ormanlık alanda yangın çıktığı iddia edildi. Lice Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 
büyümeden söndürüldü. 
 
23 Temmuz günü Batman'ın Kozluk Ġlçesi'ne bağlı GümüĢörgü (Tmok) Köyü'nde askeri karakoldan açılan 
ateĢ sonucu yangın çıktığı iddia edildi. 
 
28 Temmuz günü ġırnak‟ın Besta Dağı'nda ormanlık alanların ateĢe verildiği iddia edildi. 
 
28 Temmuz günü Diyarbakır'ın Hazro Ġlçesi'nde Jandarma Alay Komutanlığı‟nın alt kısmında bulunan 
ormanlık alanın jandarma tarafından ateĢe verildiği iddia edildi. 
 
28 Temmuz günü Tunceli‟nin Hozat Ġlçesi'ne bağlı Aliboğazı'nın Bozan Yaylası Çağır Mevkii‟nde orman 
yangını çıktı. Bölgede askeri operasyonların devam ettiği ve bölgenin havadan kobra helikopterleri ile 
bombalandığı belirtildi. Bir hafta süren yangın sırasında, alanın yasak bölge olması nedeniyle vatandaĢların 
yangını söndürmesine izin verilmezken, bölgeye iĢ makineleri gönderdiklerini söyleyen Ġl Genel Meclis Üyesi 
Serdar Erdoğan, kendilerinin de “yasak bölge” olduğu gerekçesiyle askeriye tarafından geri çevrildiğini 
belirtti. 
 
1 Ağustos günü Hakkari'nin Çukurca Ġlçesinde, Haskel Dağı'nda askeriyenin yaptığı top ve silah atıĢları 
sonucu yangın çıktı. 
 
1 Ağustos günü Batman'ın Kozluk Ġlçesi'ne bağlı Tuzlagözü (Melefan) Köyü Karakolu önünde bilinmeyen bir 
nedenle yangın çıktı. Müdahale edilmemesi üzerine kısa sürede büyüyen yangın, KarĢıyaka (DerĢawan) 
Köyü'ne sıçradı. Ġsmini vermek istemeyen bir köylü, "Köyümüzün hemen karĢısında bulunan Melefan 
karakolunun yanından gelen beyaz renkli Renault markalı bir taksinin arazilerin içine giderek ormanlık 
alanları ve ekili arazileri ateĢe verdi" dedi. 
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2 Ağustos günü Siirt'in Kurtalan Ġlçesi'ne bağlı Beykent Köyü yamaçlarında bilinmeyen bir nedenle yangın 
çıktı. Ġlk belirlemelere göre yangında 20 dönüm ormanlık alan kül oldu. 
 
2 Ağustos günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinin Gıvane tepesinde bulunan sınır 
taburunun, ormanları ateĢe vererek geri çekildiği iddia edildi. 
 
3 Ağustos günü ġırnak‟ta, Gabar ve Cudi dağları eteklerinde top atıĢları sonucu yangın çıktığı iddia edildi. 
Cudi'deki yangın kendiliğinden sönerken, 4 Ağustos günü Gabar Dağı'nda yangın çıktı. Gabar'a operasyona 
çıkan askerlerin dönüĢte ormanlık alanları ateĢe verdiği iddia edildi. 
 
4 Ağustos günü Tunceli'nin Mazgirt Ġlçesine bağlı Ataçınar (Zari) Köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda 
yangın çıktı. 
 
5 Ağustos günü Diyarbakır‟ın Hani Ġlçesi'ne bağlı Kuyular Beldesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. 
 
5 Ağustos günü Elazığ'ın Arıcak Ġlçesi'ne bağlı Üçocak Beldesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.  
 
7 Ağustos günü Siirt'in Eruh Ġlçesi'nde, Çırpılı (Mısefra) Karakolu'na bağlı askerler tarafından ormanlık 
alanların ateĢe verildiği iddia edildi. 
 
7 Ağustos günü Tunceli-Ovacık karayolunda HPG'lilerce yapılan kimlik kontrolü ve askeri karakola erzak 
taĢıyan aracın ateĢe verilmesinin ardından Munzur Vadisi Kobra tipi helikopterlerle bombalandı. 
Bombardıman sonucu Pilvenk Köyü kırsalında yangın çıktı. 
 
8 Ağustos günü ġırnak'ın Çakırsöğüt Köyü'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. 
 
9 Ağustos günü ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nin Cudi dağında bulunan Zûran verici istasyonundaki mevzilerde nöbet 
tutan askerlerin, akĢam saat 20.00 sıralarında meraları ateĢe verdiği iddia edildi. Yangında, Navala Ġsa, 
Mûsuriye, Dejdal, Kendale Baska ile Cizre'nin Konak Mahallesi'ndeki bütün meralar yandı. 
 
9 Ağustos günü Hakkari‟nin ġemdinli ilçesinde askerler tarafından Guman Dağı'na top atıĢları yapıldı. Top 
atıĢları sonucu Guman Dağı'nda yangın çıktı. 
 
9 Ağustos günü Tunceli'nin Ovacık Ġlçesi'ne bağlı Buzlu Tepe (Kakper) mıntıkasında baĢlatılan operasyonun 
ardından orman yangını çıktı. Ovacık Ġlçesi'ne bağlı HanuĢağı Köyü'nün YeĢil Yayla mevkiinde de orman 
yangını çıktı. HanuĢağı Jandarma Karakolu'nun alt kısmında çıkan yangın 11 Ağustos günü Bilgeç Köyü 
kırsalına sıçradı. Yangına Ģu ana kadar her hangi bir müdahalenin yapılmadığını belirten köylüler, yetkili 
kurumlara haber vermelerine rağmen yetkililerin sessiz kaldığını iddia etti. 
 
10 Ağustos günü Hakkari‟nin ġemdinli ilçesinde, sınır hatında bulunan Bezoke ve Museka köyleri arasındaki 
alanların helikopterler tarafından bombalanması sonucu yangın çıktı. 
 
Batman‟ın Sason ve Kozluk ilçeleri arasında bulunan Helqîz Dağı'ndaki ormanlık alanların 10 Ağustos günü 
operasyona çıkan askerler tarafından ateĢe verildiği iddia edildi. 
 
11 Ağustos günü Nazmiye-Bingöl sınırları arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. 
 
11 Ağustos günü Hakkari'nin Çukurca ilçesi yakınlarındaki Heskal dağında operasyona çıkan askerlerle 
HPG'liler arasında çıkan çatıĢma sırasında yangın çıktı. 
 
13 Ağustos günü Diyarbakır'ın Hazro ve Lice ilçeleri arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. 400 
hektar ormanlık alan yanarken, görgü tanıkları, yangının korucular tarafından çıkarıldığını iddia etti.  
 
13 Ağustos günü Tunceli-Ovacık yolunda HPG‟liler tarafından yapılan kimlik kontrolünün ardından yapılan 
bombalı saldırı sonucu yangın çıktı. 
 
19 Ağustos günü Tunceli-Pülümür arasında bulanan Zaghe ġelelesinin bulunduğu ormanlık alanda yangın 
çıktı. 
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19 Ağustos günü Tunceli‟nin Hozat ile Ovacık ilçeleri arasındaki ormanlık alanda özel hareket timleri ile 
HPG‟liler arasında çıkan çatıĢma sonrası Tunceli 4. Tugay Komutanlığı'ndan kalkan Kobra tipi helikopterler 
Karaoğlan, KuĢluca ve Bilgiç köyü kırsalını bombaladı. Operasyon sırasında orman çıktı. 
 
20 Ağustos günü Hakkari Yüksekova'ya bağlı PınyaniĢi mıntıkasındaki Akkocak (Heleyis) Köyü'nün 
Berepiyan kırsalı helikopterler tarafından bombalanması sonucu yangın çıktı. 
 
21 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Tarık Bajer, Diyarbakır‟ın Kulp Ġlçesi‟ne bağlı Alaca 
köyü muhtarı olduğunu, köyün bulunduğu yerin Kulp-MuĢ yolu üzerinde ġenyayla bölgesine yakın olduğunu, 
yaklaĢık 3 hafta önce Yıldızlar A.ġ. Ģirketine bağlı personeliner köye gelerek, köyün içinde bulunduğu yere 
termik santral yapılacağı gerekçesiyle ölçüm yapmak istediklerini, kendilerinin buna izin vermediğini, köy 
muhtarı olarak kendisine bu konuda daha önce herhangi bir bilgi verilmediğini, bu konuda Enerji Ve Tabi 
Kaynakları Bakanlığınca ihale yapıldığını öğrendiklerini, bölgedeki köy ve mezraların tarım arazilerini ve 
yerleĢim yerlerini bozacak bir termik santralinin yapılmasını istemediklerini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
21 Ağustos günü Tunceli‟nin Ovacık Ġlçesi'nde, askeri operasyonların yürütüldüğü Çamlıbulak (Veng) 
mıntıkasında sabaha karĢı orman yangını çıktı. 
 
26 Ağustos günü Tunceli‟nin Ovacık ilçesi Çambulak Jandarma Karakolu'ndan Holik Mezrası'nın bulunduğu 
mıntıkaya yapılan top atıĢları sonrası orman yangını çıktığı iddia edildi. Yangın 3 sonra söndürülürken, 29 
Ağustos günü karakolun bulunduğu mıntıka tekrardan ateĢe verildi. 3 Eylül günü, aralarında BDP Dersim 
Milletvekili ġerafettin Halis, 2. BarıĢ Gurubu Üyesi Aysel Doğan, Dersim'li sanatçı Metin Kahraman, Munzur 
Doğa Aktivistleri ile çok sayıda gönüllü vatandaĢ, yangını söndürmek için yangın bölgeye gitti. Grup, bölgede 
çok sayıda Makine Kimya Enstitüsü (MKE) markalı havan topu mermisi buldu. 
 
30 Ağustos günü Hakkari‟nin Çukurca ilçesi yakınında bulunan Komando Taburu'nun bulunduğu Karatepe 
bölgesinde, akĢam saat yapılan silah atıĢlarının ardından yangın çıktı. 
 
2 Eylül günü Tunceli‟de, KarĢılar Jandarma Karakolundan top atıĢları sonucu Babaocağı Köyü mevkiinde 
orman yangını çıktı. Aynı gün Harçik Köyü kırsal alanındaki ormanlık alanda da yangın çıktı. 
 
5 Eylül günü Tunceli‟nin Mazgirt Ġlçesi‟ne bağlı Yazıören ve Çanakçı köylerinin dağlık bölgesinde yangın 
çıktı. 
 
8 Eylül günü Tunceli‟nin Nazimiye Ġlçesi'ne bağlı ġehit Mehmet Jandarma Karakolu'nun etrafında bulunan 
meĢe ormanı ateĢe verildi. 
 
11 Eylül günü Tunceli‟nin Ovacık Ġlçesi'ne bağlı Karaoğlan (Birdo) Köyü mıntıkasında sabah saatlerinden bu 
yana hava destekli baĢlatılan operasyon kapsamında yapılan bombardıman nedeniyle ormanlık alanda 
yangın çıktı. 
 
13 Eylül günü Tunceli‟de baĢlatılan askeri operasyon kapsamında Nazimiye Dokuzkayalıklar, Pülümür 
Vadisinde ile Mazgirt Dağları'na yönelik baĢlatılan askeri operasyonda helikopterler ormanlık alanları 
bombaladı. Bombalama sonucu Tunceli ve Mazgirt arasında bulunan ve televizyon vericilerin bulunduğu 
ormanlık alanda yangın çıktı. 
 
15 Eylül günü ĠHD Siirt ġubesi‟ne baĢvuruda bulunan Mehmet Öbüz ve Ebabeki Kasar, Siirt Ġli Merkez Ġlçesi 
Alan Mahallesi‟nde kurulmak istenen Mobil Telefon Baz Ġstasyonu‟nun sağlık açısından büyük zararları 
olduğu için mahallelerinde kurulmasını istemediklerini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
20 Eylül günü Tunceli‟nin Nazimiye Ġlçesi Dereova (Bazik) mıntıkasında Dereova Jandarma Karakolu'nun 
bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. 
 
Siirt'in ġirvan Ġlçesi'ne Bağlı Maden Köyü'nde 2004 yılında BaĢbakan R. Tayip Erdoğan tarafından açılıĢı 
yapılan ve Ciner Grubuna ait Park Maden ĠĢletme Müdürlüğü tarafından iĢletilen maden ocaklarındaki 
sistemsiz çalıĢmalardan dolayı 700 nüfuslu köyde çevre kirliliği yaĢandığı iddia edildi. Tesisteki katı atık 
maddelerin geliĢi güzel çevreye atılması sonucu köyün çevresi tamamen çöp ve katı atık yığınlarıyla 
dolarken, maden iĢletmesinden çıkan atık su da köyün deresine karıĢıyor. 
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21 Kasım günü Hakkari‟nin Çukurca Ġlçesi'ne bağlı Üzümcü (DeĢtanê) Kampı'nın üst kısımlarında bulunan 
ormanlık alan ateĢe verildi. Üç karakol arasında bulunan bölgede çıkan yangının askeri operasyona çıkan 
askerler tarafından ağaçların ateĢe verilmesiyle baĢladığı iddia edildi. 
 
5 Aralık günü Hakkari‟nin Çarçela alanında bulunan ve ġemdinli Ġlçesi'ne bağlı MeĢeli (ġivehengî) Köyü 
kırsalı askerlerce bombalandı. Bombalama sonucunda, 1990'lı yıllarda boĢaltılan MeĢeli Köyü'ndeki ormanlık 
alanda yangın çıktı. 
 
7 Aralık günü Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi‟ne bağlı Derya Köyü bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.  
 
9 Aralık günü Bitlis-Baykan yolunun 35. kilometresinde bulunan Karınca Jandarma Karakolu'nda bulunan 
askerler tarafından açılan ateĢ sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. 
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YERLEŞİM ve MÜLKİYET HAKKI 
13 Ocak günü ĠHD Bingöl Ģubesine baĢvuruda bulunan Sait Yılmaz, Bingöl‟ün Genç ilçesi Bulgurluk 
Köyü‟nde bulunan annesi ġefika Yılmaz‟a ait evin yaklaĢık 15 yıl önce güvenlik güçleri tarafından yakıldığını, 
5233 sayılı yasa gereği müracaat ettiği Bingöl Valiliği‟ne ait komisyon tarafından zararlarının tanzim 
edilmediğini iddia etti. 
 
Diyarbakır'ın Silvan Ġlçesi'ne bağlı içinde köy korucuları da bulunan Gündüz Köyü'nden göç eden Mehmet 
Tevfik Oruçlu‟nun “Terör ve Terörden Doğan Zararların KarĢılanması” yasası kapsamında tazminat için 
Diyarbakır Valiliğine yaptığı baĢvuru, köyün kısmen boĢaldığını ve köyde korucuların aileleri ile birlikte 
yaĢadığı belirtilerek geri çevrildi. Diyarbakır 1'inci Ġdare Mahkemesi'nden iĢlemin iptali ile ilgili karar çıkınca, 
Diyarbakır Valiliği temyiz için DanıĢtay'a baĢvurdu. DanıĢtay 10'uncu Dairesi, 'Terör ve güvenlik kaygısı ile 
köy korucuları ve onların ailelerinin bulunduğu köyden göç eden ve zararının tazminini' isteyen Mehmet 
Tevfik Oruçlu ile ilgili davada, 'Köy korucuları ile bunların aileleri dıĢında diğer köy halkının da yaĢamasına 
karĢın, yerleĢim yerinde yaĢayan bir kısım kiĢilerin yerleĢim yerlerini terk etmeleri sonucunda uğranıldığı ileri 
sürülen maddi zararın güvenlik kaygısından kaynaklandığı bahisle idarece karĢılanmasına olanak 
bulunmamaktadır' kararı verdi. Ġdare Mahkemesinin kararını eksik incelemeden bozan DanıĢtay 10'uncu 
Dairesi, kararında Ģöyle dedi: 'Bu itibar ile bir yerleĢim yerinde asgari güvenlik düzeyinin gerçekleĢtirilmiĢ 
olmasına ve bu yerde köy korucuları ile bunların aileleri dıĢında diğer köy halkının da yaĢamasına karĢın, 
yerleĢim yerinde yaĢayan bir kısım kiĢilerin yerleĢim yerlerini terk etmeleri sonucunda uğranıldığı ileri sürülen 
maddi zararın güvenlik kaygısından kaynaklandığı bahisle idarece karĢılanmasına olanak bulunmamaktadır. 
Dosyada adı geçen köyde terör olayları meydana geldiği anlaĢılmakla birlikte, köyün idarece veya köy halkı 
tarafından tamamen boĢaltılıp boĢaltılmadığı ortaya konulmamıĢtır. Bu hususun idare mahkemesince 
uyuĢmazlık konusu dönemde adı geçen köyde oturan olup olmadığı, seçim yapılıp yapılmadığı, sandık 
kurulu oluĢturulup oluĢturmadığı, varsa köy okulunda eğitime ara verilip verilmediği gibi konuların 
araĢtırılmak suretiyle, konunun açıklığa kavuĢturulmasından sonra karar verilmesi gerekmektedir.' 
 
1993 yılında köyü boĢaltılan Hüseyin Eser adlı vatandaĢ 'Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 
KarĢılanması Yasası'ndan faydalanmak için Diyarbakır Valiliği'ne yaptığı baĢvuruya 3 farklı cevap verildi. 
Yasa kapsamında üniversiteye giden oğluna burs almak için valiliğe baĢvuran Eser'e, önce 'güvenlik 
gerekçesiyle köyü boĢaltıldı' belgesi verilerek baĢvurusu kabul edildi, 3 yıl sonra ise yaptığı ayrı baĢvurusu 
ise 'köyü boĢaldı' belgesi verilerek reddedildi. Dicle Ġlçesi'ne bağlı KurĢunlu (Pirêjman) Köyü'nde oturan 
Hüseyin Eser, 1993 yılında köyleri boĢaltılınca Diyarbakır merkeze yerleĢti. 'Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların KarĢılanması Hakkında Kanun' çıktıktan sonra Eser, tazminat almak amacıyla 2004 yılında 
baĢvurduğu Diyarbakır Valiliği'nden aldığı 'Jandarma ve diğer devlet kurumlarından alınan bilgi üzerine 
KurĢunlu Köyü'nün güvenlik gerekçesiyle boĢaltıldığı tespit edilmiĢtir' ibareli belge ile devletten tazminat aldı. 
Oğlu Veli Eser 2007 yılında üniversiteyi kazanınca Eser, aynı kanunun 'Terörle mücadeleden dolayı köyleri 
boĢaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına yüksek öğrenimleri süresince devletçe 
karĢılıksız burs verilir' maddesinden yararlanmak için Ekim 2007'de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na verilmek 
üzere tekrar Diyarbakır Valiliği'ne baĢvurdu. Eser'in yaptığı baĢvuruya valilik, 'KurĢunlu Köyü güvenlik 
gerekçesiyle boĢaltılan köylerden olduğu tespit edildi' ibareli ikinci bir yazı verdi. Üniversiteye girmeye hak 
kazanan ikinci oğlu ġoreĢ Eser için daha önce aldığı köy boĢaltma belgesini 19 Ekim 2009 tarihinde 
onaylatmak için baĢvuran Eser'e daha önce verilen belgelerin aslına ulaĢılmadığı bildirildi. Eser'in yeni belge 
istemesi üzerine yeni belge veren valilik, bu sefer, 'Jandarma ve devlet kurumlarından alınan bilgiler ıĢığında 
KurĢunlu Köyü‟nün boĢaldığı tespit edilmiĢtir' dedi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) gönderilen belge, 
'BoĢaltma' yerine 'BoĢalma' ibaresi olduğu için ġoreĢ Eser'in yasadan faydalanamayacağı belirtildi. Eser, 
'Tazminat için baĢvurduğumda boĢaltıldığını kabul ettiler. 2007 yılında oğlumun bursu için baĢvurduğumda 
yine kabul ettiler. Ġki defa bize köyün 'boĢaltıldığına dair belge verdiler. Ama 2009'da yaptığım baĢvuruya bu 
defa, 'tamamıyla boĢalan köylerdendir' denildiği için Kredi ve Yurtlar Kurumu burs vermedi. Yani biz devletin 
bize tanıdığı o kanun maddelerinden yararlanamadık. Sadece ben değil bölgenin tüm çocukları 
yararlanamadı. Alınan bir karar gereği herkese bu belgeden verilmiĢ. Bu belgede de 'boĢalan köylerden' 
deniliyor. Bu köyler boĢalmadı, bu köyler boĢaltıldı' dedi. 3 yıl önce Vali Yardımcısı Erhan Koyuncu imzası 
taĢıyan resmi belgenin fotokopisinin kendisinde olduğunu, aslı için Diyarbakır Valiliği'ne yaptığı baĢvuruda, 
'Defter kayıtlarında yazıya rastlanmadı' denilerek, resmi yazıĢmanın kaybedildiğini söyledi. Eser, 
'RastlanmamıĢsa benim suçum değildir. Devletin bir kurumudur onların bu belgeyi saklaması gerekiyordu. 
Ben bunu kabul etmiyorum, bu vali yardımcısının imzasıdır. Bu belgeden sadece bana değil 2007 yılında 
benim gibi yüzlerce öğrenciye verildi' dedi. 
 
ġanlıurfa'da Topdağı mahallesinde bulunan ve 1979 yılından beridir üzerlerine tapulu olduğu belirtilen 
Abdullah ve Meliha Zarar çiftinin evi "sit alanı" olduğu gerekçesi ile yıkıldı. Abdullah Zarar, kendisine 
herhangi bir yer gösterilmediğini ve evinin tapusunun olduğunu ifade etti. 
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24 Haziran günü ĠHD Siirt ġubesine baĢvuran Emin Tekin, 24 Haziran günü 2010 tarihinde Batman 
Hasankeyf Ġlçesine bağlı Keçeli (Bizinka) ve Palamut (Xerbekur) köylerinin askerler tarafından yakıldığını 
iddia etti. BaĢvuru üzerine ĠHD, DĠYAR GÖÇ-DER ve MAZLUMDER tarafından oluĢturulan ortak bir heyet 
köylere gidilerek incelemelerde bulundu. Heyet yaptığı incelemeler sonucu Keçeli (Bizinka), Palamut 
(Xirbekûr) ve GüneĢli (ġemsê) köylerine ait 2000 dönüm tapulu, 5000-7000 dönüm arası tapusuz arazinin 
yandığını, köylülerin beyanlarına ve yanan alana bakıldığında askeri birlikten yangının söndürülmesine 
yönelik herhangi bir giriĢimde bulunulmadığını,  orman il müdürlüğünde çalıĢan kamu görevlilerinin karakolun 
hemen yanında çıkan orman yangınını güvenlik gerekçesi ile söndürmediklerini belirterek meydana gelen 
yangın olayının Türk Ceza Kanunu, Orman Kanunu ve Çevre Kanunu kapsamında suç teĢkil ettiğini ve bu 
kapsamda ele alınması gerektiğini ifade etti.

11
 

 
Mardin‟in Derik ilçesine bağlı Derinsu köylülerine ait bin dönümlük arazinin Haziran ayında 400 dönümünü 
BeĢtepe Geçici Köy Korucuları tarafından yakıldığı iddia edildi. Derinsu Köyünde oturan ve tarla 
sahiplerinden Feyzullah Temel, arazilerini tarlaya açmak için Diyarbakırlı Haydar Aslan ile 60 m ilyara 
anlaĢarak tarlalardaki taĢları temizlettiklerini ve bu tarlaya buğday ektiklerini, ancak korucuların kendi 
topraklarında ev yaptırdıklarını ve ekili arazilerini de ateĢe verdiklerini ileri sürdü. 
 
ġırnak'ın YeĢilyurt Mahallesi Afet Konutları yanındaki buğday tarlasına Haziran ayında 23. Jandarma Sınır 
Tümen Komutanlığı'ndan kalkan bir helikopterin patlayıcı madde attığı öne sürüldü. Patlayıcı maddenin 
patlaması sonucu buğday tarlasında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, tarla sahibi Taybet Ġnan, 
bunun ilk olmadığını daha öncede bu Ģekilde tarlasının yakıldığını belirtti. 
 
22 Haziran günü Tunceli‟ye bağlı ÇemiĢgezek Ġlçesi‟nde, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından akĢam 
saatlerinde atılan aydınlama fiĢeği ekin tarlalarında yangına neden oldu. Çiftçiler yangın nedeniyle Emniyet 
Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunmak istedi. Devreye giren ÇemiĢkezek Kaymakamı‟nın, 
vatandaĢların suç duyurusunda bulunmama telkininde bulunduğu, yangın sonucu ekinleri yanan 
vatandaĢların zarar tazmini yapılacağı sözü verildiği belirtildi. 
 
5 Temmuz günü Hakkari‟de, Yüksekova'ya 20 kilometre mesafede bulunan KamıĢlı (Sinava) Jandarma 
Karakolu'na roketli saldırı ile Yüksekova Ģehir merkezinde devriye görevi yapan polis panzerine yapılan 
silahlı saldırıdan sonra askerlerin KamıĢlı Köyü‟nü taradığı iddia edildi. Saldırıdan sonra bazı evlere 
kurĢunlar isabet etti. 
 
12 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟nden baĢvuran Faysal Tunç, 
DĠHA, Azadiya Welat ve Özgür Gündem kuruluĢlarında çalıĢtığını, 4 Nisan 2007‟de gözaltına alındığını ve 
tutuklandığını, gözaltına alındığında Siirt merkezdeki evine polis tarafından baskın yapıldığını, baskında kitap 
ve defterlerine el konulduğunu belirterek, el konulan kitap ve defterlerinin iadesi için hukuki yardım talep etti. 
 
14 Temmuz günü Siirt'in Eruh Ġlçesi'ne bağlı Çırpılı (Mısefra), Koğe ve Akdiken (Salpane) köylülerine ait ekili 
alanların askerler tarafından ateĢe verdiği iddia edildi. Bölgede inceleme yapan ĠHD heyeti, MKE menĢeli 
boĢ kovanlar buldu. Ekili tarlaları yanan köylüler, 3 gün süren yangında 30 bin dönümlük arazi ve ormanlık 
alanın yandığını belirterek, yangına kendi imkanlarıyla müdahale ettiklerini belirtti. 
 
"Köye dönüĢ projesi" olarak adlandırılan "5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 
KarĢılanması Hakkında Kanun" çerçevesinde Van Valiliği Zarar Tespit Komisyonu'na baĢvuran Ahmet 
Oğurlu isimli vatandaĢ, 13 tapu senedi bulunmasına rağmen, hasar tespit komisyonunda yer alan korucular 
tarafından hiçbir Ģeyi yokmuĢ gibi gösterildi. Van'ın Çatak Ġlçesi"ne bağlı Korulu Köyü Sığırcık (Sokan) 
Mezrası'ndan 1991 yılında koruculuğu kabul etmediği için çıkmak zorunda kalan Oğurlu, daha sonra evinin 
yakıldığını, tarla, bağ ve bahçelerine köyde kalan korucular tarafından el konulduğunu belirtti. Oğurlu'nun 29 
Aralık 2006 tarihinde zararlarının tazmin edilmesi için valiliğe baĢvurmasından sonra, zarar tespit komisyonu 
köyde keĢif yaptı. 25 Mayıs 2007 tarihinde Çatak Kaymakamlığı'nın belirlediği hasar tespit komisyonu 
korucularla beraber Oğurlu'nun mal varlığına iliĢkin köyde keĢif yaparak, köyde resmi olarak 8 tarla, 3 çayır, 
2 adet kerpiç ahır ve arsa tapu senetleri bulunmasına rağmen, Oğurlu'nun köyde hiçbir malvarlığının 
olmadığına oy birliğiyle karar verdi. Van Valiliği bünyesinde oluĢturulan hasar tespit komisyonun Oğurlu 
hakkında verdiği "hiçbir Ģeyi yoktur" kararının ardından Van 1. Ġdare Mahkemesi'ne baĢvuran Oğurlu 
buradan da herhangi bir sonuç almadı. Mahkeme heyeti, komisyon kararını onaylayarak, Oğurlu'dan 67 lira 
mahkeme gideri talep etti. 

                                                      
11

 Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi hazırlanan özel raporda bulabilirsiniz. “Batman Ġli Hasankeyf Ġlçesi Keçeli 
(Bızınka), Palamut (Xirbekûr), GüneĢli (ġemsê) Köyleri Ġle Köylere Ait Arazi Ve Ormanlık Alanın Yakılmasıyla 
Ġlgili AraĢtırma & Ġnceleme Raporu”, http://www.ihd.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=2059 

http://www.ihd.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=2059
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20 Temmuz günü akĢam Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'ne bağlı Balıklı (Masiro) Köyü'nde bulunan askeri birlik 
tarafından top atıĢları, ġivebihik alanında tutulan büyükbaĢ hayvanların arasına düĢtü. Top atıĢı sonucu 2 
büyükbaĢ hayvan telef olurken, 18 büyükbaĢ hayvan da yaralandı. 
 
21 Temmuz günü Diyarbakır'ın Dicle Ġlçesi'nde bulunan Beyaz ÇeĢme Tepesi'nde kurulu seyyar askeri 
tabura düzenlenen baskının ardından baĢlatılan operasyon sırasında, Kırkpınar Heradan köyü ve KüpetaĢ'a 
bağlı Turnagrag mezrasına atılan top atıĢları nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu Hayrullah Can, 
Mehmet Can, Muharem Güzel, Hatun Çelik adındaki köylülere ait bağ ve bahçeler kül oldu. 
 
31 Temmuz günü ġırnak'ın giriĢinde bulunan Maden Karakolu'ndan açıldığı belirtilen ateĢ sonucu Serê 
Dahlê Köyü kırsal alanında çıkan yangında Cangir Üstün (69), Feyzi Üstün (55) ve Ömer Kaydı (55) adlı 3 
köylü alevlerin ortasında kalarak yaralandı. Gece saat 02.00'da çıkan yangın, Serê Dehlê, ġilerüt, Bilkasma 
ve Cifane köylerinde bulunan yerleĢim yerlerine ulaĢtı. Köylülerin yüzlerce ekili alanları ile birlikte binlerce 
hektarlık alan da kül oldu. 
 
2 Ağustos günü Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde, 3. Dağ ve Komando Taburu'ndan ilçenin güneyinde bulunan 
Goman Dağı'na doğru yapılan top atıĢlarından dolayı, Günyazı (QelaĢk) Köyü'nün Yiğitler (Nêrkule) 
mezrasında köylülerin otlatmak için araziye götürdüğü 42 koyun telef oldu. 
 
3 Ağustos günü Siirt‟in Pervari ilçesine bağlı (Yanıkses) Hut köyündeki ormanlık alan ile meyve ağaçları 
akĢam saat 18:00 sıralarında helikopterlerden atılan patlayıcılarla yakıldı. 1993 yılında devlet güçleri 
tarafından PKK‟yi desteklediği gerekçesiyle boĢaltılan Hut köyüne geçen yıl geri dönüĢler baĢlamıĢtı. 20 
ailenin yaĢadığı köyde çıkan yangın sonucu Sere Kani, Sere DeĢti, Beriye Kur, Dola Beri Mezin, Deriye 
Behm ve Rezdara alanındaki binlerce meyve ağacı kül oldu. Hut köyünden Mehmet Emin Senci, kendi 
çabalarıyla yangını söndürmek istediklerini ancak bölgedeki karakol komutanının, “Eğer oraya giderseniz 
askerler sizi öldürürler‟‟ diyerek tehditte bulunduğunu belirtti. 
 
5 Ağustos günü Ağrı'nın Doğubayazıt Ġlçesi'ne bağlı Çevirme ve Ortili köyü kırsalında HPG militanları ve 
güvenlik güçleri arasında çıkan çatıĢma sonrası askerin rastgele ateĢ açtığı iddia edildi. ÇatıĢma anında 
çobanların hayvanlarını bırakıp kaçtığı ve askerlerin rastgele sürüleri hedef aldığı, açılan ateĢ sonucu 
çoğunluğu Çevirme Köyü'nde ikamet eden Ömer TartaĢ adlı köylüye ait 80'e yakın büyük ve küçükbaĢ 
hayvanın telef olduğu, 30'a yakın hayvanın ise yaralı olduğu öğrenildi. 
 
12 Ağustos günü Hakkari‟nin Yüksekova Ġlçesi'nden ġemdinli istikametine doğru giden askeri konvoya 
düzenlenen saldırının ardından Yüksekova‟da asker ve polislerin evleri taradığı ve ev baskınları yaptığı iddia 
edildi. Çok sayıda evde kurĢun isabet ederken, bazı evlerin camları isabet eden kurĢunlardan dolayı kırıldı. 
Yapılan taramadan sonra sabah saatlerinde mahalleye gelen askeri yetkililer mahalle sakinleriyle 
görüĢmeden çevrede bulunan boĢ kovanları toplayarak mahalleden ayrıldı. Ahmet Bartın isimli vatandaĢ, 
"Dün gece yapılanlardan milyarlarca lira maddi zararım oluĢtu. Ama Ģu ana kadar kimse zarar ziyan tespitine 
gelmedi. Sanki hiç bir Ģey olmamıĢ gibi davranılıyor" dedi. 
 
26 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Mehmet Bilici, Hazro‟nun Uzunargıt köyünde ikamet 
ettiğini, ailesinin tamamıyla korucu olduğunu, köy muhtarı ġehmus Bilici‟nin de korucubaĢı olduğunu, 2009 
yılında köye Kadastro geldiğini, ġehmus Bilici‟nin 20 dönüm civarında toprağı varken 166 dönüm araziyi 
üzerine yazdığını, yakın akrabalarının üzerine de arazi kaydettirdiğini, Ahmet Bilici isimli köylünün de mağdur 
oladuğunu belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
29 Ağustos günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Eruh Ġlçesi Ekinyolu (GuweĢîl) köyü ve Hacıkan 
mezrası nüfusuna kayıtlı vatandaĢlar, 26 Ağustos günü köylerinin ve ekili arazilerin operasyona çıkan 
askerler tarafından yakıldığını iddia ettiler. 
 
29 Ağustos günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Eruh Ġlçesi Dağyeli Köyü (Nêviya) nüfusuna kayıtlı 
Selahattin TaĢ, Temmuz ayı içerisinde köyünün ve ekili arazilerinin operasyona çıkan askerler tarafından 
yakıldığını iddia etti. 
 
29 Ağustos günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Eruh Ġlçesi Çizmeli Köyü (Nîvila) nüfusuna kayıtlı 
Muzaffer Kılıçaslan ve Abdulbari Kılıçaslan, ekili arazilerinin 13 Ağustos günü operasyona çıkan askerler 
tarafından yakıldığını iddia ettiler. 
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2 Eylül günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Yıldız ve 16 Eylül günü ĠHD Siirt Ģubesine 
baĢvuruda bulunan Ali Toprak ile Mehmet Emin Yıldırım, 2010 Temmuz ayı içerisinde operasyona çıkan 
askerler tarafından ġırnak Ġli Güçlükonak Ġlçesi Dağyeli Köyü (Nêviya) köyünün ormanlık ve ekili alanlarının 
yakıldığını iddia etti. 
 
MuĢ'un Bulanık Ġlçesi'ne bağlı Karaağıl beldesi mevkiinde kum ocağı iĢleten Nevzat Ekmekçi, Ekim ayında 
iĢyerine sürekli baskın yapıldığını belirtti. Ekmekçi, 11 Eylül 2009'da kum ocağı iĢletmek için MuĢ Özel 
Ġdare'den valiliğin onayladığı, 1(a) Grubu Maden ĠĢletme Ruhsatı'nın mevcut olduğu iĢyerinin, bir çatıĢmada 
yaĢamını yitiren bir HPG'linin cenazesine katılması üzerine kapatılmak istendiğini iddia etti. Ekmekçi, 
Kaymakamın izniyle jandarmanın bir kum ocağını mühürlediğini belirtti. 
 
4 Ekim günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran M.T., abisi Deniz Türk‟ün 25.08.2007 tarihinde ġırnak‟ın 
Uludere ilçesi Uzungeçit beldesi mevkiinde çıkan çatıĢmada yaĢamını yitirdiğini, cenazesini 1,5 yıl sonra 
alabildiklerini ancak özel eĢyalarının verilmediğini, Uludere Savcılığının kendilerine bütün dosyanın 
Diyarbakır Savcılığına gönderildiğini söylediğini belirterek, kardeĢinin özel eĢyalarının tarafına verilmesi için 
hukuki yardım talep etti. 
 
Kasım ayında Bitlis‟te, 1993-94 yılları arasında köyleri boĢaltılan bazı köylüler, köye geri dönüĢ projesi 
çerçevesinde 4 yıl önce köylerine geri dönerken, merkeze bağlı Çeltikli (ġêx Cuma) Köyü Karakolu‟nun 
Çeyman, Hevsork, Herde, Hedeya Jor, Herdeya Xwar, Gedanê, Hêlekan köylerinin de aralarında bulunduğu 
yaklaĢık 20 köyde köylere geri dönmeleri engellediği iddia edildi. YaklaĢık 20 köye giden Siirt Yolu üzerinde 
kimlik kontrollerinin yapıldığını ve kendilerine gıda ambargosunun uygulandığı öne süren ve ismini vermek 
istemeyen bir köylü, "O köylere misafir giden bir insan bir daha asla gitmez. Çünkü kimliğine el koyuyorlar. 
DönüĢte belirli saatler içinde ancak alabilirsin. Mesela gıda yada farklı bir ihtiyaç malzemesi aldın. Bunun için 
muhtarı arıyorlar ya da sen muhtarı bilgilendirmek zorundasın. Gıda malzemesi için kaç çocuğun var. Bu 
kadar gıdayı niye götürüyorsun? Ģeklinde sorularla insanları bıktırıyorlar. Bu bıktırıcı uygulamaların sona 
ermesini istiyoruz" dedi.  
 
Aralık ayında Mardin‟in Nusaybin ilçesi Dilek köyü kırsal kesiminde, göçerlerin hayvan otlattığı sırada 
askerlerin daha önce araziye döĢediği mayın hayvanların basması sonucu infilak etti. Patlamada, yaklaĢık 15 
küçükbaĢ ve büyükbaĢ hayvan telef oldu.  
 
5 Aralık günü Hakkari‟nin ġemdinli Ġlçesi'ne bağlı MeĢeli (ġuvahergî) köyü Aktütün Karakolu'ndan atılan obüs 
toplarıyla bombalandı. 1990'lı yıllardan beri boĢ olan köyde, bombalama sonucu baĢlayan orman yangını 
çıkarken, MeĢeli Köyü sakini Sebah Çarçel, "1994 yıllında boĢalttığımız köye her sene sonbaharda odun ve 
ceviz toplamak için gitmekteyiz. Ancak son 2 yıldan beri köye gidemez duruma geldik. Herhangi bir görüntü 
göründüğü an bombalama baĢlıyor" dedi.  
 
Aralık ayında Van'da, BaĢbakanlığa bağlı TOKĠ idaresi, Kevenli (ġuĢanis) Köyü'nde 2007 yılının dördüncü 
ayında temeli atılan toplu konutlar için baĢvuru yapıp daire sahibi olmaya hak kazanan 368 aileye, 24 ġubat 
2009 yılında teslim edilecek Ģeklinde sözleĢme yapılarak peĢinat almasına rağmen iki yıla yakındır evlerini 
teslim etmedi.  15 Aralık gecesi yaklaĢık 20 aile kirada bulundukları evleri boĢaltıp TOKĠ konutlarındaki 
evlerine yerleĢmek istedi. TOKĠ yetkilileri ise ailelerin evlerine girmesine izin vermemesi üzerine ateĢler yaktı. 
Daha sonra eĢyalarının bırakılmasına izin verilen aileler TOKĠ'den ayrıldı.  
 
Aralık ayında Tunceli‟de, Dersim‟in Mazgirt Ġlçesi‟ne bağlı Bulgurcular (GermiĢî) Köyü‟nde 3 yıl önce köy 
hizmetleri tarafından stabilize yol çalıĢması için açılan mucur üreten taĢ ocağının zamanla geniĢletilmesiyle 
köylülerin tarlalarının iĢgal edildiği iddia edildi. Köylüler, Mazgirt Kaymakamı ile özel firma sahipleri hakkında 
Tunceli Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na suç duyurusunda bulundu. 
 
Tunceli‟nin Pertek Ġlçesi'ne bağlı Beydamı (BalĢer) Köyü'nde, 1940 yılında Ziraat Bankası'ndan toprak satın 
alan köylüler, toprak reformu ile birlikte tarlalarını tapulamak istediklerini, ancak hazine malı olduğu 
gerekçesiyle tapulayamadıklarını iddia etti. Aradan 40 yıl geçtikten sonra tekrar Kadastro Mahkemesi'ne 
baĢvuran köylülere, bu kez "Tarlaların Terzi adında bir Ermeni'ye ait olduğu' gerekçe gösterildi. Hayrettin 
Gürsönmez adlı köylü, devlet tarafından kendilerine devredilen tarlaları yaklaĢık 20 yıl iĢledikten sonra göç 
ettiklerini, daha sonra kendileri Ziraat Bankası'ndan satın aldıklarına dair kanıtların olduğunu ifade etti. 
 
17 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Vasıf Fidan, kızı Sabriye Ġlbey‟in 15–16 yıl önce Mehmet 
Ġlbey ile evlendiğini, kızı ve damadının Alaca Köyü‟ne bağlı bir mezrada yaĢadıklarını, 1993 yılında köylerinin 
askerler tarafından yakıldığını ve Diyarbakır‟a göç ettiklerini, göç ederken hiçbir eĢyayı kurtaramadıklarını ve 
bütün hayvanlarının telef olduğunu, kızı ve damadının Ģehirde ekonomik olarak büyük sıkıntı yaĢayınca 2009 
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yılında yakılan köylerine geri döndüğünü ve bir çadır kurup orada yaĢamaya baĢladıklarını belirterek, 5233 
sayılı yasa kapsamında yaptıkları baĢvuruda da köy korucularının onların tüm mallarına sahip çıkmaları 
nedeniyle kendilerine bir ödeme yapılmadığını ifade etti ve hukuki yardım talep etti. 
 
27 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Songül Tamir, ErciĢ Yüksek Okulu öğrencisi olduğunu, 
birkaç hafta önce okuldan dönerken elinde 2 bilgisayarla tamir için Ģehir merkezine indiğini, bu sırada 
kendisini durduran polislerin 2 bilgisayarına ve cep telefonuna el koyduğunu, “bunları inceleyip sana haber 
veririz” dediklerini ancak bilgisayarlarını okuldan bir arkadaĢının ağabeyi olan Evren Turgan‟a teslim 
ettiklerini, ancak kendisinin bunun için bir onay vermediğini ve bilgisayarının kendisine teslim edilmediğini 
belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
27 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Tevfik Yıldırım, eĢi Amelia Simona Yıldırım‟ın Romanya 
vatandaĢı olduğunu, 2005 yılında evlenmelerine ve 4 çocukları olmasına rağmen eĢinin Türk vatandaĢlığına 
geçebilmesi için yaptıkları birçok baĢvurunun ilk dönemde “evliliğin üzerinden 3 yıl geçmemiĢ olduğu 
gerekçesi” reddedildiğini, daha sonra da eĢinin vize süresi dolduğundan sınırdıĢı edildiğini, 3 yıl geçtikten 
sonra yaptıkları baĢvurulardan da herhangi bir sonuç alamadıklarını belirtti. 
 
Bitlis'in Hizan Ġlçesi'ne bağlı Meydan Köyü'nün tarımda kullanılan suyunun Veras Köyü'nde oturan 
korucubaĢı Ġhsan Özdemir tarafından kesildiği iddia edildi. 300 köylü 27 Aralık ayında Hizan Kaymakamlık 
binasının önünde toplanarak, korucubaĢı Ġhsan Özdemir'den Ģikayetçi olduklarını Kaymakama bildirdi. 
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SAĞLIK HAKKI 
 
ġubat ayında Adana'nın merkez Seyhan Ġlçesi Göçmenler Bulvarı'nda kullandığı motosikletle bir otomobile 
çarpması sonucu yaralanan ve kazanın meydana geldiği yere yakın olan BSK Metropark Hastanesi'ne 
kaldırılan Mehmet (60) ve Fethanel (48) çiftinin, hastane masrafları olarak gösterilen 14 bin 500 TL'lik hesabı 
ödeyemedikleri için, 36 saat hastanede rehin tutuldukları ileri sürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen 
Mehmet Eren ve kendinden geçen Fethanel Eren'e tıbbi müdahale edilmesi için hastane yetkililerinin çiftin 
çocukları Ġlyas (30) ve Ġlhan Eren'den (26) 500 TL'lik hastane giriĢ parası istediği, aksi taktirde tedavinin 
yapılmayacağını söyledikleri ileri sürüldü. 2 günlük hastane masrafı olarak gösterilen 14 bin 500 TL 
ödenemediği için ise, masrafların 4 bin 500 TL'ye indirildiği ve senet imzalatıldığı belirtildi. KardeĢimden çok 
sayıda yazılı belgeyi bir anda okuyup imzalanmasının istendiğini belirten Ġlyas Eren, 'Ġmzalamadığı takdirde 
tedavi edemeyeceklerini söylediler. Hastaneye giriĢ parası olarak 500 TL istediler. Ben parayı verdikten 
sonra tedaviye baĢladılar. Bize araçların sigortasının olduğu ve hastane masraflarının bunlar tarafından 
karĢılanacağı söylendi. Biz de bunun üzerine hastanede tedaviyi baĢlattık' dedi. ĠĢlemlerinin yapılmasının 
ardından beyin kanaması geçiren babasının ameliyata alındığını ifade eden Eren, 'Babamın sigortası yok. 
Ancak benim sağlık sigortamdan faydalandığı için yoğun bakıma alıp ameliyat ettiler. Annem üvey olduğu 
için benim sağlık sigortamdan faydalanamıyormuĢ. 2'nci gün 14 bin 500 TL hesap çıkınca, annemi ve 
babamı devlet hastanesinde tedavi ettirmek istedik. ancak hastane yetkilileri 14 bin 500 TL ödenmediği 
taktirde hastaneden hiç kimsenin çıkmayacağını söylediler' Ģeklinde konuĢtu. Parayı ödeyemeyeceklerini 
söylediklerini, bunun üzerine de hastane yönetiminin toplantı aldığını ve bu ücreti 8 bin liraya düĢürdüklerini 
kaydenen Eren, bunu da ödeyemeyeceklerini söylediklerinde ise, anne ve babasının yoğun bakımdan 
çıkartılarak normal odalara alındığını vurguladı. 'Annem bir tekerlekli sandalyeye oturtuldu' diyen Eren, 
'Acıdan inliyordu. Tam 36 saat hiçbir tedavi uygulamadan annem ve babamı rehin aldılar' diye belirtti.  
Hastane yetkililerinin tedavi masrafını 4 bin 500 TL'ye indirdiğini ve 2 senet hazırladığını kaydeden Eren, 'Bu 
senedi imzaladıktan sonra taburcu etmemize izin verdiler. Annem ve babamı ÇarĢamba gecesi taburcu 
ettiler' dedi. Anne ve babasını hastaneden çıkarmak için ambulans istediklerini, ancak verilmediğini ifade 
eden Eren, '112'yi aradık, ancak onlar da hastaneye ambulans gönderilmesinin yasak olduğunu, evde olması 
durumunda alınabileceğini söyleyerek gelmediler. Bu kez hastane bize sadece babamı götürme karĢılığında 
86 lira ambulans parası aldı. Annemi ise taksiyle götürmek zorunda kaldık' dedi. Hastanede kendilerine 
hayati tehlikesi olduğu belirtilen anne ve babasını daha sonra Numune Hastanesi'ne götürdüklerini, ancak 
burada, hayati tehlikelerinin bulunmadığını öğrendiklerini dile getiren Eren, 'Annem ve babam Cuma günü 
taburcu edildi. Annemin sigortası olmadığı için Numune Hastanesi'nde de masraflar karĢılanamadığı için 
senet yapıldı' dedi. BSK Metropark Hastanesi yetkilileri ise prosedürü uyguladıklarını belirterek, konuyla ilgili 
açıklama yapmayacaklarını söyledi. 
 
18 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Hüsnü Gönülalan, oğlu Recep‟in 2008 yılında 15 aylık 
iken kanepeden düĢtüğünü, önce Diyarbakır Devlet Hastanesi‟nde, ardından Tıp Fakültesi‟nde tedavi 
gördüğünü, yoğun bakım servisinde 8 gün kadar kaldığını, taburcu edildikten sonra gözlerinin tepki 
vermediğini, Hacettepe Hastanesi‟ne götürdüklerini, burada doktorların “bundan sonra görmeyecek” dediğini, 
oğlunun gözünün o dönemde üniversite doktorları tarafından tedavisinin gereği gibi yapılmayıĢından 
kaynaklandığının daha sonraki doktorlar tarafından söylendiğini, ayrıca üniversite hastanesinde oğlunun 
tedavi dosyasının da kaybolduğunu belirterek suç duyurusunda bulunmak için hukuki yardım talep etti. 
 
Diyarbakır'ın merkez Sur Ġlçesi Hasırlı Mahallesi'nde ikamet eden Mamak ailesi, hastalanan bebeklerini 
tedavi için götürdükleri hastanede çocuklarının ölü bir bebek ile değiĢtirildiğini iddia etti. Bebeğin teyzesi 
Burcu Çilem TaĢkale, Haziran ayında doğum yapan kardeĢinin sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdiğini, daha 
sonra bebeğin anne karnında soğuk aldığını ve bu yüzden de nefes darlığı yaĢadığını öğrendiklerini, 
doğumundan 2 gün sonra Özel Güneydoğu Tıp Merkezi'ne götürdüklerini, buradan Özel Genesis 
Hastanesi'ne sevk edildiklerini, dört gün hastanede kaldıktan sonra gece saat 02.00 sularında hastaneden 
aradıklarını ve bebeğin öldüğünü söylediklerini, hastaneye gittiklerinde bir hastane personeli ve bir 
hemĢirenin morga girip bir bebek çıkardıklarını, her tarafı koli bandı ile sarılmıĢ bebeği bir poĢetin içinde 
kendilerine verdiklerini, hastane personelinin kendilerine verdiği bebeğin her tarafının ezilmiĢ olduğunu ve en 
az 5-6 gün önce öldüğünü ileri, bebeklerinin 35 haftalık olduğunu ve esmer bir bebek olduğunu belirterek 
"Bize verdikleri bebek, beyaz tenli, sarıĢın ve daha 6 ve ya 7 aylık bir bebekti. Bizim bebeğimizin hiç bir fiziki 
sorunu yoktu. Ama bize verdikleri bebeğin ayakları tutmuyordu. Fiziksel engelliydi. Ayrıca, kardeĢim 
sezaryen ile doğum yapmıĢtı. Ama doktorlar, diğer çocuğun normal doğum ile dünyaya geldiğini söyledi. 
Bebeği gömdükten sonra, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığına baĢvurduk ve mezarın yeniden açılmasını 
istedik. Savcı isteğimizi onayladı ve mezarı açtı. Mezarın açıldığı sırada bir Cumhuriyet Savcısı da hazır 
bulundu" dedi. Savcının da kendi bebeklerinin fotoğrafına baktığını ve mezardaki bebeğin kendi bebekleri 
olmadığını teĢhis ettiğini kaydeden TaĢkale, "Kendisi de o zaman mezarda olanın bizim bebeğimiz 
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olmadığını söyledi. Daha sonrada bebekten bir parça numune aldılar. Anne ve babasından da kan örnekleri 
aldılar. DNA Testi yapmak üzere Adlı Tıp Kurumu'na gönderdiler” dedi. 
 
Hakkari'de 13 Haziran günü 11 BDP'linin tutuklama kararından sonra çeĢitli mahallelerde yapılan protesto 
gösterilerine yapılan müdahale soncu, polisin yakın mesafeden attığı gaz bombasının kafasına isabet etmesi 
sonucu ağır yaralanan Özgür Halk dergisi çalıĢanı Cemil Akgül'ün (19) babası Ali Akgül, taburcu edildikten 
sonra suç duyurusunda bulunmak için hastaneden istediği rapor yetkililerince verilmediğini iddia etti. 
 
Fırat Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümünü bitirdiği 2005 yılında osteosarkom adlı kemik kanseri 
hastalığına yakalanması nedeniyle beĢ yıldır hastalığı nedeniyle tedavi gören ve henüz öğretmenlik 
yapmaya baĢlayamayan Türkçe Öğretmeni ġafak Bay, ABD‟de bir klinikte tedavi olabilmek için 1 Temmuz 
2010‟da “tedavinin hemen baĢlaması gerektiği” uyarısıyla ABD Büyükelçiliği‟ne baĢvurdu. Vize baĢvurusu 1 
ay botunca sonuçlanmazken, Bay‟ın hastalığının tedavisine baĢlanamamasının Sağlık Bakanlığı‟na yapılan 
baĢvuruların bir yıldır sonuçlandırılamaması olduğu iddia edildi. Sağlık Bakanlığı‟nın gerekli bürokratik 
iĢlemleri hızlandırarak ġafak Bay‟ın hastalığının Türkiye‟de tedavisinin mümkün olmadığının tespit edilmesi 
amacıyla Numune Hastanesi‟ne sevk ettirmesi için yapılan giriĢimler sonuç alınamadı. ABD Büyükelçiliği‟nin 
vize baĢvurusuna henüz yanıt vermemesi ve Sağlık Bakanlığı‟nın da somut adımlar atarak ġafak Bay‟a 
gerekli olan sağlık raporu için gerekli iĢlemleri yapmaması nedeniyle ġafak Bay hastalığı terminal dönemde 
olmasından ötürü son derece tehlikeli olmasına rağmen 19 Temmuz 2010‟da Abdi Ġpekçi Parkı‟nda süresiz 
açlık grevine baĢladı. 
 
Eylül ayında ġırnak‟ta, ġırnak Devlet Hastanesi Acil Servisi‟nin, acil servise baĢvuran hastalara doktor ve 
hemĢireler tarafından hastanede ilaç ve serum sıkıntısı yaĢandığını belirtilerek, hastaya reçeteye yazdıkları 
gerekli ilaçları temin etmesi için eczaneye gönderildiği iddia edildi. SES ġırnak Ġl Temsilcisi Bahri Erener, 
"Valiliğin ve Sağlık Müdürlüğü‟nün hem sözlü hem de yazılı baskısıyla yapıldı. Hastalar tedavi edileceğine 
eczaneye yönlendiriliyor. Parası olmadığından evinin yolunu tutmak zorunda kalan çok sayıda hasta ile 
karĢılaĢıyoruz” dedi. 
 
Ekim ayında Van'da, siyasi sığınmacı olarak yaĢamak zorunda kalan Ġ. Rezvani adındaki mültecinin, yoğun 
kusma ve Ģiddetli karın ağrısı Ģikayetiyle gittiği Van Devlet Hastanesi'nde, tedavi edilmediği iddia edildi. 
Hastaneye bir yakınıyla giden Ġranlı mülteci tedavi olmak istediğini belirtmesi üzerine, hastane yetkilileri hiçbir 
sağlık güvencesi olmadığı için kendisinin ancak paralı tedavi olabileceğini ifade etti. Rezani, kendisinin de 
üzerinde bulunan 15 lirayla hasta giriĢi yaptığını, doktorun yanına gittiği zaman da doktorun kan ve benzeri 
tahlilleri kendisinden istediğini belirtti. Ġstenen tahlilleri vermeye gittiğinde kendisinden önce kan örneği için 
bir tüp kan alındığını ancak oradaki görevlilerin kendisinin herhangi bir sağlık güvencesinin olmadığını 
gördüklerinde tahlil ücreti olarak kendisinden 23 TL istediklerini söyledi. Rezani, parası olmadığı için diğer 
tahlillerinin yapılmadığını, doktorun yanına gidip durumu anlattıkları zaman da doktorun, olayın kendisini 
ilgilendirmediğini, tahliller olmadan da tedavi edemeyeceğini söylediğini kaydetti. Rezani durumu TĠHV Van 
Mülteci Ofisi‟ne bildirirken, TĠHV temsilcisi, görüĢtüğü tüm birim amirlerinin kendilerine böyle birĢey 
olamayacağını söyleyerek topu birbirlerine attıklarını belirtti. 
 
8 Ekim günü ġanlıurfa'da, ayağına kurĢun isabet eden A.Y. (7) adlı çocuk, hastanede muayene olabilmek 
için 3.5 saat bekletildi. ġanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve acil serviste pansumanı yapılan 
çocuk, ortopedi doktorunun muayene yapması için sedyeye konuldu. Uzman doktorun gelmemesi üzerine 
görevliler, yaklaĢık 3.5 saat acil serviste bekleyen 7 yaĢındaki çocuğu, pazartesi günü polikliniğe götürülmesi 
söyleyerek eve göndermek istedi. Duruma tepki gösteren A.Y.'nin dayısı Mahmut Seyidoğlu, görevlilerle 
tartıĢtı. Bunun üzerine küçük çocuk, ġanlıurfa Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne sevk edildi. 
 
26 Kasım günü ĠHD Bitlis Temsilciliğine baĢvuruda bulunan Hüsamettin Ceylan, ayağındaki yara nedeniyle 
Bitlis Devlet Hastanesi Genel Cerrahi bölümünde yatmakta olduğunu, 1 Hafta boyunca kendisiyle kimsenin 
ilgilenilmediğini, hafta sonunda odaya bir hemĢirenin girip kolundan iğne yapmak istediğini, buna tepki 
gösterip 1 hafta boyunca kimsenin onunla ilgilenmediğini Ģimdi neden iğne yapmak istediğini sorduğunu, 
ardından da hemĢirenin kızıp iğneyi yapmadan odadan ayrıldığını, daha sonra iğneyi yaptığını ancak 
kendisini taburcu etmeye gelen doktora bu durumu aktardığında, kendisini muayene edip Fizik Tedavi 
bölümüne yatıĢını yaptığını ve hemĢireye bu iğnenin yapılmaması gerektiğini söylediğini belirtti. 
 
Aralık ayında Van'da, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde ikamet eden Adile Emire‟nin (15) sırtında çıkan bir 
sivilce yüzünden doktor M.A. tarafından yapılan ameliyat sonrasında sol tarafını kullanamamaya baĢladığını, 
ameliyatta aĢırı dozda verilen narkozdan dolayı bir böbreğini kaybettiğini, idrar kistinin de yanmasından 
kaynaklı idrar tutmama sorunu yaĢadığını iddia eden annesi, çocuklarını ameliyat eden doktorun yanına 
gittiklerini; doktorun kendilerine çocuğu kendisinin ameliyat etmediğini, bunu elindeki evraklarla kanıtlamaya 
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çalıĢınca da doktorun ellerindeki resmi evrakları alıp yırtarak, hatasını örtmeye çalıĢtığını, hastane 
yetkililerinden doktorun çocuklarını ameliyat edip etmediğine dair evrak istediklerin de ise, yetkililerin 
kendilerine evrak vermeyip, doktorun hatasının üstünü kapatmaya çalıĢtıklarını ileri sürdü. Anne Emire, 
çocuklarının ameliyatla tedavi olup sağlığına kavuĢma imkanının olduğunu, ama maddi durumlarının iyi 
olmamasından kaynaklı tedavi edemediklerini belirtti. 
 
7 Aralık günü Hakkari‟nin Yüksekova Ġlçesi'ne bağlı Kadıköy Köyü giriĢinde "dur" ihtarına uymadığı 
gerekçesiyle askerler tarafından vurularak ağır yaralanan ReĢat KarataĢ (18), Yüksekova Devlet 
Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Van'a sevk edildi. Sevk kararana rağmen hasta yakınları 2 
saat boyunca Van'daki hastanelerin yaralıyı kabul etmesini bekledi. Sevk için “ambulans ve sevk kararının” 
gecikmesi üzerine yaralı yakınları, KarataĢ'ı kapalı kasa bir kamyonetin arkasına kurulan bir yatağa yatırarak 
Van'a götürdü. 
 
16 Aralık günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Salih Uce, Diyarbakır‟ın YeniĢehir ilçesine bağlı TanıĢık 
köyünde ikamet ettiğini, köyün Güzelköy Sağlık Ocağına bağlı olduğunu, sağlık sorunları ile ilgili iĢlemleri 
yapabilmek için bu köye gidip gelmek zorunda kaldıklarını, 5 köye 1 Sağlık Ocağı verildiğini, bu durumda 
sağlık ocağının bulunduğu köy dıĢındaki köylerin faydalanamadığını, hasta olan kiĢilerin iğnelerini 
yaptırabilmek için akrabaların evinde misafir olarak kaldıklarını, diğer sağlık ocaklarında bu iĢlemin 
yapılmadığını belirtti. 
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DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 
 
Vicdani reddini 2001 yılında zorunlu askerlik görevini yaptığı sırada açıklayan ve 6 Ağustos 2010‟da 
Ġstanbul‟un BayrampaĢa Ġlçesi‟nde yaĢadığı evine düzenlenen baskınla gözaltına alınarak “asker kaçağı 
olduğu” gerekçesiyle tutuklanan Kürt Vicdani Ret Hareketi aktivisti Ġnan Suver‟e, zorla sevk edildiği askeri 
hastane tarafından “askerliğe elveriĢli değildir” ve “cezai ehliyeti yoktur” raporu verildi. Verilen rapor 
nedeniyle terhis edilen Ġnan Suver‟in, daha önceki firar giriĢimleri nedeniyle aldığı 25 aylık hapis cezasından 
ötürü Buca Cezaevi‟ne gönderileceği ifade edildi. 
 

Enver Aydemir'e ĠliĢkin Soru Önergesi 
BDP Ġstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Ġslami inancı nedeniyle askerlik yapmayacağını açıklayan ve 31 
Temmuz 2007'de tutuklanarak EskiĢehir Askeri Cezaevi'ne gönderilen Enver Aydemir'in cezaevi koĢullarınıa 
iliĢkin Ocak ayında soru önergesi verdi. 
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması talebiyle için soru önergesi veren Tuncel, vicdani reddin 
Türk ve Kürt gençlerinin askere gitmek istemeyerek barıĢa olan özleminin ifadesi olduğunu vurguladı. 
Vicdani retçilerin tavrının savaĢın sorgulanması ve Kürt sorununun barıĢçıl çözümünün tartıĢılması için fırsat 
olarak değerlendirilmesi yerine 'vatan hainliği' olarak görüldüğünü belirten Tuncel, dünyada askerliğe 
alternatifler yaratılmasına rağmen Türkiye'de cezalandırıldığına dikkat çekerek, vicdani reddin bir insan hakkı 
olduğunu kaydetti. Tuncel, 'Vicdani ret; kiĢinin, kendisine dayatılan askerlik hizmetini etik ya da baĢka 
düĢünsel kaygılarla reddetmesini kapsayan bir sivil itaatsizlik eylemidir. Ġkincisi, Vicdani ret hakkı, kiĢinin 
koĢulsuz bir hakkıdır. Zira temel bir hak olan düĢünce, kanaat ve inanç oluĢturma, taĢıma ve kamu önünde 
açıklama hakkının bir kullanımıdır. KiĢi, askerlik hizmetini ve/veya silah kullanmayı, savaĢmayı, mevcut 
koĢullar içinde de reddediyor olabilir' dedi. 
Aydemir'in askeri cezaevinde kaba dayak ve falakaya yatırılarak iĢkence gördüğü iddialarını da hatırlatan 
Tuncel, Ģu soruları sordu: 
1. Enver Aydemir'e yönelik dayak, Ģiddet ve iĢkence iddialarının araĢtırılması ve tespitinin yapılabilmesi için 
kiĢi Adli Tıp Kurumuna ya da bir hastaneye gönderilmiĢ midir? 
2. ĠĢkence iddiaları üzerine askeri cezaevinde olası sorumluların tespiti için bir soruĢturma açılmıĢ mıdır? 
3. Enver Aydemir'in sağlık durumuna yönelik gerekli önemler ve tedaviler yapılmakta mıdır? 
4. Enver Aydemir'in ailesinin baĢörtüsünden dolayı Askeri cezaevine giremediği ve kendisiyle 
görüĢtürülmediği iddiaları doğrumudur? BaĢörtüsünden dolayı yaĢanan bu sorun halen devam ediyor mu? 
5. 24 Aralık 2009 tarihinde aktarıldığı EskiĢehir Cezaevi'nde benzer sorunlarla karĢılaĢmaması için gereken 
tedbirler alınmıĢ mıdır? 
6. AHĠM'in O. Murat Ülke için verdiği kararda Türkiye'nin gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına iliĢkin 
kararın gerekleri yapılmıĢ mıdır? Vicdani ret konusunda uluslararası mevzuata uygun yasal düzenlemeler 
yapılması konusunda herhangi bir çalıĢmanız var mıdır? 
7. TCK'nın 318. maddesinin kaldırılması konusunda bir çalıĢmanız var mıdır? 
8. Askerlik görevini yapmak istemeyen kiĢiler için, askerlik süresince bu görevi yerine getirmede alternatif 
yöntemlerin oluĢturulmasına dair bir projeniz mevcut mudur? Bu kiĢilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için 
insan hakları çerçevesinde bir adım atmayı düĢünmekte misiniz? 
Tuncel, vicdani ret ile ilgili AHĠM'in Murat Ülke için verdiği kararı da hatırlatarak yasal düzenlemelerin yapılıp 
yapılmayacağını da sorudu. 

 
Van‟ın Bahçesaray Ġlçesi‟nde 1915 yılına kadar nüfusun büyük çoğunluğunu Ermeniler oluĢturduğu 
Yaylakonak (Teremax) Köyü'nde bulunan Ermenilere ait bir mezarlık ve eski bir kilise Ġlçe Kaymakamı 
Mehmet Yüzer ve Muhtar Münir Hatip'in onayı ile ġubat ayında yıkılarak, yerine köy odası inĢaatı yapılmaya 
baĢlandı. Mezarlık yerinde kemiklerin ortaya çıktığını belirten köylüler, inĢaatın durdurulması için ĠHD Van 
ġubesi'ne baĢvurdu. Yapılan baĢvuru sonrası heyet oluĢturarak inceleme yapan ĠHD Van ġubesi hazırladığı 
raporda, Kültür ve Turizm Müdürlüğü‟nün olayın doğru olmadığına yönelik açıklamasına rağmen alanın eski 
Ermeni Mezarlığı olduğunu belirtti. ĠHD Yöneticisi Selahattin Gezer, konuyla ilgili ilk olarak Bahçesaray 
Kaymakamı Mahmut Yüzer'le görüĢtüklerini Kaymakam Yüzer‟in köyodası inĢaatının kendisinden önce 
baĢlatıldığını, inĢaat alanı üzerinde Ermeni Kilisesi ve mezarlığın olup olmadığından habersiz olduğunu 
söyledi. ĠnĢaat alanına 50 metre mesafede tahrip edilmemiĢ mezarların olduğuna dikkat çeken Gezer, 
ĠnĢattın temelini kazan kepçe operatörü ile yaptıkları görüĢmede kendilerine „ĠnĢaat yapımım için ben kazı 
yaptım. Kazı sırasında 2 insana ait kemik parçaları çıktı‟ cevabının verildiğini belirtti. 
 
12 Temmuz günü Mardin Nusaybin'de, Mor Yakup Kilisesi'nin duvarlarına kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢilerce 
sprey boyalarla ırkçı ve tehdit içerikli yazı yazıldı. 
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Kasım ayında Malatya‟da, Malatya Lisesi‟nde Din Kültürü dersinin öğretmenliğini yapan Ayten D.‟nin, 12. 
sınıfta okuyan öğrencilerine, namaz kıldırtarak sözlü sınava tabi tuttuğu iddia edildi. Ayten D.‟nin, sözlü 
sınavında namaz kılan öğrencilere 100 puan verirken, namaz kılmak istemeyen öğrenciye ise sıfır verdiği 
kaydedildi. 
 
Bilgi Üniversitesi Kültürel Ġncelemeler Yüksek Lisans programı öğrencileri Lokman Sazan ve Sena Yapar'ın 
"Azınlık kültürleri" konulu araĢtırma konusunda Êzidî kültürü hakkında araĢtırma yapmak için Êzidî 
yurttaĢların yoğun olarak yaĢadıkları Urfa'nın ViranĢehir Ġlçesi Burç Köyü'nde yaptıkları araĢtırma ve mülakat, 
devletin Êzidiliği bir din olarak tanımlamadığını tespit etti. Êzidî yurttaĢların ibadethanelerinin olup olmadığı 
yönündeki sorusuna cevap veren Burç Köyü'nden Salih ġahveli adlı Êzidi yurttaĢ, Mezopotamya'nın en eski 
inancına mensup olmalarına rağmen, devlet tarafından hiçbir Ģekilde tanınmadıklarını ve bu yüzden de ne bir 
dernek ne de bir ibadethane açabildiklerini belirtti. Devletin kendilerini hiç bir Ģekilde tanımadığını belirten 
ġahveli, bunun nüfus cüzdanlarındaki din bölmesine dahi yansıdığını kaydederek, din hanesinde, 
"Bilinmeyen dinler" yazan nüfus cüzdanını öğrencilere gösterdi. 
 
ġırnak'ın Silopi Ġlçesi'nde 2005 yılında yapımı tamamlanan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki El-Aksa Camisi'nin 
imamlığını 5 yıl boyunca gönüllü olarak yürüten Selim Sadak, il ve ilçe müftülüğü tarafından "hakkında 
Ģikayet var" iddiası ile Aralık ayında görevden alındı. Cemaat, Sadak'ın "Kürtçe hutbe ve vaaz vermesi" 
nedeni ile görevinden alındığını iddia ederek, Sadak'ın görevine devam etmesi için imza kampanyası 
baĢlattı. 

ENGELLİ HAKLARI 
16 ġubat günü ĠHD Bingöl Ģubesine baĢvuran M.Zeki Bulut, geçirdiği iĢ kazası sonucu engelli olduğunu bu 
vesileyle Bingöl devlet Hastanesine baĢvurduğunu  %76 iĢgöremez raporu aldığını ancak engelli haklarından 
yararlanamadığını belirtti. 
 
27 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran Fatma Çiçek, hastanelerin giriĢinde engellilere öncelik 
verileceği yazılmasına rağmen kendisi gibi engellilere bu imkanın tanınmadığını, 26 Ağustos 2010 tarihinde 
Diyarbakır Devlet Hastanesi Dâhiliye-3 servisine muayene için randevu aldığını, Dâhiliye-3‟ün kapısında 
beklerken engelli olduğunu söylediği, kimliğini ve raporunu gösterdiği sekretere “bana öncelik tanır mısınız” 
dediğinde, elindeki kimliğe vurarak “senin görüntün engelli değil” dediğini, muayene sonrası hasta haklarına 
dilekçe verdiğini, öğleden sonra çağrıldığını, BaĢhekim Yardımcısı Ekrem DemirtaĢ‟ın kendisine bu Ģikâyet in 
bir anlamı olmadığını, çünkü sekreterliğe bakan kiĢileri müteahhitler atadığını, bu yüzden onlara 
karıĢamadıklarını, bunun yerine doktoru değiĢtirsini söylediğini belirterek hukuki yardım talep etti. 

AYRIMCILIK 
Ocak ayı baĢında ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nden Antalya'nın Kumlucu Ġlçesi'ne gelen ve Uluslararası Sebze ve 
Meyve Halı'nda iĢe baĢlayan Mehmet Teyfik MuĢtak ile birlikte 7 kiĢi, 7 Ocak günü haldeki kontrol sırasında 
ġeriban Kürtçe konuĢtukları gerekçesiyle Hal Müdürü tarafından iĢten çıkarıldı. Hal Müdürünün, diğer iĢçileri 
de “Burada Türkçeden baĢka bir dil kullanılmayacak. Kullananı kapı dıĢarı ederim” Ģeklinde uyardığı iddia 
edilirken, iĢten çıkartılan ġehriban MuĢtak, 'Ben ilkokul mezunuyum ve Türkçeyi çok iyi bilmiyorum. 
ÇalıĢtığım alanda bazı meyve ve sebzelerin isimlerini Kürtçe söylediğim için, yanımda bulunan 4 Mersinli kız 
iĢçiler, bana gülüp, beni usta baĢına Ģikayet ediyorlardı. Pazartesi günü halde kontrol vardı. Bende 
arkadaĢlarıma Kürtçe 'hadi çabuk olun' dedim. Oranın müdürü beni yanına çağırdı. 'Sen neden baĢka dillerle 
konuĢuyorsun' dedi. Bende, Türkçeyi çok iyi bilmediğimi söyledim. Oda bana, 'git Türkçeyi öğren gel' dedi. 
Ben bir daha konuĢmayacağımı söyledim, ama oradaki Mersinli kızlar, müdüre, 'Bu her zaman Kürtçe 
konuĢuyor' diyerek beni Ģikayet ettiler. Müdür de beni iĢten çıkarttı' dedi. ĠĢçileri iĢten çıkaran Yörükoğlu 
firması yetkilileri ise, iĢçilerin Kürtçe konuĢtukları için iĢten çıkarılmalarının söz konusu olmadığını ileri 
sürerek, iĢi bilmedikleri için iĢten çıkarıldıklarını söyledi. Kendisini Gıda Mühendisi Cumhur Bey olarak 
tanıtan firma yetkilisi, toptancılar halinin uluslararası bir hal olduğunu ve burada çalıĢanların dikkatli ve iĢinin 
ehli kiĢiler olması gerektiğini ifade ederek, sorunun iĢçilerin Kürtçe konuĢmasından kaynaklandığı iddialarını 
reddetti. 
 
Ocak ayı baĢında Zonguldak'ta, MHP Zonguldak Ġl BaĢkanı Mustafa Korkutan'ın 'Türkiye TaĢ Kömürü 
Kurumu 6 PKK'liyi iĢe alıyor' iddiasını ortaya atınca TTK'a 6 Kürt çalıĢanını iĢten çıkarttı. 
 
Ovacık Kaymakamı ġenol Kaya'nın Mart ayında BDP'li esnaflardan alıĢveriĢ yapmamaları yönünde Eğitim 
Sen üyesi öğretmenleri uyardığı ileri sürüldü. Konuya iliĢkin Kaymakam Kaya ile görüĢtüklerini belirten Eğitim 
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Sen Tunceli ġube BaĢkanı Mehmet Ali Alan, Kaya'nın kendilerini odasından çıkardığını belirtti. Konuya iliĢkin 
olarak Tunceli Valisi ile görüĢen BDP Tunceli Milletvekili ġerafettin Halis ise, Kaymakam Kaya'nın üzerine 
vazife olmayan iĢlere karıĢtığını ifade ederek, görevden alınmasını istedi. 
 
25 Mart günü ĠHD Adana ġubesi‟ne baĢvuruda bulunan E.Ç., 2007 yılında Osmaniye‟nin Kadirli Ġlçesinde 
içkili ve müzikli bir restaurant açmak için ilgili kurumlara resmi yazıĢmalarını yapıp, gereken tüm yasal 
prosedürü yerine getirerek giriĢimde bulunduğunu, ruhsatın verildikten 2,5 saat sonra iptal edildiğini, 
yetkililerin ruhsatının neden iptal edildiğine dair çeliĢkili cevaplar verdiğini. daha sonra yaptığı görüĢmelerden 
anladığı kadarıyla kısa bir süre önce din değiĢtirmek suretiyle Hıristiyanlığı seçmesinden kaynaklı böyle bir 
ayrımcı muameleye maruz kaldığını belirtti. Ruhsatın bir türlü verilmemesi üzerine suç duyurusunda 
bulunduğunu kaydeden E.Ç., 2009'da soruĢturma açıldığını, kaymakam, özel idare yetkilileri ve Kadirli'deki 
AKP'lilerin üst düzey isimlerinin Ģikayeti geri çekmesi için baskı yaptığını, baskı sonucu Ģikayetten 
vazgeçince bir ay süreli geçici ruhsat verildiğini ancak bu kez de jandarma baskısının arttığını ve iĢyerinin 
kapatıldığını belirterek, “Kaymakam A. Rauf Ulusoy'un yanına gittim. 'Beni ipe de assalar, görevden de 
alsalar, benim senin gibi bir Hıristiyan, gâvura verecek ruhsatım yok' ” dediğini belirtti.  
 
ġırnak'ın Cizre ilçesinde 2010 yılı Öğrenci Seçme Sınavı'na baĢvuran ve sınava bulundukları ilde girmek 
isteyen öğrencilerin sınav yerleri farklı illere verildi. Sınav yerlerine yol ücretinden dolayı gidemeyen 375 
öğrenciye Belediye ve Kaymakamlıkça araç tahsis edildi. 
 
Van'daki ErciĢ Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu Müdürü Nedim Bay‟ın, 23 Nisan Çocuk Bayramı öncesinde okul 
takımındaki 6 kız öğrenciyi “'Siz Kürtsünüz, okuma sizin neyinize, evinize gidin evlenin, koca bekleyin” 
diyerek takımdan çıkardığı iddia edildi. Kız öğrenciler bunun üzerine olayı ErciĢ Kaymakamlığı'na ErciĢ Milli 
Eğitim Müdürlüğü'ne, Van Valiliği'ne ve Van Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. 
 
17 ġubat günü Ġzmir'de, MuĢ'un Varto Ġlçesi'nden tedavi olmak amacıyla Ġzmir'e gelen ve muayene için Ġzmir 
Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne giden Nazife Gül (59), Türkçe bilmediği için doktorun hakaretlerine 
maruz kalarak, tedavisinin yapılmadığı gerekçesiyle ĠHD Ġzmir ġubesi'ne baĢvurdu. ĠHD Ġzmir ġubesi‟nde bir 
basın açıklaması yapan ve Gül toplantıda Kürtçe olarak yaĢadıklarını anlattı. Bacaklarında ve gözlerinde 
rahatsızlık bulunduğunu belirten Gül, muayene için gittiği hastanede Renin Berhan Özcan adlı doktor ile 
Türkçe bilmediği için akrabası aracılığıyla iletiĢim kurduğunu, Türkçe bilmemesinden ötürü doktorun kendisini 
muayene etmediğini ifade etti. Gül'ün akrabası GüllüĢah Gül ise o gün doktorla kendisinin konuĢtuğunu, 
ancak doktorun hastanın kendisinin rahatsızlığını söylemesi üzerine Türkçe bilmediğini belirterek; “Sen niye 
konuĢuyorsun kendisi konuĢsun‟ diyerek, müdahale etti. Hastanın dil bilmediği için ona yardım ettiğimi 
söyledim. Doktor birden fevri hareketle 'Burası Türkiye, herkes Türkçe bilmek zorundadır. Bu memlekette bir 
sürü okul var. Türkiye'de yaĢıyorsanız öğreneceksiniz' dedi. Onun zamanında okul olmadığını, bu kadının 
hasta olduğunu, Ģu an Türkçe öğrenmek durumunda olmadığını söyledim. „Ama eltisi olarak ben dil 
biliyorum. Size yardımcı olayım‟ dedim. Bunun üzerine doktor, daha da öfkeli hakaretlerde bulunarak, 'Bu 
yaĢa gelen Türkiye'de yaĢayan biri neden Türkçe bilmiyor' dedi ve sonra da geçip masasına oturarak, 
muayene etmedi.' Bunun üzerine BaĢhekim'e çıktıklarını belirten Gül, BaĢhekimin “Hastayı alıp aĢağıya inin, 
sizi muayene etsin” diyerek kendilerini geldikleri yere göndermeye çalıĢtığını söyledi. BaĢhekimin tavrı 
üzerine Gül, hakaret yağdıran ve muayene etmeyen doktora tekrar gitmeyeceklerini, zaten doktorun 
muayene ve tedavi etmeyi reddettiğini söylediğini dile getirdi. ĠHD ġube BaĢkanı Av. Bayraktar doktorun 
ideolojik düĢüncesiyle hastaya yaklaĢmasının ayrımcılık yarattığını belirterek, “Türkçe bilmediği için 
tedavisinin yapılmaması hizmette ayrımcılık yapılmasıdır. TCK'nin soykırım suçunu düzenleyen 76. maddesi 
ile 257. maddesindeki düzenlenen 'görevi kötüye kullanma' suçlarını oluĢturmaktadır. Konuyu Sağlık 
Bakanlığı ve Tabip Odası'na ileteceğiz. Disiplin soruĢturması açılmasını isteyeceğiz. Ayrıca da savcılığa 
bugün suç duyurusunda bulunacağız. Yine ilgili makamlara yaĢanan ayrımcılığı aktaracağız” dedi. 
 

BDP ġırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Ġzmir Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde Kürtçe konuĢtuğu 
gerekçesiyle muayene edilmeyen Nazife Gül'e iliĢkin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a cevaplaması istemiyle 
yazılı soru önergesi verdi. Kaplan, verdiği önergede, Ġzmir Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine göz 
muayenesi olmak için giden Nazife Gül'ün, Kürtçe konuĢtuğu için Dr. Renin Berhan Özcan tarafından 
muayene edilmediğini hatırlatarak, Dr. Renin Berhan Özcan'ın, 'Burası Türkiye herkes Tükçe bilmek 
zorundadır' Ģeklinde konuĢarak Nazife Gül'e hakaret ettiğini kaydetti. 
Kaplan, konuya iliĢkin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a Ģu soruları yöneltti: 'Bir vatandaĢ Türkçe bilmediği için 
Hipokrat yemini etmiĢ doktorlar tarafından muayene edilemez mi? 
•  Türkçe bilmeyen vatandaĢların muayenesinin yapılmaması ve tedavi edilmemesi hizmette ayrımcılık değil 
mi? 
•  Adı geçen doktor ve hastane yetkilileri hakkında herhangi soruuĢturma açmayı ve ne gibi bir iĢlem 
yapmayı düĢünüyorsunuz? 
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•  Türkçe bilmeyen ve doktorlar tarfından muayene edilmeyen kaç hasta Bakanlığınıza Ģikayette 
bulunmuĢtur? 
•  ġikayetler sonucunda soruĢturma açılmıĢ mıdır? 

 
Nisan ayında Van ErciĢ'te, ġ.T. adlı öğrenci, Yahya Kemal Beyatlı Ġlköğretim Okulu Müdürü Nedim Bay'ın 
"Kızım spor senin neyine, Kürtler spordan ve okumaktan ne anlar, zaten okumayacaksınız, git evde otur ve 
koca bekle" sözleriyle kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü. 
 
Eğitim Sen Mardin ġubesi, 15 Nisan günü YGS sınavına zorunlu bir Ģekilde il dıĢında girmek zorunda kalan 
öğrencilerin yaĢadıkları mağduriyetlerine iliĢkin YeniĢehir Taksi Durağı önünde basın açıklaması yaptı. Grup 
adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Mardin ġubesi BaĢkanı Doğan Anğay, daha önce Türkiye'nin 
birçok il ve ilçe merkezinde yapılan üniversiteye giriĢ sınavının Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçtiğimiz 
yıllarda yapıldığı halde bu yıl yapılmadığını, Kızıltepe ilçesiyle beraber Mardin merkez ve diğer ilçelerinde 
sınava giren 15 bin öğrencinin önemli bir kısmının kendi istekleri dıĢında Kayseri, Trabzon, Bolu, Adana, 
Malatya, Adıyaman, Muğla, Elazığ, Sinop, Edirne, EskiĢehir, hatta Kıbrıs gibi yerlerde sınava girmek zorunda 
bırakıldığını belirtti. Sınava giden bütün öğrenciler gittikleri illerde önyargılı bir Ģekilde karĢılanarak okullarda 
kopya çekecekmiĢ gibi bir muamele gördüklerini ifade eden Anğay, "Adana'da bir öğrencinin sınava girdiği 
bir okulda sınavın baĢından sonuna kadar öğretmen öğrencinin baĢında beklemiĢtir. Bu durum öğrencinin 
sınav esnasında yaĢadığı stresi iki katına çıkarmıĢtır. Önümüzdeki dönemde tıpkı geçmiĢte olduğu gibi 
üniversiteye giriĢ sınavları yine Kızıltepe'de yapılmalı, ÖSYM sınav yerlerinin belirlenmesinde daha dikkatli 
davranmalıdır" dedi. 
 
26 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Sertaç Süren ve Fatih Avak, Konya Selçuk Üniversitesi 
Hadim Ġlçesi Meslek Yüksek Okulu‟nda öğrenim gördüklerini, Kürt kökenli oldukları için ayrımcılığa maruz 
kaldıklarını, gıda ya da diğer ihtiyaçları almak istediklerinde kendilerine satılmadığını, kiralık ev verilmediğini, 
kerpiç evlerde kalabildiklerini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Mehmet TaĢer adlı sondaj ustası Ağustos ayında yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da Amerikan ve Norveç 
ortaklığı çerçevesinde faaliyet gösteren petrol arama firması Trans Atlantik ve Viking adlı Ģirkette çalıĢmak 
için iĢ baĢvurusu yaptığını, bu baĢvurunun "Diyarbakırlıları çalıĢtırmıyoruz" gerekçesi ile reddedildiğini iddia 
etti. 
 
Eylül ayında Batman‟da, Petrolkent Mahallesi'nde ikamet eden Ermeni asıllı Cevat Sinet, BaĢbakanlık engelli 
kartı almak için baĢvuruda bulunduğu Batman Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü'nde görevli bir personelin "Sen 
Ermenisin kimliğinde Hıristiyan yazıyor, dolaysıyla sana engelli kimlik kartı veremeyeceğiz" sözleriyle 
kendisine hakaret ettiğini iddia etti. Sinet, Batman Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü'nde görevli personel 
hakkında kendisine hakaretten dolayı Batman Cumhuriyet Savcılığı ile ĠHD Batman ġubesi'ne baĢvuruda 
bulunarak hukuki yardım talebinde bulundu. 
 
Batman Valisi Ahmet Turhan, Eylül ayında, 2010-2011 eğitim-öğretim yılının açılıĢında yaptığı konuĢmada 
“Ana dilimi istiyorum, okulu boykot ediyorum” kampanyasını gerçekleĢtirenleri, destek verenleri ve katılanları 
kastederek, “Bir toplumun geri kalmasını istiyorsanız eğitimine el atacaksınız. Okullarını kapatacaksınız, 
çocuklarını okullara göndermeyeceksiniz. Bu toplumun geliĢmesine, mutlu olmasına, müreffeh olmasına 
engel olmasını engellemek isteyenler çok baĢarılı olarak yapıyor. Ancak namuslu kiĢiler bu ülkede 
namussuzlar kadar cesur değil. Bizler namuslu insanlar onlar kadar cesur olacağız, bu uğurda dayak 
yemeniz gerekirse dayak yiyeceksiniz, ölmeniz gerekiyorsa bu uğurda ölmelisiniz. Bir Kürt devleti kurulsa 
dahi bir mühendise ihtiyaç yok mu? Öğretmene ihtiyaç yok mu? Ama bunların amacı toplumu oyalamak. Bu 
toplumun geliĢmesine engel olmak. Zerre kadar bu Kürt insanının menfaatini düĢünmek yoktur bunlarda. Ya 
Ermeni uĢaklığı yapmakta ya da bir baĢka devletlerin menfaatleri doğrultusunda hareket etmektedir” 
ifadelerini kullandı. BDP Grup BaĢkanvekili ve Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, açıklama ile ilgili ĠçiĢleri 
Bakanı BeĢir Atalay‟ın cevaplaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi‟ne soru önergesi verdi. Vali, “Ermeni 
uĢağı” gibi ırkçı bir ifade kullanarak, hem Ermeni, hem de Kürt halkını aĢağılamaktadır” diyen Ata, ĠçiĢleri 
Bakanı Atalay‟ın cevaplaması için Ģu soruları sordu: “Bakanlık olarak Batman Valisi‟nin bu konuĢmasını 
paylaĢıyor musunuz?  Devletin bir valisinin çıkıp bu türden sözler sarf etmesi doğru mudur? Halkı aĢağılayan 
bu konuĢmasından ötürü Batman Valisi hakkında iĢlem baĢlatmayı düĢünüyor musunuz? Batman Valisi‟ni 
görevden alacak mısınız? Yetkililerin, resmi devlet görevlilerinin “Ermeni uĢağı” gibi ırkçı-aĢağılayıcı 
konuĢmalar yapmaması için ne tür tedbirler almayı düĢünüyorsunuz?” 
 
Diyarbakır'ın Bismil Ġlçesi'nde yaĢayan ve 2022 sayılı yasa gereği yıllardır "Sakatlık maaĢı" alan Mahmut 
Koluman, maaĢının 3 yıl önce “kendisine ait kamyoneti, evi olduğu ve bin ile bin 500 TL aylık gelire sahip 
olduğu gerekçesi ile” kesilmesinin ardından Diyarbakır Bölge Ġdare Mahkemesi'ne açtığı dava sonucunda 
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Mahkemenin Kaymakamlığın kararını haksız bulması ve dava masrafları ile avukatlık ücretini Kaymakamlığın 
ödemesine hükmederek, kesilen maaĢının kesintilerle beraber yeniden ödenmesine karar vermesine 
rağmen, maaĢının "dosya eksik" gerekçesi ile verilmediğini iddia etti. Koluman, "Dönemin Ġlçe Kaymakamı Ali 
Çelik, bana 'Senin toplumsal eylemlerde ne iĢin var" orda onun koruması 'Bu Ģahıs siyasi görüĢlüdür, 
toplumsal olaylarda yaralanmıĢ, evinde yaptığımız aramadan Abdullah Öcalan'ın kitabını bulduk' dedi. Bu 
yüzden benim maaĢım bana verilmiyor" dedi. (26.11.2010/DĠHA) 
 
Ağrı'nın Doğubayazıt Ġlçesi‟ne bağlı Kargakonmaz (Karagemez) Köyü‟nde ikamet eden ve 1992'de ot biçmek 
için gittiği tarlada, mayın patlaması sonucu bir gözünü kaybeden, Ömer Göktürk (42), çocuklarının isimlerini 
Kürtçe koyduğu için hiçbir devlet kurumundan yardım alamadığını iddia etti. Göktürk, gözlerinin tam 
görmemesinden dolayı devlet kurumlarına özürlü maaĢı veya herhangi bir yardım alabilmek için defalarca 
baĢvurduğunu, ancak çocuklarının isimlerinin Rona (14), Zana (8), Ruken (4) ve Evin (2) olduğu için her 
defasında yardım talebinin reddedildiğini belirterek, son olarak Kasım ayı baĢında Ağrı Valisi Hüseyin 
Yerlikaya'nın yanına gittiğini, Vali Yerlikaya'nın kendisine, "Senin çocuklarının isimleri niye AyĢe, Fatma gibi 
Türkçe isimler değil de Rona, Zana'dır" gibi sorular yönelttiğini ifade etti. 


