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2007 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
RAPORU DEĞERLENDİRMESİ
İnsan Hakları Derneği, aylık, 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık ve nihayet yıllık insan hakları raporlarında, bazı hak
kategorileri açısından Türkiye’de insan haklarının durumunu kamuoyuna açıklamakta ve o arada
verilerden hareketle değerlendirmelerde bulunmaktadır.
Bilançoda da görüleceği gibi, ‘2007 İnsan Hakları Raporu’, yaşam hakkı, işkence yasağı, kişi özgürlüğü ve
güvenliği, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, ekonomik ve sosyal haklar ve eğitim hakkı gibi ana
başlıklar ve ilişkili ara başlıklardan oluşmaktadır. 2000 yılından beri yaptığımız gibi, karşılaştırmalı bir
tabloyu da bilgilerinize sunuyoruz. Tablo, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine aday olmadığı 1999 yılı
verileri ile başlamakta ve Aralık 1999 Helsinki zirvesinden sonraki adaylık dönemi ile devam etmektedir.
1) Yaşam Hakkı
2007 yılında yaşam hakkının korunması açısından olumlu bir gelişme gözlenmedi. Tersine, hem silahlı
çatışma ortamının yol açtığı ölümlerde artış, hem de güvenlik kuvvetlerinin aşırı ve orantısız güç
kullanmaları gözlendi. Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nda Haziran 2007 tarihinde yapılan
değişikliklerle polise geniş yetkiler tanındı. İnsan hakları ve özgürlükleri açısından olumlu
karşılamadığımız bu değişiklikler, tek başına olmasa da, ihlallerin artmasını etkilemiştir. 2007 yılının Ocak
ayında, insan hakları savunucusu, gazeteci Hrant Dink İstanbul’da öldürüldü. 18 Nisan’da Malatya’da
Zirve yayınları çalışanları Necati Aydın ve Uğur Yüksel ile papaz Tilman Ekkhart öldürüldü. 20 Ağustos’ta
Nijeryalı Festus Okey, İstanbul Taksim Polis Merkezinde polis tarafından vurularak öldürüldü. 7 Ekim
tarihinde İstanbul’da Ferhat Gerçek adlı genç siyasi bir dergiyi sattığı gerekçesi ile polis kurşunuyla
vuruldu ve felç oldu. 22 Kasımda İstanbul Avcılarda bir parkta Feytullah Ete adlı 26 yaşındaki bir yurttaş,
bir polisin tekmelerine maruz kaldı ve daha sonra yaşamını yitirdi. 25 Kasım’da İzmir’de Baran Tursun adlı
genç, polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesi ile polisin ateşi sonucu yaşamını yitirdi. Yukarıda sözünü
ettiğimiz olayların tümü basın yayın organları tarafından kamuoyuna haber verilen olaylardır. Türkiye’nin
çeşitli il, ilçe ve köylerinde benzer nitelikli pek çok olay vardır ve raporumuzda bunlara yer verilmektedir.
Silahlı çatışmalarda yaşamını yitirenler sayısındaki ciddi artış, operasyonların derhal durdurulması
talebindeki haklılığımızı ortaya koymaktadır. 2006’da 345 insanımızı silahlı çatışmalarda yitirirken, bu sayı
2007’de 424’e çıkmıştır.
2) Kadının İnsan Hakları
Eril ve militarist devlet yapısı ve toplumsal cinsiyetçi bakış açısı, 2007 yılının da kadın katliamları ve
kadına yönelik her türlü şiddetin yaşandığı bir yıl olmasına yol açtı. Şiddet kültüründen beslenen egemen
yapı, en fazla kadını mağdur etmektedir. İHD olarak, 2007’de namus adına işlenen cinayetlerde 36
kadının katledildiğini, 65’inin intihar ettiğini, ev içi şiddet sonucu 66 kadının öldürüldüğünü, toplumsal
alanda kadına yönelik şiddet sonucu toplam 53 kadının öldürüldüğünü, 48’inin taciz ve tecavüze
uğradığını, 314 kadının da zorla fuhuşa zorlandığını tespit ettik. Oysaki gerçek rakamların bunun da çok
üzerinde olduğunu biliyoruz. İdari ve adli mekanizmalar şiddet mağduru kadının yaşam hakkını
koruyamamaktadır. 2007 Ocak ayına Diyarbakır’da Ayşegül Alpaslan adlı beş çocuk annesi kadının
kendisine defalarca kez şiddet uygulayan eşini Savcılığa şikayet ettikten sonra onun tarafından
öldürülmesiyle girmiştik. Maalesef 2007 yılı boyunca benzer şekilde adli ve idari koruma mekanizmalarının
yetersizliği, uygulama sorunları, eril mentalite gibi nedenlerle birçok kadının yaşam hakkının ihlal
edildiğine tanıklık ettik. İnsan hakları savunucuları olarak bu vesileyle bir kez daha devleti kadına yönelik
şiddetin son bulacağı adil ve kadın-erkek eşitliğinin yaşamın her alanında sağlandığı bir ortam tesis
etmeye çağırıyoruz.
3) İşkence Yasağı
2001 yılından başlamak suretiyle, işkencenin önlenmesinde etkili olabilecek hukuki reformlar yapılmış
olmasına karşın (gözaltı süresinin 4 günle sınırlanması, avukatın hukuki yardımından yararlanma ve
görüşme olanağının tanınması, işkence suçu nedeniyle doğrudan soruşturma açılabilmesi gibi…) işkence
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hala bir sorgulama ve cezalandırma yöntemi olarak uygulanmaktadır. Hükümet, “işkenceye sıfır tolerans”
sloganını benimsediğini açıklamakla birlikte, önlem olarak yeterli çaba göstermemekte ve gerçekte
yaşanan durum, ‘işkenceciye sonsuz tolerans’ şeklinde olmuştur. Genellikle, işkence ile suçlanan kamu
görevlilerine idari işlem olarak aklanıncaya kadar sürecek bir geçici uzaklaştırma yaptırımı
uygulanmamaktadır. Bunun yerine, işkence yapmakla suçlanan kamu görevlilerine avukat tahsisi imkanı
verecek hukuki düzenlemeler yürürlüğe sokulmaktadır. Yargının tutumunda da eleştirilmesi gereken pek
çok yön bulunmaktadır. İşkence suçu konusunda cezasızlık politikasının benimsendiğini ifade edebiliriz.
İnsan hakları örgütlerinin yıllardır açıkladıkları raporlara karşın, işkence ile suçlanan hiçbir kamu görevlisi
hakkında tutuklama kararı verilmemekte oluşu, işkence davalarının çok uzun yıllara yayılması (işkence ile
1991 yılında üniversite öğrencisi Birtan Altunbaş’ı öldüren kamu görevlileri hakkındaki dava 16 yıl sonra
ancak 2007 yılında sonuçlanabilmiştir) kabul edilebilir uygulamalar değildir. Bu tür yaklaşımlar hukukun
üstünlüğü ilkesine aykırı düşer. İnsan haklarının hukukun üstünlüğü ilkesinin yaşama geçmesi ile
korunacağı hatırlanmalıdır. Oysaki AKP Hükümeti’nin “kaşıkla verilen hakların kepçeyle geri alınması”
pratiğinden kaynaklı yasalardaki geriye gidiş de işkenceyi sokak ortasına kadar taşımıştır. Tek bir örnek
vermek gerekirse, 29 Temmuz’da İstanbul’da avukat Muammer Öz, kimlik soran polisle tartıştığı için
dövülmüş ve burnu kırılmıştı.
İşkence vakalarında kayda değer olumlu gelişme gözlenmemektedir. Son üç yılın sayısal verileri birbirine
yakın seyir izlemektedir.
İşkence tekniklerinden elektrik işkencesinin (bir kişiye), falaka (en az dört kişiye cezaevinde) ve Filistin
askısının (bir kişiye) uygulanmakla tekil, yaklaşık 30 çeşit işkence yönteminin (soğuk su, çıplak bırakma,
uyutmama, aç bırakma, tuvalete çıkarmama, kaba dayak, hakaret, küfür, çeşitli tacizler, bıyık yolma ve
benzeri…) ise pek çok kişiye uygulanmakla yaygın olduğu gözlenmektedir.
Sonuç olarak işkence yasağına uyulmamakta, işkence önlen(e)memekte, işkence cezasız bırakılmaktadır.
Bu durumun düzeltilmesi için, insan hakları örgütlerinin yıllardır ifade ettikleri ve öneri olarak yetkili
makamlara sundukları, idari, yasal, eğitsel, yargısal başlıklar altındaki önlemler daha fazla gecikilmeden
alınmalıdır.
4) İfade Özgürlüğü
İfade özgürlüğü alanındaki kötüye gidiş 2007 yılında da devam etti. 2005’de, düşüncelerini açıkladıkları
için 192 kişi hakkında dava açılmışken bu sayı 2006 yılında dramatik bir artışla 1013 kişiye ulaşmış, (6
Kasım 2007’de açıklanan Avrupa Birliği Komisyonunun Türkiye İlerleme Raporu’nda bu durum, “2005’le
kıyaslandığında 2006’da yargılanan insanların sayısı neredeyse iki katına çıktı ve 2007’de bu seyir
hızlanarak sürüyor…” sözleriyle ifade edilmişti) ve 2007 yılında da, 1232 kişi hakkında 190 dava açılarak
en yüksek sayıya ulaşmıştır.
İfade özgürlüğü konusunda kötü ünlü 301’nci maddenin yanında Türk Ceza Kanunu’nun en az 14
maddesi ve başta Terörle Mücadele Yasası olmak üzere başka yasalardaki sınırlayıcı maddeler bir bütün
olarak ele alınmalı ve mevzuattan ayıklanmalıdır.
Yargıda oluşacak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarına paralel değerlendirmeler, büyük ölçüde
ifade özgürlüğü sorununu çözebilecektir. Aksi takdirde, maddi yasalardaki iyileştirmeler, yurttaşın
yaşamına yansımayabilir. O nedenle, hukukun üstünlüğü ilkesi, bağımsız ve tarafsız yargı ilkesi ve bu
konulardaki istikrarlı uygulamalar önem taşımaktadır.
Bu arada insan hakları savunucuları hakkındaki baskılara da raporumuzda yer verdik. Şu anda Adana
Şube Başkanımız Ethem Açıkalın tutukludur. Önceki Bingöl Şube Başkanımız ve şu anda Merkez
Yönetim Kurulu üyemiz Rıdvan Kızgın hakkında 30 ay hapis cezası verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir.
DTP’nin kapatılması davasında davanın tarafı olmayan İHD hakkında suçlayıcı ifadeler kullanılmıştır. İHD
Mersin Şubesi hakkında kapatma davası açılmıştır. Ayrıca şu anda Siirt Şube Başkanımız olan Vetha
Aydın hakkında da 1 yıl üç ay hapis cezası verilmiştir. Bu ve benzeri durumları insan hakları savunucuları
üzerindeki baskılar olarak değerlendiriyoruz. Yöneticilerimiz hakkında yeni bir soruşturmanın veya
davanın açılmadığı gün neredeyse yok gibidir. Kamu otoritelerini, Birleşmiş Milletler tarafından 9 Aralık
8
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1998 tarihinde kabul ve ilan edilen İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bilgesine uygun
davranmaya çağırıyoruz.
5) Örgütlenme Özgürlüğü
2007 yılında da bazı siyasi partiler, sendikalar, dernekler çeşitli baskılara maruz kaldılar. 13 siyasi parti ve
dernek hakkında kapatılma davası açıldı, 105 siyasi parti/dernek/sendika da baskına uğradı.

6) Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü
Pek çok kişi hakkında soruşturmalar açıldı ve pek çok kişi toplantı ve gösteri özgürlüğü hakkını kullandığı
için baskıya ve saldırıya maruz kaldı. Ayrıca pek çok kişi hakkında şiddete başvurmadıkları halde
soruşturma ve davalar açıldı. Toplantı ve gösteri esnasında polisin aşırı ve orantısız güç kullanımı sonucu
ölümler yaşandı ve bununla ilgili olarak adil bir yargılama süreci gerçekleşmedi. 2007’de 638 kişi hakkında
toplumsal gösterilere ve basın açıklamalarına katıldığı için 29 ayrı soruşturma açıldı ve 353 kişi hakkında
da 17 dava açıldı.
7) Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı
Kişilerin hukuka aykırı olarak gözaltına alınması uygulamaları gözlendi. Özellikle son dönemlerde farklı
şubelerimiz, kayıt dışı gözaltı olarak tanımlanan yasa ve hukuka aykırı olarak gözaltına alınma ve işkence
görmeyle ilgili başvurular almaktadırlar. Bu da biz insan hakları savunucularında, 1990’lı yıllardaki
gözaltındaki kayıpları hatırlatan bir süreç mi yaşanacak kaygısını uyandırmaktadır. 2007’de 7197 kişi
gözaltına alındı ve 1440 kişi tutuklandı.
Özellikle muhalif ve Kürt öğrencilere yönelik baskılar Üniversitelerde kendisini ciddi şekilde hissettirdi.
Geçtiğimiz günlerde Afyon’da yaşandığı gibi bazı üniversitelerde bu öğrenciler fiili saldırılara maruz kaldı.
2007’de 92 öğrenci okuldan atıldı, 241 öğrenci çeşitli sürelerle okuldan uzaklaştırıldı, 36 öğrenciye kınama
ve uyarı cezası verildi
8) Ekonomik ve Sosyal Haklar
2007 yılında da cinayet gibi iş kazalarında ölümler devam etti. Bazı işverenler ve devletin denetim
organları, yurttaşların yaşam, sağlık ve iş güvenliği haklarını ihlal ettiler. Son günlerde tekrar kamuoyunun
gündemine taşınan İstanbul Tuzla Tersanesindeki işçilerin ölümü, bu alandaki ihmali, vurdumduymazlığı
gözler önüne sermiştir. Ortada bazı işverenlerin bile karşı çıktığı, insanlık dışı, yasa dışı bir düzen var. Bu
düzen, yürürlükteki yasalara da aykırı. Kayıt dışı taşeronluk, kayıt dışı işçilik söz konusu. İşçilerin hiçbir
güvenceleri yok. Ne iş güvencesi, ne işyeri güvenliği… Devlet organları, yurttaşların ekonomik ve sosyal
haklarına saygılı olmalı ve gereğini yapmalıdır. Devlet, Davutpaşa ve Tuzla’da yaşanan ölümlerden gerekli
dersleri çıkartarak işçilerin yaşam haklarını güvence altına almalıdır.
İnsan Hakları Derneği, yıllardır, hükümetlerin politik renklerine bakmaksızın değerlendirmelerde
bulunmakta ve o doğrultuda çalışmaktadır. O nedenle de hükümetlerin politik renklerine değil, eylem ve
işlemlerine bakmaktadır. Eğer hükümetler, insan hakları ve özgürlüklerini koruma ve geliştirme
doğrultusunda adım atmışlarsa, İHD bu durumu hiçbir komplekse kapılmadan olumlu olarak kaydetmekte
ve bunu, yeri geldiğinde dillendirmekten kaçınmamaktadır. AKP hükümetleri döneminde de özellikle
Avrupa Birliği sürecinde yaşanan bazı olumlu yasal değişikliklerin önemi yadsınamaz. Bu düzenlemelerin,
Türkiye’yi henüz demokratik bir ülke olarak nitelendirmek için yeterli olmasa da önemli adımlar olduğu da
yadsınamaz. Ancak, işkence konusunda olduğu gibi, bazen tek başına hukuki düzenleme yapmak yeterli
olmayabiliyor. Bunun dışında, pek çok düzenleme de kendi içinde yetersizlikler içeriyor.
Türkiye’nin tam üyelik görüşmelerine 2005 yılında başlamasından bu yana, hukuki reformların durduğu ve
uygulamada da sorunların olduğu, geriye gidişlerin yaşandığı açıktır. 2006 yılında Terörle Mücadele
Kanunu değişiklikleri, 2007 yılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu değişiklikleri bu söylediklerimize
örnektir. O nedenle demokratik kamuoyunda hükümetin gerçek bir demokratikleşme iradesi taşıyıp
taşımadığı sorgulanır olmuştur. İHD açısından da durum böyledir.
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Bugünlerde Hükümet tarafından gündeme getirilen başörtüsü konusu işte bu sorgulamanın
şiddetlenmesine yol açmıştır. İHD başörtüsü konusundaki ilkesel tutumunu sürdürmüştür. Bu konuya,
bireysel haklar ve özgürlükler çerçevesinde yaklaşmış, konunun kadının insan hakları, bireyin ifade
özgürlüğü, inanç özgürlüğü, eğitim, çalışma hakkı gibi boyutları olduğunu açıklamıştır. Ama aynı zamanda
devletin laik niteliğine ve demokrasiye vurgu yapmıştır. Üniversitelerde başörtüsü serbestliğinin
sağlanması önemlidir.
İkinci güncel konu, barış/çatışma ortamı konusudur. Ve buradan Kürt sorunu konusudur. İHD, yıllardır,
"Türkiye’nin asal(temel) sorunu insan hakları ve demokrasi sorunudur. Bu insan hakları ve
demokrasi sorununun en önemli halkası da Kürt sorunudur" demektedir. O nedenle biz, insan hakları
sorunları, demokrasi sorunları çağcıl demokratik ülkelerde nasıl çözülüyorsa, öyle çözülsün istiyoruz. Bu
da biliniyor. Barışla çözüm, barışçıl çözümdür. Hem kullandığı dil bakımından, hem araçlar bakımından,
hem de yöntem bakımından. Dolayısıyla İHD, geçmişte de şimdi de, savaşa, savaşçı dile, savaş
araçlarına ve savaşçı araçlara ve yöntemlere karşıdır.
Kürt sorununu hissetmek, düşünmek, konuşmak, tartışmak, dinlemek ve herkesin fikrine saygılı olma
mecburiyetine uyarak çözüm arayışlarına girmek lazımdır. O nedenle, İHD, askeri/polisiye yol ve
yöntemleri, ülke içi ülke dışı savaşları, operasyonları, tankları, topları, savaş uçaklarını değil; insan hakları
ve demokrasi paketlerini savunur. İki gündür Irak Federe Kürt Bölgesine yönelik kara operasyonlarını a)
uluslararası hukuk açısından egemen bir ülkenin toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi, b) Kürt sorununun
şiddet yoluyla çözümü ana politikasının devam ettirilmesi olarak değerlendiriyoruz ve barış adına büyük
kaygılar duyuyoruz. İHD, sorunun hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel haklar boyutları olduğunu bilir.
Bunlar hem barışçıl yol, yöntem ve araçlardır; hem de haklar ve özgürlükler barışın da temelidir. O
nedenlerle, hükümeti, demokratik kamuoyunun barışçı girişim ve uyarılarına duyarlılığa davet ediyoruz.
Biz insan hakları savunucuları, yitirdiğimiz her bir Can’la tüm insanlık ailesinin değerlerinden yitirdiğini
biliyoruz. Gelecek kuşakların yüzüne bakabilmek için çocuklarımızı, gençlerimizi yaşatmamız, onurlu, adil
ve eşitlikçi bir ortam sağlamamız gerekmektedir. Bunun da yolu gerçek bir demokrasiden, onurlu Barıştan
geçmektedir.
İhlalsiz, sömürüsüz, gözyaşısız bir ülke ve dünya özlemiyle…
Hüsnü ÖNDÜL
Genel Başkan
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2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU
YAŞAM HAKKI İHLALLERİ
ÖLÜ
YARALI
YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin İhlali ve Dur İhtarına
Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar)
Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve
29 ölü
23 yaralı
Yaralananlar
Köy
Korucuları
Tarafından
Öldürülen
ve
5 ölü
4 yaralı
Yaralananlar
Toplam
34 ölü
27 yaralı
1 intihar
CEZAEVLERİNDE ÖLEN ve YARALANANLAR
6 ölü
teşebbüsü
GÖZALTINDA ÖLÜMLER
5 ölü
FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR
Erkek

37 ölü

51 yaralı

Kadın

3 ölü

6 yaralı

Çocuk

2 ölü

1 yaralı

Toplam

42 ölü

58 yaralı

Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar

48 ölü

Polis ve Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri

36 ölü

799 yaralı
5 intihar
teşebbüsü
804 yaralı

RESMİ HATA VE İHMAL

Toplam

84 ölü

SALDIRIYA UĞRAYANLAR
Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi

4 (Hrant Dink ve
Zirve Yayınevi
çalışanları Necati
Aydın, Uğur Yüksel
ve Tilmann Geske)
1 ölü

36 yaralı

Öğrenci

1 ölü

68 yaralı

Yerel Yönetici

2 ölü

6 yaralı

İşçi

-

61 yaralı

Din Görevlisi

-

4 yaralı

3 ölü

55 yaralı

11 ölü

261 yaralı

Gazeteci

Öğretmen / Öğretim Üyesi

Diğer
Toplam

20 yaralı

11 yaralı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
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SİLAHLI ÇATIŞMALAR
Güvenlik Görevlisi

158 ölü

290 yaralı

Silahlı Militan

266 ölü

12 yaralı

Toplam

424 ölü

302 yaralı

Not: Mayın patlaması sonucu ölen 29 asker ile 104 yaralı asker de bu rakama dâhildir.
YASADIŞI
ÖRGÜT
CİNAYETLERİ
ve
YARALANMALAR
MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve YARALANMALAR
Erkek

5 ölü

35 yaralı

Kadın

1 ölü

-

Çocuk

8 ölü

34 yaralı

Toplam

14 ölü

69 yaralı

Erkek

12 ölü

-

Kadın

12 ölü

-

Çocuk

3 ölü

-

KUŞKULU ÖLÜMLER

Toplam

27 ölü

Kadın

36 ölü

3 yaralı

Erkek

10 ölü

-

Çocuk

6 ölü

2 yaralı

Toplam

52 ölü

5 yaralı

NAMUS CİNAYETLERİ

KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER
Kadın İntiharları

65 intihar

Ev İçi Şiddete Uğrayan Kadınlar
Toplumsal Alanda Kadına Yönelik Şiddet,
Tecavüz ve Taciz
Fuhuşa Zorlanan Kadınlar

66 ölü
53 ölü

19 intihar
teşebbüsü
61 yaralı / 5
tecavüz
55 yaralı / 48
taciz ve tecavüz

314 kişi

ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER
Çocuk İntiharları
Ev İçi Şiddete Uğrayan Çocuklar
Toplumsal Alanda Çocuğa Yönelik Şiddet,
Tecavüz ve Taciz
Fuhuşa Zorlanan Çocuklar

12

47 intihar
34 ölü
37 ölü

19 intihar
teşebbüsü
29 yaralı / 7 taciz
ve tecavüz
47 yaralı / 92
taciz ve tecavüz

15 çocuk
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İŞKENCE YASAĞI
İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ ve
CEZALANDIRMA
Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele
234 kişi
Köy korucuları tarafından yapılan işkence ve kötü
13 kişi
muamele
Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele
184 kişi
Cezaevlerinde İşkence

90 kişi

Tehdit Edilenler
Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin
Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar
Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence ve
Kötü Muameleye Maruz Kalanlar
Okulda Şiddet

41 kişi

TOPLAM

84 kişi
20 kişi
21 öğrenci
687 kişi

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK İHLALLER
Gözaltına Alınanlar

7197 kişi

Tutuklananlar

1440 kişi

Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler

7013 kişi

Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler

75 ölü

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER
Yasaklanan Etkinlikler

Toplatılan ve Yasaklanan Yayınlar

Baskına Uğrayan Gazete ve Yayın Organları
Engellenen İnternet Siteleri

39 (14 miting, 5 konferans ve söyleşi, 3
tiyatro oyunu, 3 gezi, 3 şenlik, 3 imza standı,
3 konser, 2 belgesel, 1 festival, 1 sergi ve 1
mevlid)
48 (31 gazete ve dergi, 11 afiş, 3 bildiri ve 2
davetiye
yasaklandı
veya
toplatıldı,
Anadolunun Sesi radyosunun yayını RTÜK
tarafından süresiz olarak durduruldu)
18 (10 dergi bürosu, 6 gazete bürosu ve 2
ajans)
13 internet sitesi

2007 YILINDA DÜŞÜNCELERİNİ İFADE EDENLERE KARŞI AÇILAN
SORUŞTURMALAR
2007 yılında açılan soruşturma sayısı 138, kişi sayısı 558.
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2007 YILINDA AÇILAN
DAVALAR
2007 yılında 1232 kişi hakkında
190 dava açıldı.
DAVA
DAVA MADDELERİ
SAYISI
TCK 301
24
TCK 215
43
TCK 125
10
TCK 202
1
TCK 216
8
TCK 217
1
TCK 218
1
TCK 220
4
TCK 222
1
TCK 257
1
TCK 265
1
TCK 267
3
TCK 277
1
TCK 278
1
TCK 288
2
TCK 285
2
TCK 314
6
TCK 318
3
Basın Yasası
1
Türk Harflerinin
Kabul ve Tatbiki
7
Hakkında Yasa
Siyasi Partiler
9
Yasası
2911 Say.Toplantı
ve Gösteri Yür.
15
Kan.
Terörle Mücadele
2
Yasası 5. Madde
Terörle Mücadele
2
Yasası 6. Madde
Terörle Mücadele
46
Yasası 7. Madde
Terörle Mücadele
1
Yasası 8. Madde
Atatürk Aley. İşl.
3
Suçlar Hak. Yasa
Diğer Maddeler
18
NOT: Yukarıda belirtilen
dosyaların bazılarında birden
fazla sevk maddesi olduğu için,
sevk maddesi sayısı dosya
sayısından fazladır.
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2007 YILINDAN ÖNCE AÇILAN
DAVALAR
2007 yılı öncesinde açılan ve
2007 yılında devam eden dava
sayısı 236, yargılanan kişi sayısı
1241.
DAVA
DAVA MADDELERİ
SAYISI
TCK 301
46
TCK 215
39
TCK 125
6
TCK 216
14
TCK 217
1
TCK 218
7
TCK 220
21
TCK 222
1
TCK 226
1
TCK 283
1
TCK 285
1
TCK 288
6
TCK 314
10
TCK 318
4
Basın Yasası
5
Türk Harflerinin
Kabul ve Tatbiki
1
Hakkında Yasa
Siyasi Partiler
7
Yasası
2911 Say.Toplantı
ve Gösteri Yür.
21
Kan.
Terörle Mücadele
5
Yasası 5. Madde
Terörle Mücadele
4
Yasası 6. Madde
Terörle Mücadele
37
Yasası 7. Madde
Terörle Mücadele
1
Yasası 8. Madde
Eski TCK 159
11
Eski TCK 312
13
Eski TCK 442
1
Eski TCK 480
4
Eski TCK 526
1
Dernekler Yasası
1
Atatürk Aley. İşl.
3
Suçlar Hak. Yasa
Askeri Ceza
1
Kanunu
Diğer Maddeler
22
NOT: Yukarıda belirtilen
dosyaların bazılarında birden
fazla sevk maddesi olduğu için,
sevk maddesi sayısı dava
sayısından fazladır.

2007 YILINDA SONUÇLANAN
DAVALAR
2007 yılında 640 kişinin
yargılandığı 191 dava sonuçlandı.
Buna göre; toplam 27 kişi
hakkında açılan 5 dava düştü,
yargılanan 615 kişiden 244'ü
beraat etti, 369 kişi hakkında
toplam 346 yıl 4 ay 20 gün hapis
ve 49.524,03 YTL para cezası
verildi.
DAVA
DAVA MADDELERİ
SAYISI
TCK 301
36
TCK 215
40
TCK 125
6
TCK 216
7
TCK 218
2
TCK 220
11
TCK 226
10
TCK 267
1
TCK 273
1
TCK 285
1
TCK 288
4
TCK 314
7
TCK 318
1
Basın Yasası
4
Türk Harflerinin
Kabul ve Tatbiki
1
Hakkında Yasa
Siyasi Partiler
7
Yasası
2911 Say.Toplantı
7
ve Gösteri Yür. Kan.
Terörle Mücadele
3
Yasası 5. Madde
Terörle Mücadele
2
Yasası 6. Madde
Terörle Mücadele
37
Yasası 7. Madde
Terörle Mücadele
1
Yasası 8. Madde
Eski TCK 159
3
Eski TCK 312
4
Eski TCK 442
1
Eski TCK 480
3
Dernekler Yasası
1
Atatürk Aley. İşl.
2
Suçlar Hak. Yasa
Diğer Maddeler
21
NOT: Yukarıda belirtilen
dosyaların bazılarında birden
fazla sevk maddesi olduğu için,
sevk maddesi sayısı dava
sayısından fazladır.
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ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER
105 (2007 yılında 36 polis baskını ve 69 saldırı gerçekleşti. Baskın
veya saldırıya uğrayan kurumların 75’i parti binası veya temsilciliği,
22’si dernek, 3’ü sendika bürosu, 2’si vakıf bürosu ve 3’ü de kültür
merkezi)
13 (Emekli-Sen hakkında 2002 yılında açılan kapatma davası
yeniden görüldü ve Emekli-Sen kapatıldı. Barış Gönülleri
Derneği’nin feshine karar verildi. İHD Mersin Şubesi, Demokratik
Toplum Partisi, İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (İLKAV) ve
Lambdaİstanbul Derneği hakkında kapatılma davası açıldı. Ergani
Kapatılan / Kapatılmak
Pelda Kadın Derneği hakkında verilen kapatma kararı Yargıtay
İstenen Siyasi Partiler
tarafından bozuldu. Halkın Emek Partisi (HEP), Özgürlük ve
ve Dernekler
Demokrasi Partisi (ÖZDEP) ve Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin
(TBKP) kapatılmalarına ilişkin davalar AİHM kararları uyarınca
yeniden görülecek. Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR), Milli
Demokrat Halkın Partisi ve Özgür Toplum Partisi'ne Anayasa
Mahkemesi tarafından ihtar verildi)
Baskına veya Saldırıya
Uğrayan Siyasi Parti,
Sendika ve Dernekler

TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER
Güvenlik Güçleri Tarafından
Edilen Toplantı ve Gösteriler

Müdahale

2007 Yılı Döneminde Açılan Soruşturmalar
2007 Yılı Döneminde Açılan Davalar
2007 Yılında veya Öncesinde Açılan ve 2008
Yılana Ertelenen Davalar

2007 Yılı Döneminde Sonuçlanan Davalar

15

34 (13 yürüyüş, 13 gösteri, 4 miting, 2
etkinlik, 1 basın açıklaması ve 1 düğün)
2007 yılında 638 kişi hakkında 29
soruşturma açıldı.
2007 yılında 353 kişi hakkında 17 dava
açıldı.
2007 yılı veya öncesinde açılan ve toplam
359 kişinin yargılandığı 16 dava 2008
yılına ertelendi.
Sonuçlanan 5 davada 111 kişiye toplam
170 yıl 3 ay hapis ve 9879 YTL para cezası
verildi. Yargılanan 12 kişi beraat etti. 49
kişi hakkında açılan dava düştü.
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EKONOMİK ve SOSYAL HAKLARA YÖNELİK İHLALLER

İşten Çıkarılanlar

3686 kişi

İş Kazaları
İş Kazalarında Ölenler

239 ölü

İş Kazalarında Yaralananlar

1731 yaralı

EĞİTİM HAKKINA YÖNELİK İHLALLER
Üniversitelerin
Disiplin
Soruşturma Açılanlar

Kurulları

Tarafından

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza
Alanlar

16

210 öğrenci
369 öğrenci (92 öğrenci okuldan
atıldı, 241 öğrenci çeşitli sürelerle
okuldan uzaklaştırıldı, 36 öğrenciye
kınama ve uyarı cezası verildi.)
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1999–2007 YILLARI ARASINDA BAZI HAK KATEGORİLERİNDE
İNSAN HAKLARININ DURUMU
İhlal

1999
2000
Yaşam Hakkı

Faili
meçhul
cinayetler
Yargısız
infaz/işkence
sonucu/köy
korucuları
tarafından/
kuşkulu
ve
gözaltında
ölümler
Çatışmalarda
ölümler
İşkence ve kötü
muamele
Gözaltına
alınanlar
Tutuklamalar
Kapatılan
kitle
örgütü,
siyasi
kuruluş,
yayın
organı,
kültür
merkezi
Baskın yapılan
kitle
örgütü,
siyasi
kuruluş,
yayın
organı,
kültür merkezi
Toplatılan
ve
yasaklanan
yayın
17

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1

20

42

130

66

212

145

160

75

50

47

205

173

55

40

44

47

857

147

92

30

104

240

496

345

424

594

594

862

876

1202

1040

825

708

678

50318

35007

44181

31217

12406

9711

2702

5560

7197

2105
1937
2955
1148
1196
774
Düşünce/ifade/örgütlenme/inanç özgürlüğü ve toplantı-gösteri

621

1545

1440

89

169

130

146

127

47

13

5

6

13

266

156

216

83

88

35

7

48

36 polis baskını /
69 saldırı

283

244

341

169

285

9 (4 kitap,4
dergi ve 1
gazete)

29

21

48
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İstenen
cezası
davalar)

hapis
(açılan
166
kişi için
525 yıl
23 ay

Verilen
hapis
cezası
(sonuçlanan
davalar)
587 yıl

18

2000

2001

418 kişi
için
1736
yıl 11
ay

3473
kişi için
5583 yıl
2 ay

474 yıl
6 ay
hapis
cezası
verildi

97
kişiye
209 yıl
2 ay
hapis
cezası
verildi
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2002
2498 kişi
için 6155
yıl 8 ay
hapis ve
108
milyar TL
para
cezası
228 kişiye
362 yıl 7
ay hapis
ve 144
milyar
164
milyon TL
para
cezası
verildi

2003
1706 kişi
hakkında
toplam 5373
yıl hapis
istendi

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

2004
467 kişi
hakkında
toplam 1557
yıl 2 ay hapis
ve 350 milyar
TL para
cezası
istendi
693 kişiye
toplam 30 yıl
9 ay hapis ve
784 milyar
757 milyon
402 bin TL
para cezası
verildi

2005

2006

2007

192 Kişi

Açılan 120
davada 1013 kişi
yargılanıyor

1232 kişi
hakkında 190
dava açıldı.

59 Kişi
266 Ay
hapis cezası
Toplam para
264,000YTL

Sonuçlanan 153
davanın 108’inde
mahkumiyet
kararı verildi,
398 kişi ceza
aldı. (para
cezaları da
dahildir)

2007 yılında
sonuçlanan 191
davada, 369 kişi
hakkında toplam
346 yıl 4 ay 20
gün hapis ve
49.524,03 YTL
para cezası
verildi.
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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
2 Ocak günü Gaziantep’in İslahiye ilçesi yakınlarındaki Tahtaköprü Sınır Karakolu yakınlarında, kimliği
belirlenemeyen Suriye uyruklu bir kişi, askerler tarafından öldürüldü.
Ankara Cebeci’de 10 Ocak günü, polisle çatışmaya giren ve kimliği belirlenemeyen bir kişi öldü. Cebeci
Kız Meslek Lisesi çevresinde devriye gezen polis ekibi, öğrencilere teşhircilik yaptığı iddia edilen bir kişiyi
gözaltına almak istedi. Söz konusu kişi, polisin kendisine yaklaşması üzerine ateş ederek kaçmaya
başladı. “Dur” ihtarına uymayan ve ateş etmeye devam eden kişiye polis ekibi de ateş açtı. Yaralanan
şahıs, daha sonra bir ticari taksiyi durdurarak içerisindeki şoförü indirdi. Taksiyi gasp ederek kaçmak
isterken aldığı yaranın etkisi sonucu kendisinden geçen şahıs, polis tarafından yakalandı ve kaldırıldığı
Ankara Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
16 Ocak gecesi İzmir'in Tepecik semtinde Şeyhmuz Girgin, polis memuru M.K. tarafından öldürüldü.
Girgin ve dört kişinin, görevi bittikten sonra evine giden M.K.'ye saldırdıkları ileri sürülen resmi
açıklamada, bıçakla hafif yaralanan M.K.'nin, saldırganları uzaklaştırmak için silahını çektiği, boğuşma
sırasında Şeyhmuz Girgin'in vurulduğu ve diğer dört kişinin de kaçtığı iddia edildi. Olayın ardından polis
memuru M.K. gözaltına alındı.
26 Ocak günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Burhan Ahmet Necat, 24 Ocak günü Van ili Başkale
ilçesinin Keşkol köyünde askerler tarafından açılan ateş sonucu, akrabası Müslüm Derviş’in yaralandığını
belirtti. Van Araştırma Hastanesi’nde yatmakta olan Derviş, saat 19:00 sıralarında geldiği köyün ortasında,
bir arabanın ışıklarını üzerlerine doğrulttuğu esnada askerler tarafından açılan ateş sonucu yaralandığını
hastaneye kaldırıldığını belirtti.
4 Şubat günü Mardin'in Nusaybin ilçesi yakınlarındaki Girmeli bölgesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasadışı
yollardan girmeye çalıştıkları ileri sürülen bir gruba ateş açan jandarmalar, Suriye uyruklu bir kişiyi
öldürdü.
4 Şubat günü Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gençlik Caddesi'nde, bir akaryakıt istasyonuna gelen iki kişinin
kendilerini polis olarak tanıtıp benzin alıp kaçması üzerine, zanlıları yakalamak isteyen polis, "dur" ihtarına
uymayan ve polis barikatına çarpıp kaçmaya çalışan Çetin Ö. ve Ali Ç. isimli şahısları silahla yaraladı.
5 Şubat günü İstanbul Okmeydanı'nda, "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açan polisler, Emrah
Dervişoğlu'nu (17) öldürdü, Tuncay Karabulut'u yaraladı.
27 Şubat gecesi İstanbul Terazidere'de, Yunus Künçü adlı polis, gaspçı olduğu iddia edilen Hüseyin
Aytaç'ı öldürdü. İki motosiklete binen dört kişi tarafından soyulmak için durdurulan Künçü'nün önce havaya
daha sonra bu kişilerin üzerine ateş açtığı bildirildi. Göğsünden yaralanan Aytaç, hastanede öldü. Olayın
ardından A.E., R.D. ve G.A. gözaltına alındı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Künçü ise
ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
3 Mart günü Van'ın Özalp ilçesine bağlı Aşağı Turgalı köyü yakınlarında, "İran'dan mazot kaçakçılığı
yaptıkları" iddia edilen yedi kişinin üzerine askerler tarafından ateş açıldı. Olayda, Muğdat Barış adlı köylü
yaralandı.
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10 Mart günü Van'ın Başkale ilçesine bağlı Güleçler köyünde, Haşim Yakut (21) adlı köylü, jandarmalar
tarafından öldürüldü. Jandarmaların, Yakut'un aracına uyarıda bulunmadan ateş açtığı ileri sürüldü. Adını
açıklamak istemeyen bazı köylülerin, "Anılıp Jandarma Karakolu'nda görevli bir uzman çavuşun, Yakut'un
ölümünden sorumlu olduğunu söyledikleri" belirtildi.
Diyarbakır'ın Huzurkent Mahallesi'nde Davut Şenol (20) isimli genç, polis tarafından ayağından vuruldu.
Şehmuz Şenol, 10 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, kardeşi Davut’un, 9 Mart günü
10 Nisan Karakolu’nun önünden geçerken, polislerce çağırıldığını ve “bir markete molotofkokteyli attığı”nın
iddia edildiğini, kardeşinin suçlamayı kabul etmeyip tartıştığı polislerin, kendisine gitmesini söylediğini,
ancak, uzaklaşırken polis tarafından ayağından vurulduğunu, yanında bulunan arkadaşının da şahit
olduğunu, civarda bulunan internet cafenin müşterilerinin de duyulan silah sesi üzerine dışarı çıktıklarını,
ama polisin cafenin darabanlarını indirdiğini, daha sonra çağrılan ambulansla kardeşinin hastaneye
götürüldüğünü söyledi. Durumu kendisine başkalarının haber verdiğini belirten Şenol, halen kardeşinin
polis gözetiminde ortopedi bölümünde yattığını belirti. Şenol ayrıca, evlerine gelen polislerin, kardeşinin
polise mukavemet ve bıçakla saldırma suçundan dolayı gözaltında olduğunu söylediklerini belirti.
14 Mart günü Erzincan'ın Üzümlü ilçesi yakınlarında, "dur" ihtarına uymadığı iddia edilen bir araca
jandarmalar tarafından açılan ateş sonucu Osman Akdemir (42) öldü. Jandarmalar, İstanbul'dan çaldıkları
minibüsle Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine giden dört kişiyi yakalamak için Erzincan-Erzurum karayolunda
kurduğu barikatta durmayıp kaçmaya devam eden bu kişileri yakalamak için Yollarüstü bölgesinde ikinci
barikat kurdu. Aracın sürücüsü Akdemir'in burada da durmadığı ve bir astsubaya çarparak kaçmaya
çalışması üzerine jandarmaların araca ateş açtığı bildirildi. Araçtaki diğer üç kişi serbest bırakıldı.
19 Mart günü İHD İzmir şubesine başvuran Cansu Durmazer (19), aynı gün saat 15.00-16.00 sularında,
çiçek sattığı Üçkuyular semtindeki yerine, arkadaşı Gamze’nin abisinin 3-4 kişi ile gelerek Emrah adlı
arkadaşına yumruk atarak darp ettiğini, müdahale etmek isteyince kendisine de vurduğunu, kaçmaya
çalışırken yolun karşısına geçtikleri sırada trafik polisinin havaya ateş açarak, küfür ve tehdit ederek
kovalamaya başladığını, elinden yaralandığını belirtti. Durmazer, kendisini yakalayan polisin bir araca
döverek bindirdiğini, götürüldüğü Yeşilyurt Devler Hastanesi’nde pansuman yapıldığını, sol koluna bir iğne
yapıldığını ve karakola geri getirilmeden salındığını belirtti.
Şırnak İli Uludere İlçesi'ne bağlı Tekevler (Yekmal) köyünde 20 Mart günü, Newroz kutlaması yapan gruba
jandarmanın açtığı ateş sonucu Mehmet Ateş isimli kişi ağır yaralandı.
Kütahya'daki askeri birliğinden firar eden ve 2006 yılında Mersin'de yakalandıktan sonra altı ay kadar
Mersin'de tutulan Vedat Turgay (26) adlı er, 18 Nisan günü nöbetçi üç asker eşliğinde Eskişehir'e
götürülmek üzere bindirildiği otobüsün mola verdiği Sivrihisar yakınlarındaki bir tesiste, yeniden kaçmaya
çalışırken, ağır biçimde dövüldü ve olay yerinde öldü. Otopsi raporunda, Turgay'ın "künt kafa travması
sonucunda kafa kemiklerinde kırık, beyin doku harabiyeti ve beyin kanaması" nedeniyle öldüğü belirtildi.
Olay nedeniyle bir asker tutuklandı. Turgay'ın ölümü ailesine 22 Nisan günü polisler tarafından bildirilirken,
ağabeyi Vecdin Turgay, kardeşinin "Kürt kökenli olduğu için askerlik yapmak istemediğini", olay yerini
incelediklerini, duvarlara çok fazla kan sıçradığını gördüklerini belirterek "Aldığımız bilgilere göre kafatası
parçalanmış ve beyni dışarı fırlamış. Görevli üç asker bulunmasına rağmen neden bir kişi tutuklu
bulunuyor?" dedi.
22 Nisan günü, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Payas beldesi Kuzludere köyü yakınlarında, askerlerin "dur" ihtarına
uymadığı iddia edilen korucu Mikail Çetin (33) öldürüldü. Olayda, Çetin'in abisi Mehmet Çetin de
yaralandı. Hatay Valisi Ahmet Kayhan, olayın saat 20.00 sıralarında meydana geldiğini belirterek, Çetin
kardeşlerin silahlarının bulunmadığını, üzerlerinde sırt çantaları olduğunu kaydetti. Kayhan, "Terör
örgütüne karşı pusu görevi yapan jandarma komando birliği, karanlıkta çalılıkların arasından sırt
çantalarıyla geçen iki kişiyi tespit edip, ‘dur' ihtarında bulundu. Bu kişiler, durma yerine kaçmaya çalışınca
açılan ateş sırasında koruculardan biri öldü, diğeri yaralandı. Yanlış anlamadan kaynaklanan bir durum"
şeklinde açıklamnda bulundu.
İHD Van şubesine başvuruda bulunan M. Salih Üstündağ, 26 Nisan günü akrabası olan dört şahıs ile
birlikte Çaçan gölü yakınlarında, sınıra uzak bir mevkide gece saat 03.30 sularında ilerlerken “dur ihtarı”
20
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yapılmadan açılan ateş sonucu her birinin bir yere kaçarak dağıldıklarını ve sabaha karşı evlerine
geldiklerini, daha sonra Cemil Demirbacak’ın (41) açılan ateş sonucu öldürüldüğünü öğrendiğini belirtti.
Van’ın Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı köyünde oturan Sevdin Aytekin isimli kişi, 28 Nisan günü köy
yakınlarında devriye görevi yapan Güzeldere Karakolu’na bağlı askerler tarafından, “dur” ihtarına
uymadığı gerekçesiyle ateş açılması sonucu ağır yaralandı.
Mazot kaçakçılığı yaptığı iddia edilen İran uyruklu İzzettin Fasi, 1 Mayıs günü Van’ın Saray İlçesi'ne bağlı
Karakoç (Tilik) Köyü'ne gelmek isterken, askerlerce açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.
5 Mayıs günü Ankara Yenidoğan semti Bostancık Mahallesi, 37. Sokakta bulunan bir evde çatışma çıktı.
Polis, “adam öldürme, yaralama, uyuşturucu ticareti” gibi otuza yakın suçtan aranan Bülent T. nin kaldığı
eve baskın düzenledi. Evden polise ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, Oktay Bozkuş adındaki bir kişi
yaşamını yitirdi, bir polis yaralandı.
Diyarbakır ili Kulp İlçesi'ne bağlı Karaağaç Köyü’nde yaşayan Nedim Karaca (16), Hazro Jandarma
Komutanlığı'na bağlı askeri bölgede 30 Mayıs günü, kafasına yakın mesafeden ateş edilerek tek kurşunla
öldü. Köyün Muhtarı Hamit Beyhan, "Karaca'nın üzerinde silah olduğuna dair bilgi veren askeri yetkililere
tam olarak nerede vurulduğunu sordum, ancak tam olarak noktayı söylemediler. Bana yaşını söyleyince,
itiraz edip çocuğun 16 yaşında olduğunu söyledim. Bunun üzerine bizim köyün Zeyrek Karakolu'na bilgi
verildi. Bu çocuğun orada vurulması mümkün değil. 16 yaşındaki çocuğun bir kaç saatte o kadar mesafe
gitmesi mümkün değil. Olayla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim” dedi.
3 Haziran günü Şırnak ili Uludere İlçesine bağlı Andaç (Elemün) köyünde, hayvanları için ot toplayan
köylülere özel harekât timleri tarafından açılan ateş sonucu, Kerim Ölmez adlı kişi yaralandı. (04 Haziran
2007/DİHA)
5 Haziran günü İHD Van şubesine telefonla başvurduktan sonra şube sekreteri Tahirhan Acar ve
yöneticisi Hüseyin Ayaz ile Van Devlet Hastanesi’nde görüşen Murat Akpulat (29), Başkale yolu Bozbay
çiftliği Bebleşin karakolu mıntıkasında, askerler tarafından “dur” ihtarı yapılmadan açılan ateş sonucu, iki
ayağından yaralandığını ve olay sonrası üç saat Başkale’de bekletildiğini belirtti. (İHD VAN)
İstanbul Bağcılar Merkez Mahallesi'nde 26 Haziran günü, gürültü yüzünden çıkan tartışmada polis
memuru Erdem Yüce, Mete Ergün (20) adlı genci öldürdü. Ergün'ün işlettiği oyun salonunun yanındaki
binada oturan Yüce, büfecinin şikâyeti üzerine aşağı inerek Ergün'ü ve arkadaşlarını gürültü yapmamaları
için uyardı. İddiaya göre polis olduğunu açıklamayan E.Y. Ergün'e önce küfür edip yumruk attı sonra da
silahının kabzasıyla kafasına vurdu. Ergün de dükkânında bulunan döner bıçağıyla Yüce'nin koluna vurdu.
Yaralanan Yüce, altı el ateş ederek Ergün'ü öldürdü. Olaya müdahale eden bir kişi de, seken kurşunla
yaralandı. Olay yerinden kaçıp karakola sığınan polisi kovalayan Ergün'ün arkadaşları gözaltına alındı.
"Meşru müdafaa" gerekçesiyle serbest bırakılan polis memuru, ifadesinde, "Konuşmak istedim ancak
bıçakla üzerime saldırdı. Kolumdan yaralayınca kendimi korumak için yere ateş ettim. Seken kurşunlar
gençlerden birine isabet etti" dedi. Ergün'ün olay anında yanında bulunan arkadaşları ise, polisin yere ateş
etmediğini, önce Ergün'ün kafasına tabanca kabzasıyla vurduğunu, Ergün'ün de kendisini korumak için
bıçakla karşılık vermesi üzerine polisin ateş ederek Ergün’ü öldürdüğünü öne sürdüler.(Milliyet 29.06.07)
(Radikal, 27 Haziran)
4 Temmuz günü Artvin’in Murgul ilçesinde, A.İ.A. (38) adlı polis memuru, mesai arkadaşı Zühtü Avşar'ı
(34) ve komşusu polis memuru Süleyman Kaygısız'ı (31) beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. (Birgün
05.07.07)
13 Temmuz günü Diyarbakır’ın Feritköşk Mahallesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve kapısına
gelen bir seyyar satıcıyı yaralayan İskender Özpolat (51) ile oğlu Mehmet Özpolat (17), polisle çıkan
çatışmada öldürüldü. Olayda, Hüsamettin İnci adlı polis memuru da hayatını kaybetti. İskender Özpolat’ın
kardeşi Selahattin Özpolat’ın, olay sonrası İHD’ye başvurusu üzerine, İHD, Mazlum-Der ve Diyarbakır
Barosu tarafından oluşturulan bir heyet incelemelerde bulundu. Özpolat başvurusunda şu beyanda
bulundu; "Kardeşim İskender’in psikolojik rahatsızlığı olduğuna dair raporu vardır. Olay günü, evinin
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önündeki bir olay nedeniyle polisler evlerini ablukaya aldı. Diyarbakır C.Savcılığı nezdinde girişimlerde
bulundum. Savcının, 14 Temmuz 2007 gününe kadar müdahale edilmesin şeklindeki sözlü talimatına
rağmen güvenlik güçleri, olay anında 9 kişinin yaşadığı eve müdahalede bulundu. Kardeşim, aldığı kurşun
yarası, oğlu Mehmet, polislerden aldığı darbeler sonucu öldü. İnsan hakları kuruluşlarından yardım talep
ediyorum." Görgü tanığı Bayram Yavuz ise, “Polis, bulunduğu noktadan sürekli evin iç kısmını
gözetliyordu. Polis, yan evin damından İskender'e ait evin damına atlayınca ben olayı artık göremedim,
ancak, polisin "yat" diye bağırdığını duydum. 2 dakika sonra silah sesleri, ve hemen sonra "arkadaşımız
vuruldu" diye polislerin sesi geldi. Yaralı polisi, bitişik evin yan duvarı yıkılarak sokaktan ambulansa
götürdüler. Sonra "içerdekilerin hepsini öldüreceğiz" şeklinde küfretme sesleri geldi. İçeriye gaz bombası
attılar. Eve ateş edildi, daha sonra kapıları kırdılar ve bir odayı ateşe verdiler. İskender halen yaşıyordu
İçerden çıkardıkları ev sakinleri, İskender'in merdivende vurulduğunu söylediler. Daha sonra polisler evi
taradılar. Mehmet'i 21.44 sularında hastaneye, eli kelepçeli halde götürülürken sedyede gördüm. Sol
gözünün şişmiş, yüzünden ve kafasından kan aktığını gördüm” dedi. Heyetin görüştüğü Diyarbakır Vali
Yardımcısı Suat Seyitoğlu, “Olay ile müdahale saati arasındaki zaman yaklaşık 7-8 saattir. Güvenlik
güçleri İskender Özpolat'ın yaralama ve ruhsatsız silahtan dolayı teslim olması için çok beklemiş. Eş ve
çocuklarının bu duruma niye müdahale etmediği araştırılmalıdır. Bir polis memurumuz da şehit olmuştur.
Her olayı her yönden değerlendirmeliyiz. Çünkü, burada yasadışı örgütler var. Bu insanları kullanmak
isteyebilirler. Mehmet adlı çocuğun darp sonucu öldüğüne dair rapor olduğunu sizden duyuyorum” dedi.
Heyet incelemeler sonucunda açıkladığı raporda, “Olay sırasında eş ve çocuklarıyla birlikte evinde olan
maktul-şüpheli İskender Özpolat'ın, savcının talimatına rağmen emniyet güçlerinin silahlı müdahale
yöntemi ile etkisiz hale getirmeye çalışması sonucu öldüğü, Mehmet Özpolat’ın tüm görgü tanıklarının
aktarımına göre, emniyet güçlerince evin damında darp edilerek etkisiz hale getirildiği, 17 yaşındaki
maktulun, DÜ (Dicle Üniversitesi) Tıp Fakültesi Araştırma Hastahanesi'nden alınma 16.07.2007 tarih ve
2007042677 protokol numaralı rapordan; aldığı darbeler neticesinde yaşamını yitirdiğinin anlaşıldığı,
gözaltında darp neticesinde öldüğü kanaatindedir” şeklinde görüş bildirdi.
Not: Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili araştırma-inceleme raporuna bakınız.
21 Temmuz günü Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, “adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan ve 22 yıl
kesinleşmiş cezası olduğu” belirtilen Hasan Kayra (28), polisle girdiği silahlı çatışmada bacağından ve
boynundan yaralanarak gözaltına alındı. Çatışmada, Turgutlu Terörle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli
Hasan Göleli de, bacağına kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. (22 Temmuz 2007 Yeni Asır)
Alanya'da 3 Ağustos günü, hırsızlık yaptıktan sonra kaçarken, polisin “dur” ihtarına uymadıkları ileri
sürülen iki kadından dört çocuk annesi Narin Bulut (35), açılan ateş sonucu öldü. (Radikal-04.08.07)
Kocaeli’de 13 Ağustos günü, Aydoğan Öner (41) isimli kişi, üç yıldır birlikte yaşadığı Güneş Kahyaoğlu'nu
öldürdükten sonra kaçarken, polis tarafından ayağından vurularak yakalandı. Polis yetkilileri, Öner’in
cinayetten sabıkalı olduğunu, elinde cinayet aleti silahıyla birlikte koşarak olay yerinden kaçmak isterken,
Yakup Sokak’ta olay yerine gelmekte olan polis ekibi ile karşılaştığını ve ateş edince silahlı çatışma
çıktığını, sanığın bacağından vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı. (radikal 15.08.07)
28 Ağustos günü İHD Van şubesine başvuran Abdurrahman Bal, Hakkari merkeze 2 km uzaklıkta
kendilerine ait arazide define arayan abisi Feyzullah Bal (52) ile kardeşi Mehmet Bal’ın (31), gece saat
23:00 sularında askeri özel harekat timleri tarafından ablukaya alınarak, dur ihtarı yapılmadan ateş
açıldığını, Feyzullah’ın sağ omuzundan, Mehmet’in ise sağ koluna isabet eden kurşunlarla yaralandığını
iddia etti. Bal, daha sonra jandarma tarafından tutulan tutanakta, “iki örgüt üyesinin mevzi kazarken ele
geçirildiği ve askerlere ateş açıldığı” iddiası ile tutuklanıp Van F Tipi Cezaevi’ne gönderildiğini ve bu
iddiaların tamamen gerçekdışı olduğunu belirtti. (İHD VAN)
5 Eylül günü İHD Tunceli Temsilciliği’ne başvuran Seydali Taydaş, 3 Eylül günü Mazgirt ilçesi Koyunuşağı
köyüne bağlı Gölek Mezrası’nda bulunan evlerinden ağabeyi Hıdır Taydaş ile birlikte çıkarak aynı
mezrada bulunan ve evlerine takriben 300-400 metre mesafede bulunan akrabaları Mahmut Bulut’un
evlerine ziyaret amacıyla gittiklerini, takriben 10 dakika oturduktan sonra evlerine geri dönmek üzere
oradan ayrıldıklarını, evlerine doğru yürümeye başladıklarını, üzerlerinde beyaz tişört, ayaklarında terlik ve
ellerinde el feneri olduğu halde ve yine sokak lambası ile aydınlatılan köy yolu üzerinde yürüdükleri halde
o sırada etrafta gizlenmiş bulunan jandarma özel harekat timlerince, takriben akşam saat 19.30
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sıralarında kendilerine hiçbir uyarı yapılmaksızın doğrudan, duraksamaksızın, hedef gözetilmeksizin ateş
edilmeye başlandığını, kendisi ve ağabeyinin bağırarak “köylüyüz sıkmayın, bu köyde oturuyoruz” diye
bağırdıklarını ve isimlerini uzaktan duyulabilecek şekilde bağırarak söylediklerini, fakat buna rağmen
kendilerine ateş edilmeye devam edildiğini, tüm bağrışmalarına rağmen takriben yedi dakika boyunca
üzerlerine doğru aralıksız olarak ateş edilmeye devam edildiğini, bilahare özel tim ekiplerinin kendisine ve
ağabeyine doğru yaklaşmaya başladığını, ateş etmeye devam ettiklerini, kendisinin yine yüksek sesle
bağırarak “biz köylüyüz, sıkmayın” dediğini, bunun üzerine ateşin kesildiğini, tam bu sırada ağabeyinin
vurulmuş olduğunu ve bayıldığını gördüğünü, kendisine doğru yaklaşmakta olan time bağırarak “ne
yaptınız, ağabeyimi vurdunuz “ diye bağırdığını, bunun üzerine timden birinin, “nabzına baksana salak”
diye karşılık verdiğini, olay sonrası time “madem şüphelendiniz ‘dur’ ihtarı çekseydiniz” dediğini, karşılık
olarak timden birinin ‘sizi terörist sandık, ondan ateş ettik’ dediğini, abisi Hıdır Taydaş’ın askeri
helikopterle Elazığ Asker Hastanesi’ne kaldırıldığını, ağabeyinin vücuduna giren mermi çekirdeklerinin
bazısının burada çıkarıldığını, daha sonra Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi’ne nakledildiğini, halihazırda
ağabeyinin durumunun ağır olması sebebiyle yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu, kendisinin ve
ağabeyinin canına açıkça kastedildiğini, olay sonrası bazı askeri kişilerin, yakın akrabası B.B. aracılığı ile
kendisine haber göndererek, olaydan ötürü davacı olunmamasını, aksi takdirde bazı olumsuz durumlarla
karşılaşacaklarını (haklarında bazı isnatlarla içeri alınacakları v.d.) belirttiklerini…” ifade ederek yardım
talep etti. Başvuru üzerine, olayı incelmek amacıyla İHD, Tunceli Barosu ve Mazgirt İlçe Meclisi tarafından
bir insan hakları heyeti oluşturuldu. Mazgirt Kaymakamı Salih Gelgeç heyet ile yapılan görüşmede özetle,
“olay hakkında kendilerinin idari bir soruşturma başlatmadıklarını, jandarma görevlilerinin iyi niyetli
davranarak olay sonrası yaralıyı derhal helikopterle askeri hastaneye kaldırdığını, yaşanan olayın üzücü
olduğunu, devletin her türlü faaliyetinin hukuka uygun olması gerektiğini, olayın gelişim şekli hakkında
detaylı bilgisi olmadığını şimdi sadece yaralının tedavisi ile ilgilenilmesi gerektiğini, zarar gören şahısların
isterlerse 5233 sayılı yasa uyarınca tazminat istemi ile Zarar Tespit Komisyonu’na başvuru
yapılabileceklerini” beyan ederken, yürütülen hazırlık soruşturması kapsamında “gizlilik kararı” alındı.
Heyet, inceleme sonucunda silah kullanmanın yasal koşulları oluşmadığı halde hiçbir uyarı yapılmaksızın
Taydaş kardeşlere ateş edildiği, mezradaki Mahmut Bulut’a ait eve ve civarına da mermi isabet etmesi
sebebiyle mezra sakinlerinin “yaşam hakkı”nın da ciddi bir şekilde tehlikeye atıldığını belirtti.
Not: Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili araştırma-inceleme raporuna bakınız.
İstanbul İkitelli 7. Sokak'ta 8 Eylül günü, Selçuk isimli bir kişi, polisin “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla
bacağından vuruldu.
13 Eylül günü İHD’ye yapılan başvuruda, Yukarı Koçkıran köyünde ikamet eden ve hakkında
“kaçakçılıktan” yakalama emri bulunan Ejder Demir (38) isimli kişinin 13 Eylül günü köye sivil araçlarla
gelen jandarma tarafından açılan ateş sonucu yaralandığı, kaldırıldığı Van YYÜ Araştırma Hastanesi’nde
de hayatını kaybettiğini belirtti. Olay sonrası İHD, Mazlum-Der ve Van Barosu tarafından oluşturulan bir
heyet incelemelerde bulundu. Köylülerden Murat Yıldırımçakar (27), heyetle yaptığı görüşmede şu
beyanda bulundu; “Olay günü duvar örüyordum, köyün içine iki beyaz Ford Transit marka minibüsün
geldiğini gördüm. Arabadan sivil giyimli ellerinde uzun namlulu silahları olan 10 kişi indi bir çocuğa Ejder’i
çağırmasını söylediler. Çocuk da Ejderi’n eniştesi Eşir’in evine yöneldi ve Ejder’i çağırdı. Minibüsle Ejder
arasında yaklaşık 20–25 metre kalmıştı ki Ejder’in arkasında amcası oğlu Fevzi çıktı ve ‘Ejder dur gitme
birlikte gidelim’ diye seslendi. Cevap vermek için dönen Ejder’e doğru ateş açtılar, Ejder yere düştü. Bu
esnada ben Ejder’e doğru koştum ancak askerler bana ve yaklaşmaya çalışanlara rastgele ateş açtılar
yaklaşmamıza izin vermediler. Ejder yerde iken yüzbaşı kafasına silah dayayarak ‘seni öldüreceğim’
yanındaki askerlere de emir vererek ‘bunu sağ bırakmayın, öldürün’ şeklinde emir verdi. Ejder’in ablası
Saime, kardeşinin üzerine kendini attı ancak ona da vurmaya başladılar, bu esnada Ejder’in eşi olay
yerine geldi bu defa onun saçlarından tutup sürüklediler ve arabaya bindirdiler. Ayrıca duyduğum
kadarıyla jandarma yüzbaşı, olaydan iki gün önce köye gelmiş ‘Ejder’i bana teslim edin yoksa köyü
yıkarım, onu nerede yakalarsam size ölü teslim edeceğim’ şeklinde konuşmuştur”. Köylülerden Erdal
Gülmez (33), “Olay yerine gelen minibüsten inenler, Ejder Demir’in dışarı çıkmasını istediler. Önce Ejder,
ardından amcasının oğlu çıkarken, ateş edildiğini gördüm ve Ejder yere yığıldı. Ona doğru koşarken bana
doğru da ateş açıldı, bu yüzden Ejder’e yaklaşamadım, onu araca eşi ve ablasıyla koydular. Ben ve
amcasıoğlu ile onları izledik. Dönerdere’yi geçip Saray yoluna yakın bir yerde aracı yakaladık, Ejder bu
esnada gelen ambulansa alındı Van’a doğru gidildi. Olay esnasında yüzbaşı Murat Karaman’ı orada
gördüm. Onunla önceden de görüştüm, köyümüze neden abluka konulduğunu sordum, o da benim
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yanımda Ejder’e küfür etti ve ‘ben istediğimi almazsam bu rütbeleri söker atarım’ dedi. Minibüsten
inenlerin ellerinde 3 adet G3 marka silah ile 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah vardı” biçiminde
beyanda bulundu. Heyetin görüşme yaptığı Özalp kaymakamlığına geçici olarak bakan Saray Kaymakamı
Ali Yılmaz, “Olay bana intikal ettiğinde Özalp ilçesini arayarak ambulans gönderdim, bana gelen bilgiler de
kaçma durumu olduğu ve silahlı çatışma olduğu şeklinde idi. Ayrıca bu esnada yaralanma olduğu tarafıma
bildirildi. Ardından son gelen bilgide, yaralı şahsın yolda vefat ettiği tarafıma bildirildi. Daha önceden de
yörede benzeri olaylar oldu ancak biz bundan dolayı mağdur olan ailelere yardımcı oluyoruz, hatta
çocuklarını da okula gönderiyoruz. Özellikle daha fazla mağduriyet yaşanmaması için insanları sükûnete
davet etmek ve telkin etmek gerekiyor. Olaya karışmış olan güvenlik görevlilerinin açığa alınması ya da
görevden el çektirilmesi bizim yetkimizde değil, olayın soruşturması devam ediyor” biçiminde anlatımda
bulundu. Heyet inceleme sonucunda, hakkında yakalama kararı dahi olsa kişinin sağ yakalanması
kanunun emri gereği olduğu halde, akrabalarıyla birlikte meskûn mahalde bulunan maktul Ejder Demir’in
askerler tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Not: Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili araştırma-inceleme raporuna bakınız.
İzmir’de 17 Eylül günü, izin gününde meslektaşıyla birlikte yüyüş yapan 1 yıllık polis memuru Caner Çelik,
motosikleti üzerine sürdüğü gerekçesiyle tartıştığı fırıncı İzzet Kaygısız’ı (18) beylik tabancayla vurup
yaraladı. Kaygısız yoğun bakıma alınırken, Çelik ise adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
21 Eylül günü Hakkari ili Şemdinli İlçesi'nde, Namet Kılıç’a ait araca Ortaklar Jandarma Karakolu kontrol
noktasına yaklaştığı sırada ateş açılması sonucu, araçta bulunan Fikret Erdem (35) isimli köylü yaşamını
yitirdi. Yapılan açıklamada, “dur” ihtarına uyulmadığı gerekçesiyle araca ateş edildiği belirtildi.
27 Eylül günü Tunceli’de Bülent Karataş isimli vatandaş, Hozat ilçesi Boydaş köyü kırsal alanında odun
toplarken “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayda Ali
Rıza Çiçek de ağır yaralandı. Tunceli Valiliği ve Genelkurmay ise olayda hayatını kaybeden Karataş ve
Çiçek için “terörist” ifadesini kullandı. Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada,, “27 Eylül’de Tunceli-Hozat
kırsalında yapılan operasyonda, dur ihtarına uymayarak kaçan terör örgütü üyesi B.K ve R.Ç, ateş
edilerek etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullanıldı. Valiliğin açıklamasında, olayda hayatını kaybeden Bülent
Karataş için “Örgüt üyesi olmak suçundan 1999 yılında cezaevinde kaldı ve halen terör amaçlı yardım ve
yataklık suçundan hakkında devam eden bir dava bulunuyor” denilirken, yaralı Ali Rıza Çiçek için de
“Terör amaçlı silah ve mühimmat bulundurmak suçundan daha önce cezaevinde yattı” denildi. Karataş ve
Çiçek’in üzerine ateş açtıkları iddia edilen askerlerin, aynı zamanda olayla ilgili tutanak tuttuğu ileri
sürüldü. Hozat Savcılığı ise olayla ilgili ‘gizlilik’ kararı aldı. Karataş’ın babası Bıra Karataş, oğlunun “örgüt
üyesi” olarak yansıtılmasına tepki göstererek, “32 yaşındaydı, iki çocuğu vardı, ikisi de ufaktı. Benimle
beraber yaylada idi. Arada başka iş buldu mu çalışıyordu. Herhangi bir şeyi yoktu. Biz avukatlarımızla
askerler hakkında yasal işlem başlatacağız” dedi. İHD Tunceli Temsilcisi Avukat Barış Yıldırım, öldürülme
olayı ve resmi açıklamayı hatırlatarak, “Kişilerin herhangi bir suçtan hüküm giymeleri ve yargılanmalarının
devam etmesi onların öldürülmelerine gerekçe teşkil edebilecek bir durum değildir” dedi.
Ferhat Gerçek isimli kişi, 7 Ekim günü İstanbul Yenibosna semtinin Zafer Mahallesi'nde Yürüyüş dergisinin
dağıtımını yaparken polis tarafından sırtından vuruldu. Gerçek, omuriliği parçalandığı için felç olurken,
Yürüyüş dergisi çalışanları tarafından yapılan açıklamada, olay günü dağıtımı yapıp bitiren ve Yürüyüş
önlüklerini sırtından çıkarmak üzere olan Yürüyüş okurlarına üç resmi ekip otosunun yaklaştığını,
“yasadışı iş” yaptıkları iddia edilerek, polis araçlarının üzerlerine sürülerek taciz edildiklerini ve “Hepinizi
geberteceğiz” şeklinde tehditte bulunulduğunu ve dağıtımcılardan Ersin Kip’in gözaltına alınmaya
çalışıldığı belirtildi. Dergi çalışanlarının Kip'i polise vermek istememesi üzerine takviye polis ekibi geldiği
ve herkese müdahale edildiği, bu sırada Gerçek’in sırtından silahla vurulduğu belirtildi. Gerçek, 2 Kasım
günü İçişleri Bakanı, İstanbul Emniyet Müdürü, sicil numaraları belirtilen bazı polisler ve Bahçelievler Polis
Karakolu'nda görevli amir ve memurlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Gerçek'in avukatı Taylan
Tanay, soruşturmayı yürüten Savcı Engin Yetik'in yerine, tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle yeni bir
savcının görevlendirilmesini istediğini, ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen yanıtta "buna
gerek görülmediğinin" yazılı olduğunu belirtti. Tanay, Gerçek'in vurulmasından sonra hayatını kurtaran ve
olayın tanıkları olan kişilerin polis tarafından dövüldüğünü, ifadelerinin "şüpheli" sıfatıyla alındığını, polis
memurlarının da "mağdur" olarak gösterildiğini, vurulduğunda Gerçek'in üzerinde olan tişörtün de "kayıp"
olduğunu belirtti.
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22 Ekim günü Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki Kale ilçesi polis arama kontrol noktasında durdurulan
bir araçta bulunan Yüksel Nergiz, özel heraket timleri tarafından vurularak öldürüldü, İnan Akın ise
yaralandı. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamada Nergiz’in çıkan çatışmada öldürüldüğü iddia
edilirken, olayda yaralanan Akın tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. HPG (Halk Savunma
Güçleri), olaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayda ölen ve yaralanan iki kişinin silahsız üyeleri olduğu
belirtildi.
23 Ekim günü İzmir'in Konak ilçesinde, yolda yürürken tartıştığı Sebahattin Koyuncu'yu başından
yaraladığı, tepki gösteren kızı Yasemin Koyuncu'nun da boğazına bıçak dayadığı iddia edilen Emrah
Gider (25), kaçıp saklandığı bir evin bahçesinde kendisini yakalamak isteyen polis memuru S.Y.'nin
tabancasından çıkan kurşunla öldü. Boğuşma sırasında Gider'in yaraladığı polis memuru S.Y., tedavisinin
ardından meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Polis, bahçeye giren Konak Asayiş Ekipler Amirliği'nde
görevli polis memuru 35 yaşındaki S.Y.,’nin Gider'in kaçmaması için ‘Dur’ ikazında bulunduktan sonra
havaya bir el ateş ettiğini, S.Y.'ye de bıçakla saldırdığını, çıkan boğuşmada S.Y.'nin tabancasından çıkan
kurşunun Gider'in karnına saplandığını ve aşırı kan kaybından olay yerinde öldüğünü iddia etti.
İstanbul Avcılar'da 21 Kasım günü, bir parkta oturan Feyzullah Ete (26), kimlik kontrolü için yanına gelen
sivil polis ekibinden Ali M.’nin, göğsüne attığı tekme sonucu öldü. Polis, parkta oturan iki kişiye "Burada
neden oturuyorsunuz, evinize gidin" dedi. Ete ise polise, "Mahallenin çocuğuyuz" yanıtını verdi. Yanıta
sinirlenen polis, önce Ali Oturakçı'ya yumruk attı, Ete'yi yerinden kaldırmaya çalıştı, kalkmayınca onun da
göğsüne tekme attı. Yere yığılan Ete, yerinden kalkamadı ve öldü. Emniyet'ten yapılan açıklamada, Ete
ve arkadaşının parkta alkol aldığı belirtilerek, "Şahıslar memurlara saldırmışlardır. Çıkan itişmede Ete
polislerden biriyle yere düşmüş ancak yerden kalkamamıştır" denildi. Ete'nin yanında olan Ali Oturakçı,
"Burada duruyorduk. Sadece ikişer bira almıştık. Birincisini daha bitirmemiştik. Üç sivil polis geldi. Biri
bana yumruk attı. Neden vuruyorsun dedim. Bağırdı, çağırdı. Kaldırımda duruyordu. Feyzullah'ın göğsüne
tekme attı. Feyzullah düştü. Hiç hareket etmedi. Polise hiç karşı koymadık. Zaten arkadaşım çok sakin
biriydi." dedi. Ete'yi göğsüne tekme atarak öldüren polis Ali M., önce serbest bırakıldı daha sonra 'Kasten
yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek'ten tutuklandı. Zanlı polis memurunun daha önce de çok kişiyi
dövdüğü iddia edildi. Ete'nin ön otopsi raporunda ise göğsünün altında beş santimetrelik darp izi olduğu,
kanında alkol ve uyuşturucu çıkmadığı belirtildi.
25 Kasım günü İzmir’in Karşıyaka ilçesi Bayraklı semtindeki Smyrna Meydanı’nda, Baran Tursun (20) adlı
kişi, “dur ihtarına uymadığı” gerekçesiyle polis tarafından açılan ateşle başından vurularak hayatını
kaybetti. Olayda yaralanan ve ileri derecede komada bulunan Tursun, 30 Kasım günü ölürken, araca
uyarı ateşi açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 polis memurundan O.A. tutuklandı. Olay sonrası oğlunu
hastaneye getiren polislerin, "trafik kazası geçirip öldü" diyerek oğlunu hastaneye bıraktıklarını iddia eden
baba Tursun, "Resmi tutanakta oğlumun trafik kazası geçirip öldüğü yazıyor. Sonradan doktorlar kalp
masajı yapıp kalbini çalıştırınca bir de tomografi çekiyorlar. O zaman kafasındaki kurşun ortaya çıkıyor.
Doktorların dikkati sayesinde bu olay ortaya çıkmıştır" dedi. Tursun, “Asayiş Şube Müdürlüğüne gittiğimde
bana olayla ilgili detaylı bilgi vermediler. Sadece ‘dur’ ihtarına uymadığını bildirdiler. ‘Dur’ ihtarına
uymayan bir kişinin başından vurulması mı lazım? Aracı durdurmak için polisin kullanabileceği onlarca
yöntem var. Benim oğlum pırıl pırıl bir gençti. Oğlumu vuran kişi veya kişilerin cezalandırılması için hukuki
yönden elimden geleni yapacağım” dedi. Emniyet açıklamalarında, Tursun'un "dur ihtarı"na uymadığını
bildirilirken Tursun'un, arabadaki iki arkadaşı Emre Ökçelik ve Atilla Doğan, dur ihtarı yapılmadığını iddia
etti. Okçelik, "Baran'ın yeni bir şirket kurmasını kutlamak için gezmeye çıktık. Uyarı lambası ya da
megafonla bir ikaz olmadı. Yolumuz kesilmemişti. İleride gördüğümüz polis aracını geçer geçmez
arkamızdan tek el silah sesi duyduk. Yolumuza devam ederken tek bir mermi atıldı" dedi. Atilla Doğan da
her şeyin çok kısa bir süre içinde olduğunu belirterek "Barikat kurulsaydı dururduk. Bize ateş eden polisin
ekip aracının tepe lambası bile yanmıyordu. Bir el silah sesi duyduktan sonra araba refüje çarptı" dedi.
Tutuklanan sanık polis O.A., Tursun'un aracına kasıtlı olarak ateş etmediğini, kayıp düştüğünü, elindeki
silahın kazayla patladığını ve tek el ateş ettiğini ifade ederken üçü arabada, biri Tursun'un kafatasında
olmak üzere toplam dört kurşun tespit edildi.
2 Aralık günü Van ili Özalp İlçesi'ne bağlı Yukarı Turgalı Köyü'nde, Orhan Balgin adlı köylü, askerler
tarafından açılan ateş sonucu yaralandı.
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Van'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Yukarı Koçkıran (Koçkırana Jorin) köyünde oturan ve “mazot kaçakçısı
olduğu” iddia edilen Nazmi Güler adlı köylü, 6 Aralık günü İran sınırı civarında, askerler tarafından ateş
açılan ateş sonucu öldü. Köylüler, Güler'in yaralandığını, ancak askerler tarafından cesedin ortada
bırakıldığı için donarak öldüğünü iddia etti.
7 Aralık günü İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde, polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı
iddia edilen sürücü Erdinç Yaraşık, barikat kurularak durduruldu. Polise falçatayla saldırdığı iddia edilen
Yaraşık, ateş edilerek yaralandı ve etkisiz hale getirildi. Yaraşık ile araçta bulunan M.G ise, "kırmızı ışığı
ihlal, dur ihtarına uymama, ehliyetsiz araç kullanmak ve polise mukavemet" suçlamalarıyla gözaltına
alındı. Yaraşık'ı omzundan vuran Konak Asayiş Ekibi'nde görevli polis memuru H.Y., adliyeye sevkedilmek
üzere cinayet bürosu'na götürüldü.
9 Aralık günü, Ankara’nın Kurtuluş Mahallesi’nde, DHKC (Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi) militanı
olduğu” iddia edilen Kevser Mızrak (38) isimli kadın, polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü. Emniyet,
operasyon sırasında çatışma çıktığını ve 2 polis memurunun da yaralandığını belirtti.

I.2. Köy Korucuları Tarafından Öldürülen-Yaralananlar
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Şahmaran köyünde, Hüseyin Tarım ve Mustafa Kazaylı (35) adlı kişiler, 15 Şubat
günü korucular tarafından öldürüldü. Jandarma, olay nedeniyle Tokay ailesinden beş korucuyu gözaltına
aldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, işyerlerini açan esnafla göstericiler arasında çıkan tartışma sırasında,
korucu Cebeli Balin, DTP İlçe Başkanı Şahabettin Tamur'un oğlu Özgen Tamur’u silahla yaraladı.
Gözaltına alınan Balin, 18 Şubat günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Siirt ili Eruh ilçesi Yerliçoban köyünde yaşayan ve çalışmak üzere Sevimli köyüne giden Ziyadin Telvin,
soyadı öğrenilemeyen M. Can adındaki köy korucusunun silahlı saldırısı sonucu yaralandı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Güllük köyünde yaşayan Abdullah Yıldız, 16 Mayıs günü Özbek köyü
korucuları tarafından öldürüldü. Yıldız'ın alacak-verecek sorunu nedeniyle öldürüldüğü iddia edildi.
Diyarbakır ili Bismil İlçesi'ne bağlı Başköy köyünde 22 Temmuz günü, Hanifi (35) ve Mahmut Daş (25)
adlı yurttaşlar, korucuların silahla açtığı ateş sonucu yaralandılar.
Ağrı’nın Hamur ilçesi Gundik köyünde koruculuk yapan Müslüm isimli bir korucu, 4 Eylül günü eşini
bıçakladıktan sonra G-3 silahıyla Nizamettin ve Orhan isimli iki korucuyu öldürdü. “Cinnet geçirdiği” iddia
edilen ve daha sonra köyü terk eden korucu, gittiği Dütax köyünde köy korucuları tarafından etkisiz hale
getirdi ve askerlere teslim edildi.

I.3. Yargısız İnfaz Davaları
Mardin'in Derik ilçesi Germik köyü korucularından PKK itirafçısı Ömer Karataş hakkında, 25 Haziran 2006
tarihinde HPG militanı Mehmet Şerif Unat'ın öldürülmesi nedeniyle açılan dava, 25 Ocak günü Mardin 2.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Resmi açıklamada, çatışmada öldürüldüğü iddia edilen ancak Unat'ın
ailesinin suç duyurusu üzerine hakkında dava açılan Karataş ifadesinde, "Derik İlçe Jandarma
Komutanlığı bilgisi dahilinde olay yerinde tek başıma keşif ve denetleme yapıyordum. PKK itirafçısı ve köy
korucusuyum. Arabamın yanına biri geldi, camı tıklattı ve beni öldüreceği esnada ben onu öldürdüm.
‘Seyda (Mehmet Şerif Unat'ın kod adı)' olduğunu ve terörist olduğunu biliyordum. Onu öldürdükten sonra
üç arkadaşı da olay yerinden kaçarak kurtuldular. Ben de onlar kaçtıktan sonra olay yerine geldim ve
terörist ile arabayı alarak Derik İlçe Jandarma Komutanlığı'na geldim" dedi. Duruşma, 1 Mayıs gününe
ertelendi. Yurtdışında yayınlanan Özgür Politika gazetesindeki haberde, "Unat'ın yaralı olarak ilçe
jandarma komutanlığı na getirildiği ve bahçede öldürüldüğü" iddia edildi. Haberde, çatışmanın çıktığı iddia
edilen yerin ilçe merkezine yakın olmasına karşın silah sesi duyulmadığı, ancak akşam saatlerinde ilçe
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andarma komutanlığının bahçesinden silah sesleri geldiği, çevredeki evlerde sesleri merak edenlerin de
jandarmalar tarafından içeri girmeleri için uyarıldığı anlatıldı.
Şiar Perinçek'in 28 Mayıs 2004 tarihinde Adana'da öldürülmesi nedeniyle üç polis hakkında açılan dava, 6
Mart günü Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme, D.Ö. hakkında "Şiar Perinçek'i
meşru müdafaa sınırları içinde kalarak öldürdüğü", olayda gözaltına alınan Mehmet Nurettin Başçı'ya
işkence yaptıkları ileri sürülen M.G. ve E.Ç. hakkında ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat kararı
verdi. Yargılama aşamasında, Şiar Perinçek'e hangi mesafeden ateş açıldığının saptanabilmesi için
gerekli olan giysilerinin kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Giysilerin kaybolması nedeniyle polis memurları K.K.,
D.A.Y., Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru T.S. ve
hastane güvenlik görevlisi E.P. hakkında, "Cumhuriyet Savcılığı'nda yalan beyanda bulundukları"
gerekçesiyle açılan dava da, 7 Şubat günü Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde beraatla
sonuçlanmıştı.
21 Kasım 2004 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Ahmet Kaymaz ve oğlu Uğur Kaymaz'ın öldürülmesi
nedeniyle Mehmet Karaca, Yaşafettin Açıkgöz, Seydi Ahmet Döngel, Salih Ayaz adlı polisler hakkında
açılan davaya, 14 Mart günü Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Müdahil avukatlar adına
söz alan Erdal Kuzu, sanıklardan Yaşafettin Açıkgöz'ün "kamyonun arkasında bulunmadığı" yönünde
ifade verdiğini hatırlatarak, Açıkgöz'ün silahından çıkan mermi kovanlarının evin önünde ve kamyonun
arkasında bulunduğunu belirtti. Kuzu, "Adli tıp raporunda sanıkların suç işlediğine ait ciddi şüpheler
oluşmuştur" dedi. Duruşmada, sanık polislerin tutuklanması istemi reddedildi. 18 Nisan gününe ertelenen
dava, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme polisler hakkında, Türk Ceza Yasası’nın
(TCY)nin 24. maddesi uyarınca, “yetkililer tarafından verilen emri yerine getirdikleri” kanaatıyla beraat
kararı verdi. Beraat kararı veren Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı Osman Açar ve Cumhuriyet
Savcısı Ahmet Meriç, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ve Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu'na (HSYK) şikayet edildi. Kaymaz ailesinin avukatı Tahir Elçi, şikayet dilekçesinde, "Yeni TCY'ye
göre en son müdahil tarafın savunma yapması gerekirken davada bu kurala uyulmadı. Sanık avukatı
Füsun Tünçok'un ‘Sabahtan beri vekillerin safsatalarını dinliyoruz, şimdi de zincirleme iftiralarını
sıralıyorlar' sözleri, mahkeme başkanınca tutanağa geçirilmedi” dedi. Elçi, sanık savunmalarından sonra
tekrar söz hakkı istediğinde başkan başını çevirip duymazlıktan gelerek sanıklara son sözlerini sordu ve
hızla ‘Dışarı çıkın karar veriyoruz' diyerek duruşmayı bitirdi.
Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi, "dur" ihtarına uymadığı iddia edilen Murat Kasap'ın 3 Ekim 2006 tarihinde
öldürülmesi nedeniyle polis memuru Halil İbrahim Yıldırım hakkında açılan davada görevsizlik kararı verdi.
"Taksirle adam öldürme" iddiasıyla açılan dava, 29 Kasım 2006 tarihinde Ceyhan 2. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde başlamıştı. Mahkeme, sanığın "kasten adam öldürme" iddiasıyla yargılanması gerektiği
görüşüyle görevsizlik kararı vermişti. İki mahkeme de görevsizlik kararı verdiği için yargılamanın nerede
yapılacağına "Uyuşmazlık Mahkemesi" sıfatıyla Yargıtay karar verecek. Müdahil avukat Gülşen Battal,
sanığın iki ay tutuklu kaldıktan sonra görevine döndüğünü belirtti.
1994 yılı Nisan ayında Diyarbakır'da Mehmet Şerif Avşar adlı kişinin öldürülmesi nedeniyle, Jandarma
İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) elemanı Uzman Çavuş Gültekin Sütçü hakkında dava açıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gültekin Sütçü'nün 29 Ekim 2006
tarihinde Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelirken yakalandığı bildirildi. Sütçü'nün eski TCY'nin "adam öldürme"
suçuna ilişkin 448. maddesi uyarınca cezalandırılması istenen iddianamede, hakkında arama kararı
bulunan Sütçü'nün 1999 yılından sonra düzenli olarak "iş adamı" sıfatıyla Bulgaristan'a gidip geldiği de
belirtildi. Dava, 23 Mayıs günü Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Yapılan duruşmada
cinayet nedeniyle 24 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest
bırakılan eski korucu Ömer Güngör dinlendi. Güngör, Sütçü'yü tanımadığını söyledi. Sütçü de cinayetle
ilgisinin olmadığını iddia etti. Avşar ailesinin avukatı Tahir Elçi ise Sütçü'nün "Jandarma istihbaratının aktif
tetikçilerinden biri olduğunu" söyledi ve olay tarihinde Diyarbakır'da görev yapan İl Jandarma Alay
Komutanı Eşref Hatipoğlu ve Merkez Karakol Komutanı Yüzbaşı Mithat Gül hakkında suç duyurusunda
bulundu. Mahkeme, "Sütçü'nün olay tarihinde asker olması nedeniyle" görevsizlik kararı vererek dosyayı
7. Kolordu Askeri Mahkemesi'ne gönderdi. 22 Nisan 1994 tarihinde işyerine gelen korucular tarafından
götürülen Mehmet Şerif Avşar'ın cesedi 7 Mayıs 1994 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesi yakınlarında
bulunmuştu. Olay nedeniyle korucular Ömer Güngör, Yaşar Günbattı, Fevzi Gökçek, Aziz Erbay, Sayel
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Akçil ve itirafçı Mesut Mehmetoğlu hakkında açılan dava 31 Mart 2000 tarihinde Diyarbakır 3. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde sonuçlanmıştı. Mahkeme, Avşar'ı öldüren Ömer Güngör'ü 24 yıl, diğer sanıkları "adam
öldürmeye azmettirmek ve adam kaçırma" suçlamasıyla sekizer yıl hapis cezasına mahkum etmişti.
"Cinayeti planladığı" belirtilen Gültekin Sütçü hakkında da gıyabi tutuklama kararı verilmişti.
12 Ocak 2006 tarihinde Gaziantep'te, Mustafa Sevindi adlı kişiyi, "bir işyerine girmeye çalışırken
öldürdüğü" gerekçesiyle polis memuru Hacı K. hakkında açılan dava, 14 Şubat günü sonuçlandı.
Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada söz alan Hacı K., "Oğlumla ortak işlettiğim iş
yerine gece yarısı geldiğimde, iki kişinin dükkan kepenklerini kırarak içeriye girdiğini gördüm, bu sırada
şüphelilere durmalarını söyledim. Ancak uyarılarıma rağmen kaçmaya başladılar. Kovalamaca sırasında
biri, elini beline atınca arkadan ateş ettim. Niyetim öldürmek değil yakalamaktı" dedi. Mahkeme, Hacı K.
hakkında, "Polis Vazife ve Salahiyetleri Yasası'nın verdiği yetkiyi kullandığı" gerekçesiyle beraat kararı
verdi. Olaydan sonra tutuklanan Hacı K., altı ay kadar sonra tahliye edilmişti.
11 Mayıs 2006 tarihinde İstanbul Fındıkzade'de Aytekin Arnavutoğlu'nun öldürülmesi nedeniyle, Bayram
Engin adlı polis hakkında açılan davaya 16 Mart günü devam edildi. Fatih Ağır Ceza Mahkemesi'nde
yapılan duruşmada, duruşmaya gelmeyen Engin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
22 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Bedri Tekin, kardeşi Ahmet Tekin’in
yaklaşık 13 yıl önce Diyarbakır Lice ilçesinin Sarnıç köyü yakınlarında, köye döndüğü esnada askerler
tarafından gözaltına alındığını, kardeşinin son olarak annesi tarafından Lice Jandarma Merkez
Karakolu’nda görüldüğünü, o tarihten sonra bir daha kardeşinden haber alamadığını, Kulp’ta bulunan
toplu mezardaki kimliği belirsiz 8 cesetten birinin kardeşine ait olup olmadığını öğrenmek için hukuki
yardım talep etti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye'yi 148 bin YTL tazminat ödemeye mahkûm etmesine
neden olan, M. Şerif Avşar'ın 1994'te Diyarbakır'daki işyerinden kaçırılıp öldürülmesi olayının azmettiricisi
olduğu iddiasıyla yargılanan eski jandarma uzman çavuş Gültekin Sütçü tahliye edildi. Ömür boyu hapis
istemiyle yargılandığı Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, dosyasını görevsizlik kararıyla 7. Kolordu
Askeri Mahkemesi'ne gönderdiği Sütçü 9 Ağustos günü hâkim karşısına çıktı. Susurluk Raporu'na da
giren davanın duruşmasına Avşar'ın ağabeyi Behçet Avşar ile ailenin avukatı Sezgin Tanrıkulu katıldı.
Mahkeme, Sütçü'nün tahliyesine karar verdi. Basın toplantısı düzenleyen Tanrıkulu, "JİTEM elemanları bu
bölgede ellerini kollarını sallayarak yüzlerce insanı katlettiler" diyerek, şöyle konuştu: "Avşar da bu
cinayetlerden biriydi. Failinin ortaya çıkartılması dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in katkılarıyla
gerçekleşmiştir. Bu davanın özelliği, ilk defa bir JİTEM mensubunun bir cinayete karıştığı iddialarının
ortaya çıkarılmasıdır. Diyarbakır'da uzman çavuş olarak görev yapan JİTEM mensubu, 14 yıl elini kolunu
sallayarak Türkiye'de istediği yere girip çıktı. Buna benzer şekilde cinayet işleyenlere 'güvendesiniz'
mesajı verildi. Sütçü'nün tahliyesine bir anlam veremedik." Diyarbakır'da gübrecilik yapan Mehmet Şerif
Avşar iddiaya göre, 22 Nisan 1994'te, sivil giyimli dört kişi tarafından gözaltına alınmak istendi. Avşar,
resmi kimlik istedi. Bunun üzerine birisi dışarı çıkıp 'Müdürüm' dediği bir kişiyle döndü. Gelen şahıs, askeri
kimlik gösterince teslim olan Avşar'ın cesedi, olaydan kısa süre sonra Lice yolunda bulundu. Avşar'ı köy
korucusu Ömer Güngör'ün tabancayla öldürdüğü belirlendi. Cinayetin işlendiği sırada olay yerinde
bulunan ve 'Müdürüm' diye hitap edilen kişiyse, güvenlik güçlerinin varlığını kabul etmediği JİTEM'de
uzman çavuş olarak görev yaptığı ileri sürülen Gültekin Sütçü'ydü. Olayla ilgili beş korucu ve bir PKK
itirafçısı hakkında dava açıldı, Sütçü hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. Cinayetten yedi yıl sonra
Avşar'ı öldüren Güngör 20 yıl, diğer sanıklar altışar yıl hapisle cezalandırıldı. Cinayeti azmettirmekle
suçlanan firari Sütçü'yse, ancak 29 Ekim 2006'da Bulgaristan'dan Türkiye'ye dönerken Kırklareli'nde
gözaltına alındı. Eski uzman çavuş olan ve arandığı dönemde işadamı olarak defalarca Bulgaristan'a gidip
geldiği belirlenen Sütçü hakkında Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 30 yıla kadar hapsi
istenen Sütçü, 24 Mayıs 2007'de hâkim karşısına çıktı. Duruşmada, 10 yıl hapis yattıktan sonra tahliye
olan tetikçi Güngör, tanık olarak dinlenildi. Yargılanırken ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na ifade
verirken suçunu kabul eden Güngör, mahkemede Avşar'ı kendisinin öldürmediğini öne sürdü ve Sütçü'yü
tanımadığını da söyledi. Mahkeme, Sütçü olay tarihinde uzman çavuş olduğu için görevsizlik kararı
vererek dosyayı 7. Kolordu Askeri Mahkemesi'ne gönderdi. Avşar davası yeniden başlayacak. Avşar
ailesinin AİHM’e açtığı dava 2001'de sonuçlanmıştı. Türkiye, 'etkili soruşturma yürütmediği' ve 'can ve mal
güvenliliğini sağlayamadığı' için 148 bin YTL ödemeye mahkûm edilmişti.
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Polis memuru Raşit Leba tarafından 14 Eylül 2005 tarihinde öldürülen taksi şoförü Hasan Akdağ'ın
ailesine, İçişleri Bakanlığı 60 bin YTL tazminat ödemeye mahkûm edildi. Elazığ İdare Mahkemesi, İçişleri
Bakanlığı'nın Akdağ ailesine 60 bin YTL tazminat ödemesine karar verdi. Mahkemenin verdiği kararda,
polis memuru Leba'nın olay nedeniyle Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 'taksirle ölüme
sebebiyet vermek' suçlamasıyla 4 yıl 7 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı belirtilerek şöyle denildi: "Olay
nedeniyle yapılan ceza yargılaması sonunda polis memuru Raşit Leba kusurlu bulunarak ölüme sebebiyet
verdiği gerekçesiyle cezalandırılmış ise de bu durumun davalı idarenin sorumluluğunu kaldırmayacağı,
sadece idarenin söz konusu kişiye rücu imkanı vereceği açıktır. Bu durumda olay tarihi olan 14.9.2005
günü saat 18.00 ile 01.00 saatleri arasında görevlendirilen polis memuru Raşit Leba'nın olay saatinde
görev mahallinde olması gerekirken görev mahallini terk ederek aldığı alkol nedeniyle davacıların
yakınının ölümüne yol açmasında, vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve korumakla yükümlü bulunan
davalı idarenin, personeli üzerindeki denetim ve gözetim görevini yerine getirmediği ve dolayısıyla kusurlu
bulunduğu anlaşılmaktadır."
11 Mayıs 2006 tarihinde İstanbul Fatih'te, Aytekin Arnavutoğlu isimli genci, 'dur' ihtarına uymadığı
gerekçesiyle öldürdüğü öne sürülen polis memuruna 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Olay
gecesi Fatih Ahmet Vefik Paşa Caddesi Şebnem Apartmanı önünde peşpeşe silah sesleri duyuldu. Polisle
şüpheliler arasındaki kovalamaca sonucu göğsünden vurulan 1983 doğumlu Aytekin Arnavutoğlu,
hastanede öldü. Görgü tanıkları, silah seslerinin ardından 'Abi yapma, vurma' yalvarışlarını duyduklarını,
buna karşın polisin 'rahat' şekilde ateş açmaya devam ettiğini söylüyordu. İstanbul Emniyeti yaptığı
açıklamada, polis memuru Bayram Ergin'in camları koyu renkli film kaplı olan arabanın kapısını açtığını,
bu sırada kapının silaha çarparak ateş aldığını öne sürdü. Savcı, Arnavutoğlu ve yanında bulunanların
polise karşı 'tehlike oluşturacak bir hareket ve eylemlerinin bulunmadığını' belirterek polisin tutuklanmasını
istedi. Ancak bu talep kabul edilmedi. Daha sonra aynı savcı tarafından hazırlanan iddianamede bu
unsurlar yer almazken, sanığa, 'ceza sorumluluğunun sınırının aşılması suretiyle adam öldürmek'ten ceza
istendi. Yargılama, Fatih Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı, daha sonra 'kasten adam öldürme'
suçundan yargılama yapılması için dosya, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Davanın 28
Kasım günü görülen duruşmasında savcı, Arnavutoğlu'nun olay gecesi otomobille polis Ergin'in içinde
bulunduğu aracın yanından 'zikzaklar çizerek hızla geçtiğini', bunun üzerine Ergin ile yanındaki polisin
aracı takip ettiğini söyledi. Defalarca ikaz edilen Arnavutoğlu'nun kaçmaya çalışırken bazı araçlara
çarptığını belirten Erbay, polisin havaya ateş açtıktan sonra 'dur' ikazında bulunduğunu, ardından da
araca doğru ateş ettiğini kaydetti. Savcı, 'ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlere ilişkin sınırın kast
olmaksızın aşılması suretiyle adam öldürmek'ten, bir-beş yıl arası hapis cezası istedi.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde, emrindeki askerlerle “terörist” sandıkları iki köylüyü öldürüp, ikisini de
yaraladıkları gerekçesiyle 30 yıl hapis cezasına çarptırılan Giresun Bulancak İlçesi Jandarma Özel
Harekât tim komutanı üsteğmen Bülent Kılıç'ın aldığı mahkûmiyet kararını, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi
bozdu. Yargıtay, Kılıç'ın askeri mahkemede yargılanması gerektiğine hükmetti. 17 Eylül 2004 tarihinde,
bahçelerine zarar veren domuzları avlamak isterken, devriye gezen jandarma özel harekât timlerinin açtığı
ateş sonucu 35 yaşındaki Kenan Çubukçu ile 18 yaşındaki Olcay Han Bayrak ölmüş, iki kişi yaralanmıştı.
Olayla ilgili Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan üsteğmen Kılıç 30 yıl hapis cezasına
çarptırılırken, emrindeki askerler beraat etti. Yargıtay, olayla ilgili, 'Zaruret sınırını aşmak, birden fazla
adam öldürmek ve birden fazla adam yaralamak' suçlarından 30 yıl hapis cezasına çarptırılan Kılıç'ın
aldığı mahkûmiyet kararını bozdu. Bozma kararında, asker kişi olan sanıkların terörle mücadele görevi
kapsamında sübutu kabul edilen eylemi gerçekleştirdikleri belirtilerek şöyle denildi: "Dava dosyasının
görevli askeri mahkemeye gönderilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, yasaya aykırı olup sanık Bülent Kılıç
ile ilgili hükmün bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir." Olayla ilgili olarak yargılanan yedi askerin
beraat kararı ise Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti.

II. CEZAEVLERİNDE ÖLÜMLER
Eskişehir Sivrihisar ilçesi Kapalı Cezaevi'nde "hırsızlık" suçundan tutuklu bulunan Y.K.A. (33), 3 Ocak
günü, girdiği bunalım sonucu kendini çarşafla ranzaya astı. Cezaevi görevlileri tarafından fark edilerek
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kurtarılan tutuklu Y.K.A., ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boynunun kırıldığı belirlenen
Y.K.A., sağlık durumunun ciddi olması sebebiyle 112 Acil Servis ambulansıyla Eskişehir Devlet
Hastanesi'ne sevk edildi.
Denizli'nin Kocabaş ilçesindeki cezaevinde bulunan ve "disiplin suçu işlediği" gerekçesiyle tek kişilik
hücreye konulan hükümlü Ali Demir (50), 14 Ocak günü, kendisini kapının parmaklıklarına asarak intihar
etti.
Samsun’da 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili dava nedeniyle Samsun Kapalı Cezaevi’nde tutuklu olan Kadir
İlgen (38), 27 Ocak günü koğuşunda ranzaya asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma
sürdürülüyor.
Konya'nın Akşehir ilçesindeki cezaevinde hükümlü bulunan ve şeker komasına giren Ferit Uzun (75), 5
Şubat günü Akşehir Devlet Hastanesi'nde öldü.
Kırıkkale Cezaevi'nde tutuklu bulunan Süleyman Fakılı (70), 6 Mart günü sabaha karşı intihar etti.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 14 Haziran günü gözaltına alınıp tutuklanan Mustafa
Kürkçü, rahatsızlanması üzerine Ümraniye Cezaevi'nden götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde öldü. 16 Haziran günü ölen Kürkçü’nün ailesi İHD İstanbul Şubesi’ne başvurarak,
Kürkçü’nün gözaltında işkence gördüğü gerekçesiyle öldüğünü ileri sürdü ve çektikleri fotoğrafları
gösterdi. Soruşturma başlatan Ümraniye Başsavcılığı yetkilileri ise, Kürkçü’nün dosyasında birden çok
sağlık raporu bulunduğunu, mahkemeye çıkmadan önceki son raporunda darp izlerinin belgelendiğini
belirtti. Cezaevi yetkilileri ise, hapse girdiği sırada Kürkçü’nün vücudunda ekimozlar bulunduğunu
vurguladı. Avukat Abdulaziz Levent de müvekkili için, “Polislerin kollarında getirildi. Ayakta durmakta
zorlanıyordu. İfadesini oturarak verdi. Savcı, ‘Dövdüler mi seni’ diye sorunca ‘Tansiyonum var’ dedi. Kötü
görünüyordu” dedi.
2 Ağustos günü Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Ceber Köyü'nde, komşusunun yedi yaşındaki oğluna
tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan 25 yaşındaki İ.A., tutuklanarak konulduğu cezaevinde 5 Ağustos günü
ölü bulundu. Su borusuna kendisini astığı açıklanan İ.A.'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na yollandı.

Cezaevinde Ölüm Davaları
Midyat (Mardin) Cezaevi'nde bulunan siyasi hükümlü İsmet Acar'ın, 1 Aralık 2006 tarihinde tutulduğu tek
kişilik hücrede intihar etmesi nedeniyle üç gardiyan hakkında açılan dava, 11 Nisan günü sonuçlandı.
Midyat Sulh Ceza Mahkemesi, "dikkatsizlik ve tedbirsizlik ederek Acar'ın intiharına engel olmadıkları"
gerekçesiyle yargılanan Ahmet Soyvural, İsmail Kardaş ve Hıdır Tulan hakkında beraat kararı verdi.

III. GÖZALTINDA ÖLÜMLER
Çanakkale'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan Hakkı Çancı'nın (19), 5 Haziran günü Çanakkale
Emniyet Müdürlüğü'nde kendini astığı iddia edildi. Çancı’nın asayiş şube müdürlüğü nezarethanesinde,
battaniyenin yan kısımlarını sökerek, kendini nezarethanenin demirine astığı belirtilirken, Çanakkale
Emniyet Müdürü İlmettin Köklü yaptığı açıklamada, Çancı'nın intiharı ile ilgili soruşturma başlatıldığını
belirtti.
“Hırsızlık” iddiasıyla 6 Haziran günü gözaltına alınan E.T. (26), İzmir Alsancak Polis Karakolu'nda öldü.
İntihar ettiği iddia edilen E.T.'nin tek başına tutulduğu nezarethanede kemer olarak kullandığı iple kendini
astığı ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan araştırmada, güvenlik kamerası kayıtlarından E.T.'nin kendini
astığının belirlendiği bildirildi.
İstanbul’da Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan Nijerya uyruklu Festus Okey (1982), 29
Ağustos günü polise ait bir tabancadan çıkan merminin vücuduna isabeti sonucu öldü. Birleşmiş Milletler
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Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (BMMYK) "sığınma" talebinde bulunan Okey'in ölümü hakkında Beyoğlu
Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken polis yetkilileri, olayla ilgili ancak 7 Eylül günü açıklama
yaptı. Resmi açıklamada, Okey'in Beyoğlu Emniyeti'nde polis Cengiz Y. tarafından vurulduğu doğrulandı,
ancak Okey'in “polis memurunun silahını almaya çalıştığı, memurun silahını vermemek için mücadele
etmesi sonucunda çıkan arbedede silahın ateş aldığı" iddia edildi. Bu arada, silahın hangi mesafeden
ateşlendiğini ve ölümün nasıl meydana geldiğini ortaya çıkaracak tek kanıt olan Okey'in kanlı gömleği,
Taksim Polis Merkezi'yle Taksim İlkyardım Hastanesi arasında “kayboldu”. Beyoğlu Savcılığı, ölümün yanı
sıra gömleğin kaybolmasıyla da ilgili soruşturma başlattı. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Fatih Yavuz 'kanlı
gömlek' bulunduğu takdirde olayın yüksek oranda çözüleceği yönünde görüş bildirdi. Polis kaynakları,
Okey'in üzerinden uyuşturucu çıktığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirttiler, fakat Beyoğlu Savcılığı'na
gönderilen tutanakta, Okey'in pasaport kontrolü gerekçesiyle Emniyet'e götürüldüğü yazılı. Okey ile birlikte
gözaltına alınan Nijeryalı Burinyeli, savcılık ifadesinde olayı şöyle anlattı: "Festus Okey, gözaltına
alınmamıza itiraz etti. Karakola gittiğimizde polisler Okey'i beşinci kata çıkardı. Beni birinci katta tuttular.
Polis, Okey'i merdivenlerden çıkartırken dövüyordu." Savcılık bu ifade üzerine, Beyoğlu Emniyet
Müdürlüğü'nden nezarethane başta olmak üzere 4 bölümün kamera kayıtlarını istedi ancak, "kameraların
o saatte kayıttaolmadığı belirtildi. Festus Okey'in cenazesi 65 gün Adli Tıp morgunda bekletildikten sonra
ülkesine gönderildi. Cenazeyi almaya gelenler arasında olan Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi Özlem
Dalkıran, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Okey'in ailesi, durumun anlaşılması için bağımsız bir
otopsi yapılması isteğinde bulunmuştu. Ancak bir avukata vekâlet verilemediği için resmi başvurusu
yapılamadı. Bu çözüme ulaşamayınca Okey'in ailesi, cenazenin defnedilmesi için Nijerya'ya
gönderilmesini istedi" dedi. Beyoğlu Savcılığı, soruşturmayı 17 Eylül günü tamamlayarak, Okey’i vuran
polis memuru Cengiz Y. için "bilinçli taksirle insan öldürmek" suçundan 4,5 yıldan 9 yıla kadar hapis
cezası istedi. Dava, 26 Kasım günü Beyoğlu 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmada söz
alan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul şubesi avukatlarından Taylan Tanay, olaydan 7 saat
sonra tutanak düzenlendiğini, bu tutanağın fezleke ve iddianame haline geldiğini öne sürerek, polisin
kelepçelenmediğini, adli emanette olması gereken silahın 9 gün sonra polise iade edildiğini, Okey'in
gömleğinin ise kaybedildiğini iddia etti. Tanay, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle müdahillik talebinde
bulundu. Mahkeme hakimi, avukat Tanay'ın davaya katılma talebini reddetti. Duruşmada ifadesi alınan
sanık Cengiz Yıldız, "Olaydan dolayı çok üzgünüm. Kimsenin hayatına kast etmiyoruz. Kanunlar
çerçevesinde hizmet etmeye çalışıyorum" dedi. Hakimin, "Ölen kişinin üzerinde atış artıkları yokmuş"
demesi üzerine Yıldız, silahın kapalı olması ve barutun özelliğine göre yaşadıkları birçok olayda atış
artıklarına rastlanılmadığını ifade etti. Yıldız, İstanbul Tarlabaşı'nda her gece olay yaşadıklarını, hem
vatandaşın, hem de kendi güvenliklerini korumak için silahın namlusunda merminin bulunduğunu belirtti.
Duruşmada söz alan Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Hasan Esen, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nin
raporunda, Okey'in kanında alkol ve uyuşturucuya rastlanılmadığının belirtildiğini, ateşli silah
yaralanmasının, savunma ve tanık anlatımlarına karşı bitişik atış mesafesi dışında yapıldığının
anlaşıldığını kaydetti. Savcı Esen, sanığın eyleminin "kasten adam öldürme" sonucu oluştuğu dikkate
alınarak, "görevsizlik kararı" verilmesini ve dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi.
Hakim de savunma ve Adli Tıp Kurumu raporu gözönüne alındığında, eylemin TCY'nın 81'inci
maddesindeki "kasten adam öldürme" eylemine dönüşme ihtimali bulunduğunu kaydetti. Eylemin "kasten
adam öldürme" veya "taksirle adam öldürme" niteliğinde olup olmayacağının değerlendirilmesi için
"görevsizlik kararı" veren hakim, dosyanın, Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderileceğini açıkladı.
Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan avukat Taylan Tanay, "görevsizlik kararı" ile
beraber sanığın tutuklanması gerektiğini öne sürerek, gerekli itirazları yapacaklarını söyledi.
13 Temmuz günü Diyarbakır’ın Feritköşk mahallesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve kapısına
gelen bir seyyar satıcıyı yaralayan İskender Özpolat (51), polisle çıkan çatışmada öldürüldü. Olayda,
Hüsamettin İnci adlı polis memuru ve Mehmet Özpolat (17) hayatını kaybetti. İskender Özpolat’ın yakınları
ve görgü tanıkları Mehmet Özpolat’ın yaralı halde evden çıkarılırken dövüldüğünü ve gözaltında
öldürüldüğünü iddia ettiler. İHD, Mazlum-Der (İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği) ve
Diyarbakır Barosu tarafından oluşturulan bir heyet, iddialara ilişkin incelemelerde bulundu. Görgü
tanıklarından Ömer Sipek, “Saat 14.15 sıralarında olay yerine gelmiştim. Özpolat'ın evini polisler sarmıştı.
Yaklaşık yarım saat sonra silahlar sıkıldı. Evinde damında bir polis vurulmuştu. Bir polis gözcülük yapıyor,
aşağıdaki amirlerine bilgi veriyordu. Yaralı polisi arkadaşlar ambulansa götürdüler. Mehmet Özpolat'ı
damda gördüm.. Mehmet'i aldılar, şiddet uyguladılar, kafasına torba geçirdiler. Daha sonra aşağıya indirip
Mehmet'i yerde sürüklediler, konulduğu aracın kapısını kafasına vurdular birkaç kez. Bizlere doğru havaya
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silah sıkıp gaz bombası attılar” dedi. İsmini vermek istemeyen İskender’in komşusu olan bir tanık da,
“Saat 13.00 sularında 3 el silah sesi duydum. Ambulans ve polisler geldi, aşağı indim. Polisler İskender’e
ait evin kapısına gittiler. Ben sokağın başında marketin önünde idim. Yaklaşık 1 saat sonra 3 polis
sokağın diğer tarafındaki evden İskender’e ait evin damına atladılar. 18 yaşındaki Mehmet ‘abi beni
öldürüyorlar’ diye bağırıyordu. Yanımdaki ağabeyi Nurettin’in gitmek istedi, polisler havaya ateş açtılar ve
Mehmet’in başını yere, ayaklarıyla ağzına ve burnuna vuruyorlardı. Arabaya koyarlarken ayakları kapıya
sıkışmıştı. Kafasına telis geçirmişlerdi. Mehmet’in bağırışları geliyordu; ‘abi beni öldürüyorlar’ diye.
Arabanın kapısını kapatmak için 3-4 defa ayağına vurdular. Asker elbisesi giymiş kişiler bize doğru ateş
ettiler, kaçıştık” dedi. Heyet, incelemeler sonucundaki raporunda, “Olay sırasında eş ve çocuklarıyla
birlikte meskun mahaldeki evinde bulunan maktul-şüpheli İskender Özpolat'ın, savcısının talimatına
rağmen emniyet güçlerinin silahlı müdahale yöntemi ile maktulu etkisiz hale getirmeye çalışması sonucu
öldüğü, Mehmet Özpolat’ın tüm görgü tanıklarının aktarımına göre, emniyet güçlerince evin damında darp
edilerek etkisiz hale getirildiği, maktulun, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastahanesi'nden
alınma 16.07.2007 tarih ve 2007042677 protokol numaralı rapordan; aldığı darbeler neticesinde yaşamını
yitirdiğinin anlaşıldığı, gözaltında darp neticesinde öldüğü kanaatindedir” şeklinde görüş belirtti.
Not: Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili araştırma-inceleme raporuna bakınız.
İHD Mardin şubesine başvuruda bulunan Rabia Keskin ve M.Emin Kılıç şu beyanlarda bulundular.
“Kardeşim Halil Kılıç, akli dengesi yerinde değildir. Yaşı 67 dir. En azından 10 yıldır Nusaybin’de yaşıyor.
Yeğenim Mehmet Emin Kılıç’a ait evin alt katında kalıyor. Hiç evlenmedi. Olay günü sabah saatlerinde
yeğenimin evinden çıkıyor, akrabamız Mustafa Ürün’ün fırınından yarım ekmek alıyor. Öğleden sonra,
Suriye’den sınırı geçmek istediği iddiasıyla gözaltına alındığı, savcılığa çıkarılmak üzere adliye
bahçesinde olduğu, durumunun kötü olduğu haberini aldım, daha sonra öldü. Kendisinin askerler
tarafından darp edilerek öldürüldüğünü düşünüyorum.” Keskin ve Kılıç, olayla ilgili hukuksal yardım
talebinde bulundular. Başvuru üzerine oluşturulan bir heyetin 02.01.2008 tarihli raporunda, “Halil Kılıç’ın
12.12 2007 tarihindeki ölümünün, ‘gözaltında ölüm’ olduğu kanaatindedir. Eldeki bulgu ve verilere göre
ölümün darp ve cebire bağlı geliştiği kanaati, heyetimizde ağırlık kazanmıştır. Gözaltına alınan Kılıç’ın
uygun olmayan ortamlarda tutulmasının ve kafasından aldığı darbelere rağmen tıbbi müşahede altında
tutulmamasının, görevi kötüye kullanma ve hukuk dışı işlemler olduğu kanaatine ulaşmıştır.” biçiminde
görüş belirtti.

Gözaltında Ölüm Davaları
21 Ocak 2005 tarihinde İstanbul Bakırköy'de gözaltına alınan Gökhan Belgüzar'ın, 23 Ocak günü
Osmaniye Polis Merkezi'nde ölümü nedeniyle, polis memuru Ali Osman Topçuoğlu hakkında açılan dava,
16 Mayıs günü sonuçlandı. Bakırköy 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Belgüzar'ın intiharına engel olmadığı için
"görevi ihmal" iddiasıyla yargılanan Topçuoğlu hakkında, "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat kararı
verdi.
Şemsettin Yavuzkaplan (16) adlı çocuğun, 17 Aralık 2006 tarihinde Diyarbakır’ın Pirinçlik köyü jandarma
karakolunda ölmesiyle ilgili 8 asker hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Savcılık,
Yavuzkaplan’ın kalp rahatsızlığı nedeniyle öldüğünü, ateş açarak kalp krizi geçirmesine neden olan
askerlerin hiçbir şekilde kusurlu olmadıklarına kanaat getirdi. Olay günü jandarma karakolunun telefon
kablolarının çalındığı iddiasıyla, köy meydanında top oynayan çocukları gözaltına almak isteyen askerler,
çocukların kaçmaya başlaması üzerine çevreye rasgele ateş açmıştı. Bu sırada bir asker, yakaladığı
Şemsettin Yavuzkaplan’ı yere yatırarak başına ayağıyla basmış ve başının çevresine ateş etmişti. Olaylar
sırasında Gönül Şeplek, Ümit Şeplek, Ünal Şeplek, Ata Şeplek, Fedai Gezer, Ramazan Gezici ve Nurettin
Yavuzkaplan da gözaltına alınmıştı. Çocukların gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra karakol
yetkilileri, “Yavuzkaplan’ın kalp krizi sonucunda öldüğünü” açıklamışlardı.

IV. FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR
3 Ocak günü Diyarbakır’da Diyar Galeria İş Merkezi arkasında, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve
kimliği belirlenemeyen, yanmış bir erkek cesedi bulundu.
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4 Ocak günü Mardin ili Nusaybin ilçesinden Şırnak ili İdil ilçesine özel otomobiliyle akraba ziyaretine giden,
Cüneyt Şahin adlı kişi, Cizre’ye yakın Pınarbaşı köyü yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce başına
ateş edilerek öldürüldü ve ardından aracına benzin dökülerek yakıldı.
İzmir'in Buca ilçesinde yalnız yaşayan ve Taşıtlar Vergi Dairesi'nde memur olarak çalışan Fatma
Kandemir (38), 10 Ocak günü kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından evinde öldürüldü.
20 Ocak günü İstanbul Ümraniye'de, Fidan Dumandağ (29) adlı kadın, evinde kimliği belirsiz bir saldırgan
tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
23 Ocak günü, Samsun'da eğitim çalışması yapan Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği ekipleri,
denizden iki ceset çıkardı. Bellerine taş bağlanmış vaziyette bulunan cesetlerden birinin 5 yaşında bir kız,
diğerinin ise 45-50 yaşlarında erkek olduğu belirtildi. Cesetlerin üzerinden kimlik çıkmadı.
Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesi Barış ve Demokrasi Ormanı’nda 26 Ocak günü, Salih B.’ye (27) ait olduğu
belirlenen, silahla öldürülmüş ve daha sonra yakılmış bir ceset bulundu.
Mardin ili Derik ilçesine bağlı Bozbayır köyünde ikamet eden Nizamettin Sezer (32), 30 Ocak günü, köpek
havlaması üzerine dışarı çıktığı esnada, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce başına sıkılan tek kurşunla
öldürüldü.
Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Üçtepe köyünde yaşayan 37 yaşındaki A. Kerim Yüksel, 27 Şubat günü
kendisine ait olan çırçır fabrikasında öldürülmüş olarak bulundu.
Lise 2. sınıf öğrencisi Hüsamettin Karadeniz (18), 22 Mart günü, Antakya Sümerler Mahallesi'nde bulunan
Doğuş Okulları arkasında, kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldü.
Rize'nin Tophane Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında, 31 Mart günü öğle saatlerinde yangın
çıktı. İtfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine giderken, yangını gören bir vatandaş evin içine girerek 17
yaşındaki Sinem Feyiz'i dışarı çıkardı. Kaldırıldığı Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi'nde ölen genç kızın, 17
yerinden bıçaklandığı tespit edildi.
5 Nisan günü Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Mahmut
Topkan (20) adlı gencin, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.
İzmir’in Çiğli ilçesinde, eşinden bir yıl önce ayrılan Cennet Çalış (27), 28 Nisan günü sokak ortasında
kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Hakkari ilinde Ahmet Ertuş (30) isimli kasap, 30 Nisan günü işyerinde kalbine bıçak saplanmış halde, ölü
bulundu.
5 Mayıs gecesi Gaziantep'te, Saçaklı Zabıta Karakolu Amirliği binasına bomba atılması sonucu oluşan
patlamada, karakolun yanındaki kahvede oturan Vural Kalak (41), hafif yaralandı.
12 Mayıs günü İzmir’de, Özkanlar pazaryerinin bitişiğindeki Metin Oktay Spor Kompleksi'nde basketbol
sahasının yanındaki ağaca bağlanan bisikletin üzerine bırakılan bombanın patlaması sonucu, Hatem
Kaval (41) isimli kişi öldü, 14 kişi (Mustafa Önal (26), Ramazan Bayrak (25), İrfan Karagöl (46), Ela Akgül
(21), Naim Bayındır (42), Fikriye Ulucak (23), Orhan Karatay (39), Mutlu Kaval (31), , Erdoğan Berker (39),
Gökhan Karagöl (17), Veli Pinek (24), Şakir Kaplan (30), Çiğdem Özdemir (22) ve Devrim Osmanoğlu (33)
yaralandı.
Şanlıurfa ili Haleplibahçe Mahallesindeki evine gitmekte olan 45 yaşındaki İbrahim Halil Durmuş, 24 Mayıs
günü, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.
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Hakkari ili Yüksekova İlçesine bağlı Suüstü köyünde Hamit Oğuz adlı korucu, 5 Haziran günü, kimliği
belirsiz kişilerce öldürüldü.
İstanbul’un Bakırköy ilçesi Ebuziya Caddesi’nde 10 Haziran günü meydaha gelen bombalı saldırıda, 15
kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Gevran Caddesi'nde 15 Haziran günü sabah saatlerinde bomba patladı. Patlamada, olay
yerinden geçen astsubay Kkdemli üstçavuş Fatih Kara ile Şaban İlkören, Servet Şengül, Mesut
Karadoğan, Metin Çınar, Sadun Çiftçi ve Birsen Kalaylı yaralandı.
Şırnak ili İdil ilçesi Aşağı Yavşan köyünde ikamet eden Ü.G. (20), 20 Haziran günü silahla göğsünden
vurulmuş olarak bulundu. Çevredekiler tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (21 Haziran 2007/Fırat Haber Ajansı)
Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde oturan Savaş Taşel (27) isimli şahıs, 28 Mart
günü ilçe merkezinde Esentepe Mahallesi'ndeki bir evde ölü bulundu.
Hakkari ili Yüksekova ilçesinde Ziraat Bankası arkasındaki otoparkta, Osman Dereli (25) adlı kişi, Toyota
marka araba içinde, kafasına tek kurşun sıkılarak öldürülmüş halde bulundu.
Mardin ili Midyat ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde ikamet eden Ebedin Kurnaz (35), 18 Nisan günü
aracını evinin önünde park ettiği sırada, kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu
yaşamını yitirdi.
Diyarbakır’ın Suriçi semti Melikahmet Caddesi’nde esnaflık yapan Deniz Akşahin ve Serkan Akşahin, 19
Nisan günü, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıda,
Muhsin Akşahin isimli kişi de yaralandı.
5 Temmuz günü Antalya’nın Uncalı Mahallesi’ndeki Göksu deresinde, “Deniz” lakaplı travesti Ali
Sırakaya’nın (27) çıplak halde cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside, Sırakaya'nın
kafasının arka ve yan tarafına sopa olduğu sanılan sert bir cisimle ve ayrıca satır olabileceği tahmin edilen
kesici aletle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
Bitlis AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) İl Genel Meclis üyesi Vahit Yetişkin, 26 Temmuz günü Kazım Dirik
Caddesi’ndeki kendisine ait Spor Toto bayisinde ölü olarak bulundu.
Van'ın Cepkenli köyünde 5 Ağustos günü, PKK militanlarının erzak ve yiyecek isteğini reddettiği öne
sürülen İkram Öner isimli köylü, köy dışına çıkarılarak el ve ayakları bağlandıktan sonra silahla vurarak
öldürüldü.
Hakkari ili Şemdinli ilçesinde 29 Ağustos günü, geçici köy korucusu Sait Severcan (45), nöbet tutuğu
kulübede silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Şırnak ili Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç (Hemkan) köyünde Yusuf Ataman isimli müteahhide ait
şirketin yaptığı su şebekesinde çalışan 2’si geçici ve 5’i gönüllü köy korucusu olmak üzere toplam 14 kişiyi
taşıyan bir minibüs, 29 Eylül günü akşam saatlerinde iş bitiminden sonra köye dönerken, yaklaşık 10–12
km mesafede bulunan Sıhala deresi mevkiinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla tarandı. Saldırıda,
aracın şoförü Kamil Akdoğan, gönüllü köy korucuları Rahmi Acer, Kadri Acer, Orhan Acer, Kazım Acer,
geçici köy korucusu ve köy muhtarı Yusuf Acer ile geçici köy korucusu olan işitme ve duyma engelli
kardeşi Zeki Acer, köylüler Reşit Acer, Harun Acer, Sefer Acer, üniversite öğrencisi Bengin Acer ve
Cuma Ermahan yaşamını yitirdi, Memduh ve Erdal Acer yaralandı. Saldırı sonrası İHD, Mazlum-Der,
KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) ve Şırnak Barosu tarafından oluşturulan heyet,
köyde ve taranan minibüste incelemelerde bulundu. Bazı köylüler ve olaydan yaralı kurtulan Memduh
Acer ile görüşen heyet üyelerinin temasları, tanıkların ve köylülerin rızası sorulmadan jandarma görevlileri
tarafında tüm konuşma, görüşme ve incelemeler kameralarla kaydedildi. İHD Genel Merkezi, heyetin
çalışmalarına kolaylıklar sağlanması için Şırnak Valiliği, Beytüşşebap Kaymakamlığı, Beytüşşebap
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C.Başsavcılığı ve Beytüşşebap Belediye Başkanlığı’ndan randevu talebinde bulundu. İnceleme sonunda
özel bir rapor hazırlayan heyet şu değerlendirmede bulundu. “Yaşam hakkı, her ortamda ve her koşulda
kutsal ve dokunulmaz olan bir haktır. Sivillere yönelik yaşam hakkı ihlalleri, insanlığa karşı işlenen suçlar
kapsamındadır. Heyetimiz, söz konusu olayda delillerin karartılma olasılığının ciddi olduğunu
düşünmektedir. Hazırlık soruşturması tamamlanmadan tüm deliller, doneler, olay yerinin özgünlüğü,
güvenlik birimlerinin ne kadar zaman sonra olay yerine ulaştığı, vs gibi konular kapsamlı ele alınmalıdır.
Heyetimiz, olayın yaşam hakkını doğrudan ihlal etmeye yönelik bir eylem olarak tasarlandığı, yaşam hakkı
gibi son derece kutsal ve dokunulmaz olan hak ihlali sonucu, köyde yaşayan herkesin ve maktul
yakınlarının ciddi bir travma altında olduğu, olayın karanlıkta kaldığı, elde edilen bilgi ve bulgular ışığında
faillerin kimlikleri konusunda alternatifli bir araştırmaya girilmediği sonucuna varmıştır.”
Not: Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili araştırma-inceleme raporuna bakınız..
Elazığ'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine giden 54704 sefer sayılı yük treni, 23 Eylül günü Elazığ'ın Palu ilçesi
Beyhan beldesi ile Bingöl'ün Genç ilçesi Suveren istasyonu arasında bombalı saldırıya uğradı. Saldırıda,
makinistler Cezmi Albayrak, Hakkı Yılmaz, tren şefi Mustafa Barut ile güvenlik görevlisi Orhan Keklik,
lokomotifin yan yatması sonucu yaralandı.
İzmir Şirinyer'de 2 Ekim günü, 3’er saat arayla meydana gelen iki patlamada, Atilla Eraslan isimli kişi öldü,
9 kişi de yaralandı.
10 Ekim günü Diyarbakır ili Balıkçılarbaşı semti Dört Ayaklı Minare yakınlarında bulunan bir terzi
dükkanına giden 3 polis memuru, bombalı saldırıya uğradı. Mehmet Mazhar Toptancı adlı vatandaşa ait
olduğu belirlenen dükkana saat 19.00 sıralarında atılan el bombasının infilak etmesi sonucu Hüseyin
Özdemir adlı polis memuru öldü, polis memurları İsmail Üzümcü ve H. Hüseyin Polat ile Murat Temel, M.
Nuri Açık, dükkan sahibi M. Mazhar Toptancı ve Güzel Ökmen yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesi Hastane Caddesi üzerindeki askerlik şubesinin karşısında bulunan Nur adlı mini
markete 17 Ekim günü kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el bombası atıldı. Saldırıda, işyeri sahibi Yusuf
Köprülü yaralandı.
28 Ekim günü Kocaeli’de, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından düzenlenen "Terörü lanet mitingi”
sırasında, miting alanının yakınında meydana gelen patlamada Mustafa Özmen ve Selçuk Demirağ ile
kimliği belirlenemeyen 8-10 yaşlarında bir çocuk yaralandı.
29 Ekim günü Bingöl il merkezindede devriye gezen polis aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan,
saldırıda polis memuru Kadir Çelik yaralandı.

V. RESMİ HATA ve İHMAL

V.1. Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar
Diyarbakır'da özel bir diyaliz merkezinde tedavi gören 22 hastaya öldürücü hepatit C virüsü bulaştı. İl
Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlatırken, merkezin sorumlu müdürü Dr. Uğur Nedim Yüce, 3
Ocak günü yaptığı açıklamada, sabotajdan şüphelendiklerini söyledi. Tüm cihazları dezenfekte ettiklerini
belirten İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Nihat Yavuz da, "Yapılabilecek her şeyi yaptık. Bu tür bulaşmalar
dünyadaki bütün merkezlerde olabiliyor. Bu skandal değil." dedi. Diyaliz merkezlerinin bakanlığa düzenli
olarak 3 aylık bilgi formu gönderdiğini anlatan Yavuz, "Bu merkezin formlarında kasım ayında hepatit C'li
hasta sayısında artış tespit edildi. Bunun üzerine soruşturma başlattık. Bakanlık ve Dicle Üniversitesi'nden
görüş istedik. Gelecek raporlara göre hareket edeceğiz" dedi.
Muş merkeze bağlı Harman köyünde ikamet eden 7 aylık hamile Ganiye Umuç’un, 27 Ocak günü geçirdiği
havaleye gerekli müdahale yapılamadığı için öldüğü iddia edildi. Umuç, fenalaşması üzerine Muş Kadın
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Gebelik zehirlenmesi ve yüksek tansiyon teşhisi
konulan Umuç’un Elazığ’a sevk edilmesi gerektiği bildirildi. Ambulans yetersizliği nedeniyle, eşi Şükrü
Umuç tarafından özel otomobille Elazığ’a götürüldü. Şükrü Umuç, hamile eşinin yolda 4 kez havale
35

YAŞAM HAKKI | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

geçirdiğini, bu nedenle 9 gün önce bebeğini, 5 gün önce de eşini kaybettiğini belirtti. Ambulansla Elazığ’a
sevk edilmiş olsa eşinin ölmeyeceğini öne süren Şükrü Umuç, Cumhuriyet savcılığına, Muş Kadın Doğum
ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi. Şükrü Umuç’u
evinde ziyaret ederek baş sağlığı dileyen Vali İbrahim Özçimen, bir ihmal olup olmadığının tespiti için
inceleme başlattıklarını söyledi. Sağlık İl Müdürü Kenan Akbulut ise ambulans gönderilmemesinde kasıt
olmadığını belirterek, 1 adet ambulansları olduğunu, onun da olay sırasında başka bir hastaya
gönderildiğini belirtti.
Mithat Sercan (30) isimli kişi, 7 Şubat günü İstanbul Büyükçekmece'de bulunan İSKİ (İstanbul Su
kanalizasyon İdaresi) Arıtma Tesisi yakınlarında, İSKİ'ye ait 5 metrelik ağzı açık kuyuya düşerek
yaralandı. Sabah saatlerinde kuyunun yanından geçen bir vatandaş tarafından sesinin duyulması ile
kurtulan ve sağ ayağı kırık olan Sercan, "Sabaha kadar acı içinde inledim. Sesimi sonunda duyurabildim.
Burada ölebilirdim. Kuyunun ağzı açık ve hiçbir işaret de yoktu. Sorumlulardan davacı olacağım" dedi.
Hatay’da Kumlu İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 17 öğrenci, 27 Şubat günü okulun yanında bulunan
bakkal dükkanından aldıkları, son kullanım tarihi geçmiş cips, çikolata ve bisküviden zehirlendi.
İstanbul’da 28 Şubat günü, Dilara Dumruk (5) isimli kız çocuğu, Şirinevler mevkiinde inşaatı devam eden
Tavukçu Deresi 2. kısım dere ıslahı inşaat sahasında annesiyle birlikte yürürken 1200 mm çapındaki rögar
çukuruna düşerek hayatını kaybetti. Kaza sonrası, çalışmayı yapan şirketin 3 çalışanı tutuklandı. MVM
Turizm ve Ticaret’in yöneticileri, olayda kendilerinin bir sorumluluğu bulunmadığını, gerekli önlemleri
aldıklarını iddia etti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yakınları tarafından kayıp olduğu belirtilen 75 yaşındaki Abbas İliç, 3 Mart
günü içme suyu şebekesi için açılan çukurda, ayağı boruların arasında sıkışmış halde bulundu.
Çevredekilerin çabasına rağmen bulunduğu yerden çıkarılamayan yaşlı adam, polis ve itfaiye ekipleri
tarafından kurtarıldı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Darıca Beldesi Bayramoğlu Mahallesi Foroz Sokak’taki boş bir evin bahçesinde 2
Mart günü arkadaşıyla oynayan 2.5 yaşındaki Tuğçe Özbilgili, yaklaşık 3 metre derinliğindeki foseptik
çukuruna düşerek hayatını kaybetti. İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden (İSU)
yapılan yazılı açıklamada, sözkonusu binanın 6 ay önce kaçak yapıldığı, sahibi tarafından bahçeye 2.5
metrekare genişliğinde, 3 metre derinliğinde foseptik çukuru kazıldığı belirtildi.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 7 Mart günü, evinin önünde bulunan 2 metre derinliğindeki foseptik çukuruna
düşen C.Y. (5) isimli çocuk, yaşamını yitirdi. Mahalle sakinleri, üzeri karla kaplanan çukurun, karların
erimesiyle üzerinin açıldığını belirtti.
9 Mart günü Adana'nın Karataş ilçesinde, Atatürk İlköğretim Okulu'nun musluklarından su içen 24 öğrenci
zehirlenme belirtileri gösterince öğretmenler tarafından sağlık ocağına götürüldü. Öğrenciler, ilk
müdahalenin ardından Adana'ya sevk edildi.
Adana’nın Yüreğir ilçesinde 10 Mart günü, Adana Su ve Kanalizasyon (ASKİ) ekiplerinin, Doğankent
Beldesi Cumhuriyet Mahallesi 13. Sokak'ta kanalizasyon tıkanıklığı nedeniyle Mart ayı başında açtığı
çukura düşen Tayfun Kuzu (6) öldü. Olay yerinde ikamet eden Mustafa Nazlı (37), evinin önündeki
rögardan sızan pis suların evinin bahçesine dolması üzerine, 5 Mart günü Doğankent Belediyesi’ne
başvurdu. Belediye yetkilileri de iddiaya göre, iş makinelerinin olmadığını, durumu Büyükşehir
Belediyesi’ne bağlı ASKİ’ye bildireceklerini belirterek sızıntının yerinin tespiti için borunun etrafının
açılmasını istedi. Ev sahibi de ertesi gün kepçe kiralayarak 1.5 metre derinliğinde çukur kazdırdı. Çukur
suyla doldu. Çarşamba günü akşam gelen ASKİ görevlileri de kısa bir çalışmadan sonra "Mesaimiz bitti,
sonra geleceğiz" diyerek su dolu çukura önlem almadan gitti. 10 Mart günü saat 14.00 sıralarında, Tayfun
Kuzu, önlem alınmayan çukura düşerek hayatını kaybetti.
23 Mart günü Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığı’nda atış eğitimi yapıldığı sırada kurşunların sekmesi
sonucu, İsmail Yetişen ve Mesut Kaşar isimli askerler öldü.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'taki Hurdacılar Sitesi'nde 16 Nisan
günü, annesinin temizlik için gittiği işyerinin bahçesinde oynayan Muhammet Kılıç (5), üstü kapatılmayan
foseptik çukuruna düşerek yaşamını yitirdi. Mahallenin muhtarı Ahmet Yılmaz, "20-30 kez Osmangazi
Belediyesi'ne başvurarak bölgedeki hurda depolarının kaldırılmasını istemiştim. Fakat bugüne kadar hiçbir
yanıt alamadım" dedi.
Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Gençali köyünde Nisan ayında, içme suyuna karışan tarım ilacının
zehirlediği Mehmet Akif Ağlamaz (7) ve Ozan Gökdağ (5) isimli çocuklar öldü, 220 köylü hastanede tedavi
altına alındı.
Hakkari’nin Kırıkdağ köyünde, 800 öğrencisi bulunan Şehit Yarbay Mesut Kuru İlköğretim Okulu’nda
yaklaşık 40 öğrenci, 7 Mayıs günü yedikleri dönerden zehirlenince tedavi altına alındı.
Samsun’da, çöp ayıklayarak geçimini sağlamaya çalışan Rabia Kanbay’a yardım eden oğlu Yalçın
Kanbay (7), 27 Mayıs günü, Yılanlıdere yöresindeki Büyükşehir Belediyesine ait çöp depolama alanında,
operatör Hazım A’nın kullandığı iş makinesinin altında kaldı.
Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Seyithan, Oğultaş, Karlıcan, Demirkapı ve Öndilek köylerinde meydana
gelen sel felaketinde 8 kişi yaşamını yitirirdi. Oğultaş köyündeki evi su altında kalan Abdulvahap Güneş,
2006 yılında Ağrı Valiliği Afet İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak önlem alınmasını istediğini söyledi. Dere
yatağında bulunan evinin başka bir yere yapılması için yardım istediğini aktaran Güneş, “Ancak bu
teklifim, ihtiyaç olmadığı gerekçesi ile reddedildi. Görevini yapmayan yetkililer hakkında suç duyurusunda
bulunacağım.” dedi. Karlıca köyünde meydana gelen sel nedeniyle 4 yakınını kaybeden Dilaver Seven
ise, 3 ay önce başvurarak yetkilileri uyardığını anlattı. Seven, “Bana yeni bir eve ihtiyacım olmadığını,
ancak dere yatağının kenarına taş dökebileceklerini söylediler. Bunun yeterli olmadığını söylememe
rağmen beni dinlemediler. Aradan geçen zamana rağmen dere kenarına taş bile dökmediler. 4 yakınımı
kaybettim. Sorumlular hakkında tazminat davası açacağım” dedi.
Diyarbakır ili Hazro ilçesine bağlı Hemşeriler köyünden 2 aylık Hasan Duruk isimli bebeğin, ilçenin sağlık
ocağında görevli bir hemşire tarafından 20 Haziran günü yapılan sarılık iğnesi sonrası rahatsızlandığı ve
yaşamını yitirdiği belirtildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde 8 Temmuz günü, polis memuru Ziya Yıldız (43) arkadaşları ile eğlenirken,
rastgele ateş etmesi sonucu, arkadaşı Rahmi Özcan’ı öldürdü.
11 Temmuz günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Zabit Rahmanoğlu (34), 7 Temmuz günü eşinin
Başkale Devlet Hastanesi’nde doğum yaptığını, ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini, sağlık durumları iyi
olmadığı için Van YYÜ (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Tıp Fakültesi’ne gönderildiğini, bebekleri ile ilgilenen
doktor Hayrettin Temel’in ilk tepkisinin “Bu ne, devlet mi kuracaksınız bir yetmiyor, iki çocuk” diye
bağırdığını, bir süre bebeklerinin hastanede kaldığını, doktorun daha sonra “Ben bunları yatırmıyorum,
zaten yer yok ya al eve götür ya da Erzurum’a götür” dediğini, Yenidoğan ünitesinde yer olduğunu bizzat
gördüğünü, kendilerinden sonra gelenleri hastaneye yatırdığına şahit olduğunu, kendilerini Erzurum’a
sevk ettiğini, yolda ambulansın arızalandığını, bir saatten fazla sanayide beklediklerini, sonrasında yola
devam ettiklerini, Horasan ilçesine vardıklarında çocukların yolda öldüğünü, bunun üzerine geri
döndüklerini belirterek hukuki yardım talep etti.
Antalya’da 15 Temmuz günü, Türk Telekom tarafından açılan ve çalışmalar sırasında su borusunun
patlaması sonucu suyla dolan çukara düşen Enes Aslan (3) adlı çocuk öldü.
20 Temmuz günü Bursa Uludağ'da, iki telesiyejin çarpışmasıyla meydana gelen kazada Meral Işık (14)
öldü, Gizem Taylan (16), Aslıhan Keser (17) ve Sümeyye Kısakol (16) yaralandı. Makine Mühendisleri
Odası (MMO) Bursa Şubesince oluşturulan bir ekip, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.
Makara sistemine ait kırık bir parça bulduklarını anlatan MMO Şube Müdürü Serdar Sönmez, "2000 ve
2005 yıllarında hazırladığımız iki ayrı raporda, telesiyejlerin kullanılmasının sakıncalı olduğunu
söylemiştik. Halatların, makara sistemlerinin tekrar yenilenmesi, gevşeyen cıvataların sıkılması
gerektiğinden bahsetmiştik" dedi.
37

YAŞAM HAKKI | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

İstanbul’da, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 29 Temmuz günü, yanık tedavisi gören bir
hastanın yaraları tam iyileşmeden taburcu edildiği öne sürüldü. Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirinin
şans eseri fark ettiği yaşlı adam, kameraları gören hastane görevlilerince yeniden hastaneye yatırıldı. Açık
bandajlarının üzerinde böcekler dolaşan ve ayağında galoşları duran yaşlı adamın kimsesiz olduğu ve
tedavisi tamamlanmadan hastaneden taburcu edildiği öne sürüldü. Hastane yetkilileri ise, yanık tedavisi
gören yaşlı adamın 26 Temmuz günü hastaneye geldiğini ve kendi isteğiyle taburcu olup hastaneden
ayrıldığını söylediler. Yetkililer, yaşlı adamın neden ve ne kadar zamandır hastane bahçesinde olduğuna
açıklık getiremezken, durum fark edilince yer ayarlanıp, yeniden hastaneye yatırıldığını söyledi.
İstanbul Kadıköy'de 2 Ağustos günü, tadilat halindeki halı sahada oynarken kafasına kale direği düşen 10
yaşındaki Abdülmecit Önen, yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te 5 Ağustos günü, av tüfeğiyle vurularak ayağından yaralanan Yeşim Polat (14), sekiz saat
dolaştırıldıktan sonra, götürüldüğü yedinci hastanede ameliyat oldu. Ağabeyinin nişanlısının evine
misafirliğe giden Polat, iddiaya göre dolaptaki av tüfeğini düşürdü. Yere çarpan tüfeğin ateş almasıyla sağ
ayağından yaralanan Polat, inşaat işçisi babası tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAZÜ) Tıp Fakültesi'ne
götürüldü. Acilde müdahale edilen Polat, hastanede yer olmadığı için ameliyata alınmadı. Yeşil kartlı
Polat, bunun üzerine Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'ne götürüldü. Kontrolü yapılan Yeşim, yeşil kartlı
olduğu söylenince yine yer olmadığı gerekçesiyle hastaneden çıkarıldı. Bunun üzerine Yeşim, Özel Hatem
Hastanesi'ni denedi, buradan Özel Premier Hastanesi'ne yollandı. Ancak babası, istenen 22 bin YTL'yi
senet olarak ödeyeceğini söyleyince geri çevrildi. Yeşim, bunun üzerine Gaziantep Devlet Hastanesi'ne
götürüldü. Ancak plastik cerrahi bölümünde parmak doku uzmanı yoktu, Yeşim’e ikinci kez Tıp Fakültesi
Hastanesi yolu göründü. Hastanede yer açılmamıştı, Yeşim bir kez daha Gaziantep Devlet Hastanesi'ne
başvurdu. Yeşim buradan, 2 saat mesafedeki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne
sevk edildi. 8 saatlik dolaşmanın ardından gittikleri bu hastanede Yeşim ameliyat edildi. Ameliyatı yapan
doktorların, Yeşim'in sakat kalabileceğini söylediğini belirten baba, "Hastane hastane dolaşırken, ben ve
eşim kızımızın çektiği acıyla kahrolduk. Kızım sakat kalırsa davacı olacağım" dedi.
İstanbul Büyükçekmece'de 9 Ağustos günü, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Çankaya Caddesi'ndeki
Aydınlar apartmanının çevresinde, izolasyon için yapılan kazı çalışması sırasında çöken toprağın altında
kalan Ferhat Keskin (15), yaşamını kaybetti.
15 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran bulunan Mehmet Çetin, 8 aylık hamile eşi Songül
Çetin’in rahatsızlığından dolayı 4 Nisan günü ablası ile gittiği Diyarbakır Doğum Hastanesi’nde, yetkililerin
“sen bizim hastamız değilsin” diyerek eşini DÜ Hastanesi’ne sevk ettiklerini, ancak hastanenin kadın
doğum bölümünde istenen 700 YTLtutarındaki ödemeyi yapamadığını, 2 saat hastanede bekledikten
sonra bir işlem yapılmaması nedeniyle eve geri döndüğünü, eşinin tekrar rahatsızlandığını ve önce
Diyarbakır Doğum Hastanesi’ne, oradan da DÜ Hastanesi kadın doğum servisine yönlendirildiğini, tekrar
para istendiğini, ödediği 200 YTLnin alındıktan sonra eşinin servise kabul edilerek doğum yaptığını ancak
doğum sonrası 4 gün kendisine gelemediğini ve 9 Nisan günü öldüğünü belirtti.
Gaziantep'te 19 Ağustos günü, serinlemek için girdikleri belediyeye ait süs havuzunda elektirik akımına
kapılan Ferhat Gündüz (10) isimli çocuk ve onu kurtarmaya çalışan Bilal Karataş (31), yaşamını yitirdi.
İbrahim Yardım (12) adlı çocuk ise ağır yaralandı. Elektrik kaçağının nedeninin belirlenmesi için
Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.
20 Ağustos günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Kerem Demir (39), şu beyanda bulundu: “Ben
bağırsak rahatsızlığından dolayı 23 Temmuz günü Van Devlet Hastanesine gittim, aynı gün dahiliye
servisine yatırıldım ve ilaç tedavisine başladılar. İğne, serum takıldı. Bağırsaklarım çalışmadı. Gece yarısı
ambulansla beni araştırma hastanesine sevk etiller. Müdahaleden sonra hastaneye geri getirdiler. 27
Temmuz günü akşam saat 19-20 saatleri arasında sol kalçama iğne yapıldıktan sonra ayağımda uyuşma
ve ağrılar başladı. Durumu başhekim yardımcısına bildirmeme rağmen öbür doktorlar benle ilgilenmediler.
2 Ağustos günü taburcu edildim. Sonradan gittiğim sigorta hastanesi fizik tedavi bölümünde, ağrıların
yanlış yapılan iğneden dolayı oluştuğu söylendi. Ancak bastonla yürüyebiliyorum. Derneğinizden hukuki
yardım talep ediyorum”
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde ikamet eden Sezai ve Türkan Balta çiftinin 11 aylık çocukları Yunus Enes,
yatırılacak yoğun bakım ünitesi bulunamayınca hayatını kaybetti. Yunus’un 23 Ağustos günü
rahatsızlanması üzerine aile, Derince Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastaya bakan doktor, önemli bir şeyi
olmadığını söyleyerek ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlar verdi. Tekrar ateşlenen Yunus’u babası ve
annesi, tekrar aynı hastaneye götürdü. Nöbetçi doktor, çocuğun durumunun çok ağır olduğunu, bir an
önce yoğun bakıma gitmesi gerektiğini söyledi. Kocaeli'deki devlet hastanelerinde yoğun bakım servisi
olmayınca özel hastanelere başvuruldu. Bazı özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğunu
öğrenen aile, çocuklarını Özel Acıbadem Hastanesi'ne götürdü. Burada ise önce, 4 bin YTL peşin para
istendi. Gece yarısı parayı denkleştiren aile, bu defa da hastanenin yoğun bakım servisinde
bulundurulması gereken ve çocuklara takılan bir aparatın olmadığı belirtilmesi üzerine aile, çocuklarına
tekrar yoğun bakım servisi aramak için harekete geçti. En son, Gebze'de bir yer bulundu ancak bebek,
yolda yaşamını yitirdi.
4 Eylül günü Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmeleri Müdürlüğü'ne bağlı 2 No'lu su
deposu yanındaki sulama havuzuna giren Bahadır ve Onur Söğüt isimli iki kardeş, elektrik akımına
kapılarak yaşamını yitirdi. 10 yaşındaki Onur’un ayağının, su pompasından diğer su pompasına elektrik
götüren hatlardan birininin kopup yere düşen teline takılarak ıslak olan vücudu bir anda elektrik akımına
kapılınca, onu kurtarmak isteyen ağabeyi Bahadır Söğüt de tele dokununca aynı akıbete uğradı.
Mahmudiye'de seyislik yapan baba Yücel Söğüt, "Bu olayın yaşandığı yerde yıllar önce bir genç daha
yaşamını yitirmişti. Olayın arkasını kimse aramadı ama ben çocuklarımı kaybettiğim bu olayın arkasını
bırakmayacağım" derken, amca Menderes Söğüt, kendilerine yapılan açıklamada, kablonun 10 dakika
önce koptuğunun bildirildiğini belirterek, "Biz buna inanmıyoruz. Bu elektrik teli belki bir ay önce koptu,
çocukların oynarken kabloyu kopardıklarını söyleyip sorumluluğu üzerlerinden atmak istiyorlar. Bu
tamamen ihmal sonucu olan bir olay, davacıyız” dedi.
İzmir'in Bornova ilçesinde 13 Eylül günü, elektrik çalışmaları sırasında, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim
Şirketi (TEDAŞ) ekiplerinin, çevresinde önlem almadan bıraktığı beton direk, hareket ederek önünde
oynayan 8 yaşındaki Caner Boran'ı ezdi. Ağır yaralanan Caner, Ege Üniversitesi Hastenesi'nde hayatını
kaybetti. Direğin kaldırılması için mahalle sakinlerinin başvurularının sonuçsuz kaldığını ileri süren baba
Vedat Boran, "Oğlum sorumsuzluk kurbanı oldu. Hakkımı hukuki yollardan sonuna kadar arayacağım"
dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara’da Özel Çağ Hastahanesi’nde by-pass ameliyatı olan Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklisi
Mustafa İlhan, sağ bacağının, arızalı elektrikli battaniyeye sarılması nedeniyle yandığını iddia etti. Uzun
süredir kalp rahatsızlığı çeken 69 yaşındaki İlhan'a, başvurduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'nde by-pass yapılması kararı verildi. Burada yoğunluk olması nedeniyle İlhan, Özel Çağ
Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyatı yapılıp, yoğun bakım ünitesine alınan İlhan’ın sağ bacağı, kan
dolaşımının hızlandırılması için elektrikli battaniyeye sarıldı. Ancak iddiaya göre battaneyenin arızalı
olması nedeniyle, hastanın bacağında 70 cm. uzunluğunda üçüncü derece yanık oluştu. İlhan, yanığı
Doç. Dr. Zeki Can'ın muayene ettiğini belirterek, “Doktor, yanık bacağımın ameliyat edileceğini ve yanan
derinin vucudumun başka bir bölgesinden alınan deri ile yamanacağını belirtti” dedi. İlhan, başhekim ve
doktorların kendisinden olayı büyütmemesini istediklerini, ancak göz göre göre bacağının yanmasında
ihmali bulunanlardan davacı olacağını söyledi. Çağ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Gür ise
konudan haberinin olmadığını, araştıracağını söyledi.
Ağrı’da 16 Eylül günü, gece saatlerinde nöbet sırasında arkadaşıyla şakalaşan Recep Coşkun (20),
arkadaşının silahından çıkan kurşunun isabeti sonucu kazayla öldü. Coşkun, doğum yeri Perşembe ilçesi
Şenyurt köyünde toprağa verilirken, ailesi, kaza kurşunuyla vefat ettiği söylenen çocuklarının ‘şehit’
sayılmamasını eleştirerek, “Bizim çocuğumuzu illa teröristler mi vurmalıydı, neden devlet töreni yapılmadı.
Sadece iki üç subay geldi ve sessizce gittiler. Bizim çocuğumuz görev şehidi sayılmalıydı” dediler.
Bitlis’in Güroymak ilçesi Cevizli köyünde 11 yaşındaki ilköğretim öğrencisi Özkan Apakhan, 27 Eylül günü
köydeki karakol yakınındaki patlamada ağır yaralandıktan sonra iki gün boyunca çeşitli hastanelerde
dolaştırıldı. Olay yerinde kolu kopan, bacakları parçalanan, yüzü tanınmaz hale gelen Özkan, Bitlis Devlet
Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Van YYÜ Tıp Fakültesi Araştırma
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Hastanesi'ne getirilen Özkan, yer olmadığı için Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Minik Özkan, burada bir
gece müşahade odasında bekletildi. Yer bulunamayınca hasta, yeniden gönderildiği Araştırma
Hastanesi’nde de yer olmadığı için iki saat koridorda bekletildi. Ancak yine yer bulunamayınca DÜ Tıp
Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi, ancak ambulans bulunamadı. Ailenin tepkisi üzerine hastane yetkilileri,
Özkan için bir yatak bulabildi.
İstanbul’da 11 Eylül günü, evinin önünde köpek tarafından boynundan ve başından ısırılan Serhat
Karabıçak (5) isimli çocuk, kuduz hastalığı sonucu öldü. Olaydan sonra ailesince yaklaşık bir saat içinde
hastaneye götürülen çocuk, muayene edilmesine rağmen kurtarılamadı. Serhat'ın ilk götürüldüğü
Büyükçekmece Hastanesi'nin Başhekimi Şenel Akgöz, beyne yakın yaraların risk yarattığı bilinirken,
durumu 'şanssızlık' olarak niteledi ve "11 Eylül günü saat 18.00'da hastanemize geldi. Kuduz aşısı yapıldı.
Yüzündeki yaranın büyüklüğünden dolayı, Haseki Hastanesi'ne gönderdik. Beyne yakın olduğu için serum
da verilebilirdi. Ancak yedi yerinden parçalı yara vardı. Cerrahi dikemiyor, doktor plastik cerrahiye ve
kuduz şüphesiyle enfeksiyon hastalıklarına sevk ediyor. Aileye de kuduz bölümüne gitmelerini tembihliyor.
Isırma baş bölgesinde olduğundan kuduz beyne çabuk ulaşmış. Bu nedenle aşıları tam olsa bile ölüm
ihtimali her zaman vardır. Bu çocuğun şanssızlığı ısırmanın baş bölgesinde olmasındandır." Dedi.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tamer Dodurka ise olayla ilgili olarak, “Baş ısırıklarında, hele
sokak köpeği ısırmışsa, aşılamayla birlikte yara etrafına kuduz serumu yapılması lazım. Serumun yarısı
yara etrafına sürülürken, yarısı enjekte edilmeli. Bunun sebebi ısırılan yerin başa yakın olması. Kuduz
önce ısırılan yerde çoğalır sonra beyne doğru ilerler. Ayaktan ısırma olursa, beyne gitmesi vakit alır” dedi.
Mersin’de 5 Ekim günü, sekiz aylık hamile Tuğba Çoker (19), sancıları tutunca eczacı kalfası eşiyle
birlikte, emanet bir otomobil içinde kolunda serum şişesiyle iki kentte 13 saatte beş hastane dolaştı. Şükrü
Çoker (34), emanet aldığı otomobille eşini Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Acil
serviste genç kadına serum bağlandı. İki saat kontrol altında tutulan genç kadını eşi, hastanede boş kuvöz
bulunmadığı için, kolunda serum takılı olduğu halde otomobille Adana'daki Başkent Üniversitesi
Hastanesi'ne götürdü. Ama bu hastanede de kuvöz yoktu. Otomobilden hiç inmeden Çukurova
Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gelen genç kadın beş saat de burada kontrol altında
tutulduktan sonra kuvöz olmadığı için ameliyata alınmadan 'başka bir sağlık kuruluşuna gitmeleri'
önerilerek taburcu edildi. Genç çift mecburen Adana Özel Ortadoğu Hastanesi'ne gitti. 500 YTL doğum,
350 YTL kuvöz, günlük 175 YTL yatak ücretini 'sonradan ödemek üzere' anlaşmışlardı ki o kuvöz de
arızalı çıktı. Bölgede otomasyon sistemine geçildiğini belirten Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Çağlar Çatak'a
göre
hasta,
'Bana
gideceğim
hastaneyi
bulun'
deme
hakkına
sahipti.
Çoker'i ‘kuvöz yok' diye geri çevrildiği hastanelerden Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 11,
Çukurova Balcalı Hastanesi'nde 20, Özel Başkent Hastanesi'nde ise toplam 17 kuvöz olduğu öğrenildi.
Hamile kadın, 'Sezaryenle doğurmalı' denmesine rağmen, boş kuvöz bulunamadığı için doğuramadan
evine döndü.
10 Ekim günü Diyarbakır’da polis otosuna yönelik saldırı olayının gerçekleştiği Balıkçılarbaşı semtine
doğru giden polis panzeri, saat 19.20 sıralarında Bağlar beldesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda Emine
Arık (65) adlı kişiye çarptı. 15-20 metre sürüklenen ve kafatası parçalanan Arık, Özel Sultan
Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’noe yaşamını
yitirdi.
Iğdır ili Aralık ilçesine bağlı Aşağı Çamurlu köyünde oturan Ali Demirhan (50) adlı çoban, 18 Ekim günü
koyunlarını otlatmak için gittiği Hasanhan köyünde, askeri panzerin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinin Karacurun Mahallesi’nde yürürken, bir sokak köpeğinin saldırısı sonucu sağ
gözünden yaralanan Bayram Gelez (4), kuduz aşısı yapılmadığı için 22 Ekim günü öldü. Hilvan Devlet
Hastanesi'ne götürülen Bayram Gelez, daha sonra sevk edildiği Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat edildi. Gelez, taburcu edilmesinin ardından yeniden rahatsızlanınca bu
kez Diyarbakır'daki DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Köpekle temasından 49 gün sonra gün
kuduz belirtileri gösteren Gelez, öldü. Baba Mahmut Gelez, "Biz kuduz aşısı yapılmasını istedik, doktorlar
yapmadı" dedi. İlçe Grup Sağlık Başkanlığı yetkilileri ise, Gelez'in 1 Eylül'de 'köpek çarpması sonucu
düşmenin etkisiyle yaralanma" şikâyetiyle Hilvan Devlet Hastanesine getirildiğini söyledi.
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İzmir’de 4 Kasım günü, Gündoğdu meydanında ailesiyle gezmeye çıkan Pelşin Karabulut'un (9), ayağına
direk düşmesi nedeniyle bir ayak parmağı koptu ve iki ayak parmağı kırıldı. Karabulut'un ailesi, iyi
sabitlenmediği için devrilip küçük kızlarının ayağına düşen direk nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne
tazminat davası açtı. Aile, belediyeden 3 bin YTL'si maddi, 38 bin YTL'si manevi, toplam 41 bin YTL
tazminat talep etti.
İstanbul Ümraniye'de 10 Kasım günü, içi su dolu çukura düşen otomobilde bulunan 3 kişiden Adem Ergen
(36), boğularak yaşamını yitirdi, Mustafa Torun ve Niyazi Sekmen ise yaralandı. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi yetkilileri, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, kazanın meydana geldiği yerde Şile YoluÇekmeköy Kavşağı inşaatı nedeniyle daha önce ıslah edilen Kemer Deresi'nin bir bölümünün açığa
çıktığını ve altyapı çalışmalarını yapan birimin tüm tedbirlerini aldığını öne sürerek, kazanın aşırı hız ve
alkol sonucu meydana geldiğini savundu. Emniyet'in hazırladığı rapora göre ise, sürücüde 100 promil
alkol, ancak karayolunda da kusurolduğu belirtildi. Emniyet yetkilileri, çevrede uyarı için sadece dubaların
bulunduğunu, bunun da yetersiz olduğunu söyledi. Çekilen görüntülerde, kaza yerinin oldukça karanlık
olduğu da dikkat çekti.
Karaman'ın Başyayla ilçesinde 13 Kasım günü, teneffüs sırasında ilköğretim okulunun bahçesinde çöp
konteynerine yanaşmak için geri manevra yapan çöp kamyonunun çarptığı Başyayla İlköğretim Okulu
2'nci sınıf öğrencisi Mustafa Arıcı (9) öldü. Kamyonunun şoförü Ahmet Yılmaz gözaltına alınırken, Arıcı'nın
yakınları, teneffüste çocukların sürekli koşup oyun oynadığı bahçeye çöp kamyonunun girmesine neden
izin verildiğinin ve kamyon şoförünün neden çocukların bulunduğu bahçeye girip kamyonla manevra
yaptığının soruşturulması gerektiğini belirtti.
21 Kasım günü, Şırnak'ta el bombasının kazayla patlaması sonucu, piyade çavuş Mehmet Nuri Doğan ve
er Mehmet Nuri Bakıcı yaşamını yitirdi.
24 Kasım günü Bingöl ili Kiği ilçesi kırsalındaki operasyon sırasında, üzerine kaya düşen Kars ili
Kağızman ilçesi nüfusuna kayıtlı er Erkan Baş, yaşamını yitirdi.
Siirt ili Pervari ilçesi Yeniaydın köyü kırsalında yapılan operasyon sırasında, İhsan Karaca (31) adlı
korucunun aşırı soğuğa dayanamadığı ve 26 Kasım günü donarak yaşamını yitirdiği belirtildi.
Hakkari ili Şemdinli ilçesinde görev yapan komando er Musa Güdük, 29 Kasım günü karakolda elektrik
akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Fevzipaşa beldesindeki İMKB Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nda kalan
öğrencilerde, 3 Aralık günü akşam yemeğinden sonra ateş, ishal, karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyetleri
görülmeye başlanması üzerine nöbetçi öğretmenler, jandarmadan yardım alarak 480 öğrencinin İslahiye
Devlet Hastanesi ile beldedeki sağlık ocağında tedaviye alınmasını sağladı. Zehirlenmenin, etli
bezelyeden kaynaklandığı ileri sürüldü.
Batman’ın İluh mahallesinde ikamet eden Feride Bozkartaca (10), kızamık aşısı sonrası, SSPE’ye
yakalanıp yaşamını yitirdi.
Balıkesir Savaştepe'de ilköğretim okulu 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ceyhan Gül, iki kez götürüldüğü
hastaneden, önemli bir rahatsızlığı olmadığı gerekçesiyle eve gönderildikten sonra, üçüncü kez
fenalaşınca, 3 Aralık günü Balıkesir'e götürüldüğü ambulansta oksijen cihazı arızalı olduğu için öldü.
Oğluna cuma günü Devlet Hastanesi'nde soğuk algınlığı teşhisi konulduğunu söyleyen baba Cemal Gül,
"İlaç verip 'Bir şeyi yok, iyileşir' dediler. Pazar günü de acil servise götürdüm. Bu kez de bir krem verip yine
eve gönderdiler" dedi.
Batman'da 19 Aralık günü, Bahçelievler Mahallesinde, 3 kardeşiyle bir büfeden 250 kuruşa satın aldığı
maytabı patlatmaya çalışan Abdulkadir Erman'ın (11) 3 parmağı koptu.
Muğla Valisi Lütfi Yiğenoğlu, 30 Aralık günü, Kavaklıdere ilçesinde bir ilköğretim okulunda aşı yapılan
çocuklardan birinin öldüğünü, iki çocuğun ise hastaneye kaldırıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını
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açıkladı. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, gece
getirilen çocuklardan 10 yaşındaki Derya Gül'ün sabaha karşı hayatını kaybettiğini, 11 yaşındaki A.A. ve
12 yaşındaki S.B'nin ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Yetkililer üç çocukta da aşı uygulanan
bölgede 'Grup A Streptokok' adı verilen bakterinin yol açtığı enfeksiyonun görüldüğünü, vücudun aşı
maddesine karşı çeşitli reaksiyonlar verebileceğini, ancak çocukların durumunun enfeksiyondan
kaynaklandığını vurguladı.

V.2. Polis ve Asker İntiharları
İHD Genel Merkezi, 2007 yılında intihar eden polis memurlarının sayısını öğrenmek amacıyla 4982 Sayılı
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Emniyet Genel
Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından 30 Ocak 2007 tarihinde verilen yanıtta,
2007 yılında 24 polis memurunun intihar ettiği bildirildi. 1998 ve 2007 yılları arasında intihar eden polis
memuru sayısı ise toplam 284. Ayrıntılı tablo şöyle;

1998
27

1999
28

2000
41

2001
42

2002
27

2003
25

2004
25

2005
17

2006
28

2007
24

Çorum İl Jandarma Tabur Komutanlığı'nda askerlik görevini yapan 1986/2 tertip Mustafa Dallı (21) isimli
er, 7 Ocak günü akşam saatlerinde, belirlenemeyen bir nedenle kendisini alın kısmından tüfekle vurarak
intihar etti.
İstanbul’da askerlik görevini yapan C.G., Kars’ta bulunan eşi ve çocuğuna para gönderemediği ve kira
borçları olduğu gerekçesiyle, 9 Ocak günü Şişhane’deki bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.
C.G.,yakınlarının iknası sonucu intihardan vazgeçti.
Aydın Adliyesi'nde görevli polis memuru Mustafa Özen (39), 11 Ocak günü Aydın Devlet Hastanesi acil
servisinin girişinde eşi Elif Özen’i (34), kendisine ait tabanca ile dört el ateş ederek öldürdükten sonra,
başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Van'ın Çaldıran ilçesinde askerliğini yapan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi nüfusuna kayıtlı Emin Yıldırım (23),
21 Ocak günü kalbine sıktığı tek kurşunla intihar etti.
Ankara’da, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Uygulama Büro Amirliğinde görevli polis
memuru Cüneyt B. (36), 29 Ocak günü nöbetçi olduğu büroda, tabancayla intihar etti.
Hatay'ın İskenderun İiçesinde, Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan İdris
Göner (38), 5 Şubat günü beylik tabancasıyla, evinde intihar etti.
Diyarbakır’da, askeri hastanede görevli anestezi uzmanı tabip yüzbaşı Taciser Çelebi (38), 14 Şubat
günü, oturduğu lojmanda kendisine aşırı dozda anestezi ilacı enjekte ederek intihar etti. (Sabah/16.02.07)
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yavuzhan Çetin (37), 16 Şubat günü, Yenişehir
Semti'nde oturduğu binanın girişinde başına ateş ederek intihar etti.
Şırnak ili Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Erzincan doğumlu Emrah Ertürk, 26 Şubat günü
saat 18.30 sıralarında, nöbet tuttuğu silahı ile göğsüne sıktığı kurşun ile intihara teşebbüs etti.
Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda askerliğini yapan Asteğmen Çetin Oktay Yıldırım (25), 28 Şubat
gecesi tabancayla intihar etti. Olaydan önce neşeli olduğu öğrenilen Yıldırım'ın, Düzce'deki kız arkadaşıyla
telefonla görüştüğü ve tartışma yaşamış olabileceği öne sürüldü.
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Şırnak'ın Silopi İlçesi'nin Görümlü Beldesi'ndeki taburda görev yapan Gaziantep nüfusuna kayıtlı Eren
Düztaban adlı asker, 20 Mart günü ağzına silahla ateş ederek intihar etti.
7 Nisan günü Ankara Keçiören’de, eşi ve oğlunu alarak görev yaptığı Erzincan’a dönmek isteyen polis
memuru İlhan Al (33), geri dönmek istemeyen ve kendisinden boşanacağını belirten hemşire eşi ile
kayınvalidesi, kayınpederi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti.
Batman’da 10 Nisan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Süleyman Basut, 16 Mayıs günü beylik
tabancasıyla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Elazığ’ın Palu ilçesi Arındık Jandarma Karakolu`nda görevli asker Eren Erdil (20), 13 Haziran günü gece,
mevzi nöbeti sırasında, silahıyla intihar etti.
Hakkari ili Şemdinli İlçe Jandarma Karakolu'nda görev yapan Adana doğumlu, adı açıklanmayan bir er, 25
Haziran günü nöbet yerinde ölü bulundu. Erin silahla intihar ettiği iddia edildi.
4 Temmuz günü, Manisa Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru M.K (38), 75. Yıl
Mahallesi'nde bir apartmanda oturan S.T'yi (31), beylik tabancasıyla vurdu. M.K daha sonra aynı silahla
intihar etti.
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 19. Piyade Tugay Komutanlığı'nda 22 Ağustos günü, askeri inzibat olarak
yapan Şaban Altunışık (20) isimli er, henüz bilinmeyen bir nedenle nöbet esnasında elinde bulunan tüfekle
intihar etti.
İzmir'in Ödemiş ilçesi Merkez Karakolu'nda görevli polis memuru Tamer Avcı, 9 Ekim günü bir arkadaşıyla
yemeğe gittiği lokantanda tabancasıyla intihar etti. Avcı’nın Rize'den tayinle Ödemiş'e geldiği ve yaklaşık
45 gün önce görevine başladığı, karısıyla ayrı yaşadığı ve aralarında boşanma davası bulunduğu belirtildi.
Şırnak ili İdil ilçesi Mağara Köyü Karakolu'nda görev yapan Tunceli nüfusuna kayıtlı er Mazlum Korkmaz,
23 Kasım günü silahıyla kendisini vurarak yaraladığı belirtildi.
Bitlis ili Mutki İlçesi’ne bağlı Yazıcık Köyü Jandarma Karakolu'nda görevli Tokat doğumlu bir askerin 26
Aralık günü G-3 piyade tüfeğiyle intihar ettiği iddia ettiği belirtildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Hassas Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Serkan Üyülü,
26 Aralık günü bilinmeyen bir nedenle beylik silahıyla intihar etti.
Mardin'in Midyat ilçesi Garnizon komutanlığında inzibat olarak askerlik yapan Serdar Akçe, 30 Aralık günü
saat 03.45'de, silahıyla kendini vurarak yaşamına son verdi.
30 Aralık günü, Mardin'in Derik ilçesinde Soğukkuyu Karakolu'nda, koğuşta intihar etmeye kalkışan Emrah
Yücekaya isimli askere, 48 gün sonra terhis olacak Ufuktan Alaylı isimli asker engel olmaya çalıştı.
Elindeki silahıyla başına ateş eden Yücekaya ile seken kurşun başına isabet eden Ufuktan Alaylı
yaşamını yitirdi. Olayda bir asker de yaralandı.

V.3. Davalar
Adana’da, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde `hastalara kötü muamele ettikleri ve
görevlerini ihmal ettikleri` iddiasıyla iki başhekim hakkında iki yıl hapis istemiyle dava açıldı. Star TV’de
yayımlanan “Deşifre“ programında gizli kamerayla çekilen görüntülerin Şubat ayında yayınlanmasından
sonra, savcılık soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonbcunda Başhekim Cem Uraldı, eski başhekim
Niyazi Yurtseven, hastane müdürü Ömer Şimşek ve Başhemşire Neşe Yıldız, temizlik işçisi Nusret Er,
hastalara kötü muamelede bulunmakla suçlandı. Temizlik işçisi Hüseyin Hatipoğlu`nun ise, hastane içine
uyuşturucu madde getirerek görevi ihmal ettiği belirlendi.
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Antalya’da Kezban ve Davut Uğurlu çiftinin, bebeklerinin ihmal sonucu sakat doğduğu ve bu sakatlığa
bağlı olarak öldüğü iddiasıyla beş yıl önce açtığı dava sürecinde Yüksek Sağlık Şûrası, doktorları kusurlu
buldu. Kezban Uğurlu, 2001 yılı mayıs ayında doğum için geldiği Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde,
zamanında doğumhaneye alınmadığı gerekçesiyle oksijensiz kalan bebeğinin beyninde ve bazı
organlarında hasar meydana geldiğini iddia etmişti. Midesinden sondayla bir yıl beslenen çocuğunun daha
sonra ölmesi üzerine Kezban Uğurlu, kurum yöneticileri ve personeli hakkında dava açmıştı. 11 doktorun
'ihmal ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek'ten yargılandığı Antalya 4. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde beş yıldır devam eden davanın 21 Eylül günü görülen duruşmasında, Yüksek Sağlık
Şûrası üç yıl süren değerlendirme sonucu oybirliğiyle aldığı kararda, "Bebeğin takibini yapan dosyada
isimleri belli olmayan hekimler 8'de 8, hastanın kayıtlarını ve testlerini incelemeden normal doğuma
yönlendiren Dr. S.K.ile, anestezi nöbetçi ekibi ve Dr. A.A., 8'de 4 oranında kusurludur" dedi. Olay
tarihinde AÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nın başkanlığını yürüten Prof. Dr. B.T ve dört
anestezi asistanının kusuru olmadığı belirtilirken, idare de şöyle suçlandı: "Kadın Doğum Bölümü ile
hastane idaresi, rapor gibi önemli delillerin kaybolmasını engellemede gerekli özeni göstermediği ve acil
ameliyat koşullarının organizasyonunda eksiklik bulunması nedeniyle kusurlu bulunmuştur." Şûranın
raporuna sanıkların avukatları itiraz ederken, Kezban Uğurlu'nun avukatı Rumi Mercan, 8'de 8 kusurlu
kabul edilen, ancak dosyada isimleri belli olmadığı belirtilen hekimlerin davada yargılanan doktor O.Ş. ile
tanık olarak daha önce ifade veren T.G. olduğunu savundu. Rapora ilişkin görüş bildiren savcı İlhami
Ercan şöyle konuştu: "Bize göre olayda iki mağdur vardır: Birisi çocuk, birisi annedir. Taksirle ölüme
neden olmak suçundan tüm sanıklara savunma hakkı verilmesi gerekir. Zamanaşımı riski bulunduğundan
savunma için kısa bir süre verilmesi talep olunur." Antalya 1. İdare Ceza Mahkemesi, aynı olay nedeniyle
Uğurlu ailesine 85 bin YTL maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar vermişti. Karar, temyiz edilmişti.
Doğumundan 20 gün sonra Kızılay'ın verdiği kan yüzünden AIDS'e yakalanan Y.O.'ya Sağlık Bakanlığı
da, 'Denetim görevini yapmayarak hizmet kusuru işlediği gerekçesiyle' olaydan 10 yıl sonra yasal faiziyle
birlikte toplam 152 bin YTL tazminat ödemeye mahkûm oldu. 11 yıl önce, bebeklerine verilen AIDS'li kan
nedeniyle Kızılay'dan 52 bin YTL tazminat kazanan aile, Sağlık Bakanlığı'na karşı dokuz yıl önce açtığı 30
bin YTL'lik davayı da kazandı. Halen ilköğretim 4'üncü sınıf öğrencisi olan Y.O., 1996 yılında erken
dünyaya geldiği için tedavi altına alınmıştı. Kan ihtiyacı olan Y.O'ya İzmir Kızılay Bölge Müdürlüğü'nden
getirilen kan verilmişti. Tedavisi biten bebek taburcu olduktan dört ay sonra Kızılay'dan alınan kanda
bulunan HIV virüsünü kaptığı ortaya çıkmıştı. Aile bunun üzerine hukuk mücadelesine başlamıştı.
Y.O.'nun ailesi 1997'de Kızılay Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı'na 75 bin YTL'lik manevi tazminat
davası açtı. Dava sonucu Kızılay, yasal faizleriyle birlikte 60 bin YTL tazminata mahkûm oldu. Bakanlık da
denetim görevini yapmadığı için mahkemeye verilmişti. Aile, bakanlığa açtığı dava yıllarca sürdüğü için
de, Türkiye'yi AİHM'ye şikâyet edip 4 milyon YTL tazminat istemişti.
Samsun’da, sezaryenle doğum yapan kadının karnında gazlı bez unutan doktorlarla ilgili bilirkişi
raporunda, bunun bir “hata” olmadığı savunuldu. Samsun Tekkeköy'de oturan Ayten Birinci, 2004 yılının
Mayıs ayında Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'nde sezaryenle erkek çocuk dünyaya getirdikten sonra
taburcu edildi. , genç kadın yürüme sıkıntısı ve sancı çekmeye başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucu, genç kadının karnında iltihap belirlendi. Birinci'nin
sezaryen ameliyatı sonrası atılan dikişleri de patladı. Yapılan ameliyatta, Birinci'nin karnında unutulan
gazlı bez çıkarılıp, iltihabı temizlendi. Birinci'nin birkaç gün sonra ikinci kez dikişleri patladı. Yeniden Büyük
Anadolu Hastanesi'ne götürülen kadının bağırsağında sorun oluştuğu ve iltihabın vücuda yayıldığı ortaya
çıktı. Ameliyatla, iç organları temizlenip, bağırsağından 40 santimetrelik kısmı alındı. Birinci, iki hastane ile
kendisini ameliyat eden doktorlar hakkında 2 bin YTL'si maddi, 300 bin YTL'si manevi, toplam 302 bin
YTL'lik tazminat davası açtı. Mahkeme, Gazi Üniversitesi'nden bilirkişi istedi. Profesörler Haldun Güner,
Rıfat Güsoy ile Onur Karabacak'tan oluşan bilirkişi tarafından hazırlanan raporda şöyle denildi: "Bu gibi
istenmeyen komplikasyonlar nadir de olsa jinekolojik ve obstetrik (doğum) cerrahi işlemlerden sonra da
olabilmektedir. Sezaryen cerrahisi majör (risk taşıyan büyük ameliyatlar akciğer, prostat, açık kalp) cerrahi
olup, abse oluşumu, gazlı bez unutulması nadir olabilecek ciddi komplikasyonlardır. İnsan hayatını tehdit
edici olabilmekle bereber, yapılan tedavi sonucunda kişinin sağlığa kavuştuğu görülmektedir. Cerrahi
işlemler sonucunda ortaya çıkan komplikasyonlar sonradan yapılan ameliyatla ortadan kaldırılmış olup
mesleki açıdan bir hata saptanmamıştır."
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VI. SALDIRIYA UĞRAYANLAR
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yayınlanan "Sınır" gazetesine yazdığı bir yazı nedeniyle 21 Aralık 2006
tarihinde gözaltına alınan Karaelmas Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Mehmet Salih
Erşari, 11 Ocak günü okuldan çıkarken, sağ görüşlü şahıslar tarafından ağır biçimde dövüldü.
11 Ocak günü İstanbul’da Süleymaniye semtinde İstanbul Üniversitesi öğrencileri Güneş Demir, Cemal
Danacı ve Hasan Gönen, sağ görüşlü şahısların saldırısında, satır ve bıçakla yaralandılar.
İzmir CHP Çiğli İlçe Başkanı Ali Rıza Keçer, 14 Ocak günü evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu
yaralandı. Bir yakınının cenaze töreninden dönen Keçer, sağ ayak bileğine isabet eden tek kurşunla
yaralanırken; saldırgan, koşarak uzaklaştı.
14 Ocak günü İstanbul Yenibosna'da, "uyuşturucu satıcısı" oldukları iddia edilen bazı kişiler, Temel Haklar
ve Özgürlükler Derneği üyesi Engin Nacar'ı dövdü ve bıçakla yaraladı. Bu olaydan birkaç saat sonra da,
yaklaşık 20 kişilik bir grubun, dernek binası ile aynı sokakta bulunan bir kafeye ve Tokat Yeşilırmak
Derneği lokaline silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda, garson Ali Açıkgöz, Hüseyin Bakır ve derneğin
çalışanı Serkan Yağız yaralandı.
16 Ocak günü Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Dilovası beldesinde, Dilovası Çok Programlı Lisesi Müdürü
Ahmet Altunbaş, 2. sınıf öğrencisi V.Ö. ile M.Z.'yi, kıyafetlerini düzeltmeleri konusunda uyardı. Sinirlenen
öğrenciler, bıçakla Altunbaş'ı yaraladılar. Yüzünde sıyrık oluşan Altunbaş, beldedeki bir klinikte ayakta
tedavi edildi.
Ankara'da 16 Ocak günü, 4 travesti ve transeksüelin ağır yaralanmasına neden olan satırlı bir saldırı
gerçekleşti. Olayın ardından Buse Kılıçkaya'nın yaptığı açıklamada, Kolej ve Bağlar Caddesi'nde yeşil bir
Ford Taunus marka araçtan inen kişilerin, travesti ve transeksüellere yönelik satırlı-bıçaklı saldırı
gerçekleştirdiği belirtildi.
Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak günü saat 15.00 sıralarında, gazetenin
İstanbul Halaskargazi caddesindeki merkezi önünde öldürüldü. Gazete binasından yakınlardaki bir
bankaya gitmek için çıkan Dink'e arkasından yaklaşan saldırgan O.S. (17), başına ateş etti. Dink,
başından ve boynundan aldığı 3 kurşunla olay yerinde öldü. O.S., aynı gün saat 22.30 sıralarında Samsun
Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı. Zanlı O.S., yakalandıktan sonra jandarma karakolunda
verdiği ilk ifadede "Cinayeti tek başıma işledim. Dink'in internetteki yazılarını okudum, kanıma
dokunuyordu, öldürmeye karar verdim, İstanbul'a gidip yaptım" dedi. İstanbul'da verdiği ifadede ise
"suikast öncesi Trabzon'da yaylada atış talimi yaptıklarını, 10 genç arasında silahı iyi tutup hızlı koştuğu
için kendisinin seçildiğini" anlattı. İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, cinayetin herhangi bir siyasî
boyutu ve örgüt bağlantısının bulunmadığını, suikastın milliyetçi duygularla düzenlendiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Muammer Güler, Cerrah'ın açıklamasını 22 Ocak günü düzeltti. İçişleri Bakanı Abdülkadir
Aksu ise aynı gün, "tesellimiz zanlının arkasındaki güçlerin önemli bir bölümünün yakalanmış olmasıdır"
dedi. Dink'in cenazesi 23 Ocak günü kaldırılırken, azmettirici Yasin Hayal ve Erhan Tuncel gözaltına
alındı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi Tuncel'in, Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin
Yazıcıoğlu'nun Trabzon gezilerinde görev aldığı ileri sürüldü. Trabzon'da düzenlenen bir basın
toplantısında çekilen fotoğrafta Tuncel, Yazıcıoğlu'nun arkasında görünüyordu. Yazıcıoğlu, "BBP üyesi
olduğunu sanmıyorum, ama ocağa, gençlerin arasına gelmiş gitmiş olabilir. Her fotoğraftan bir suçlu mu
ihdas edeceğiz" dedi. 24 Ocak günü Emniyetteki sorgusunun ardından Beşiktaş Adliyesi'ne çıkarılan
Hayal, gazetecilere "Orhan Pamuk akıllı olsun akıllı" diye seslendi. Azmettirici Hayal ile katil zanlısı O.S.
ilk kez yüzyüze geldikleri adliyede, O.S.'nin Hayal'e, "Onu niye bana öldürttün" dediği öğrenildi. Ayrıca
O.S., "Yasin Hayal öldür dedi öldürdüm" diye ifade verdi. Aynı gün, adliyeye sevk edilen O.S. ile Hayal'in
de aralarında bulunduğu 5 kişi, "cürüm işlemek için silahlı bir teşekkül oluşturdukları” iddiasıyla tutuklandı.
Ankara Barosu Başkanlığı ise 24 Ocak günü, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak, Hrant Dink'in son yazısında
söz ettiği ve "kendisini yazıları nedeniyle uyardığını" öne sürdüğü İstanbul Vali Yardımcısı ile yanındaki 2
kişi hakkında disiplin ve ceza soruşturması başlatılmasını istedi. Trabzon Valisi Hüseyin Yavuz, saldırıyla
ilgili olarak "Amatörce işlenmiş bir cinayet. İdeolojik örgüt yok. İsmini bildiğimiz kişi tarafından kullanılmış
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ve örgütlendirilmiştir. Teşvik edilmiştir" dedi. Sinop'ta yayınlanan Haber 57 gazetesinde köşe yazarı Mete
Çağdaş, Dink'in cenaze törenindeki "Hepimiz Ermeniyiz" sloganının TCK'nın 301. maddesine aykırı
olduğunu belirterek, cenaze tertip komitesi ve katılımcılardan davacı oldu. 30 Ocak günü zanlılardan
Erhan Tuncel'in "polis muhbiri" olduğu ve saldırıyı, planlama aşamasındayken emniyete bildirdiği ortaya
çıktı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün, Dink'in öldürüleceği ihbarında bulunan "kilit isim" Tuncel'den aldığı
bilgiyi, cinayetten tam 11 ay önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ilettiği öne sürüldü. Cinayetin Erhan
Tuncel tarafından 17 defa ihbar edildiği, ihbarın değerlendirilmeme sebebinin araştırılacağı açıklandı.
TGRT televizyonu 31 Ocak günü, O.S.'nin yakalandıktan sonra Atatürk'ün sözünün yazılı olduğu Türk
bayraklı poster önünde jandarma ve polislerle birlikte poz verdiği fotoğrafları yayınladı. O.S.’ye kahraman
muamelesi yapıldığını belgeleyen fotoğrafların kimler tarafından çekildiğinin araştırılması için müfettiş
görevlendirildi. Sözkonusu posterin Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde çekildiği anlaşıldı. "Polis muhbiri"
Erhan Tuncel'in, Trabzon'daki McDonald's saldırısının ardından mahkemeye polis zoruyla getirilmesinin
istendiği duruşma tensip tutanağı, 4 Şubat günü Milliyet gazetesi tarafından yayımlandı. Tuncel, karara
rağmen hiçbir celsede hâkim karşısına çıkarılmadı. Tuncel'i dinlemek isteyen mahkeme heyeti de sonraki
duruşmalarda bir girişimde bulunmadı. Tuncel'in, Dink'in Yasin Hayal tarafından öldürüleceğini Şubat
2006'da polise bildirdiği, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün de durumu Ankara'daki Emniyet Genel
Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne rapor ettiği belirlendi. Suikast planının, Emniyet'ten yaklaşık
5 ay sonra, jandarma yetkililerine de ihbar edildiği, ifade tutanaklarına geçti. Milliyet'in 6 Şubat tarihli
haberine göre, Hayal'in halasının eşi Coşkun İğci, terörle mücadele şubesi tarafından sorgulandı, 2004'ten
itibaren jandarmaya muhbirlik yaptığını ve Hayal'in, Dink'i öldürme planını Temmuz 2006'da jandarma
istihbaratına bildirdiğini söyledi. Yasin Hayal, 7 Şubat günü yeni ifadesinde, azmettiricinin Erhan Tuncel
olduğunu ve planı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu İlhan Güler ile beraber yaptığını söyledi. Mc
Donald's eylemini de Tuncel'in yaptığını ifadesine ekledi. Dink cinayetini soruşturma komisyonu, İstanbul
Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın soruşturulması için içişleri Bakanlığı’ndan izin aldı. 9 Şubat günü,
Yasin Hayal'in 2004'te Trabzon'da gerçekleştirdiği bombalama olayından sonra İstanbul'da yakalandığı
evle, Dink cinayetini işlemek için kullanmayı tasarladığı evin aynı olduğu, müfettişlerin bu konuda İstanbul
emniyetinin ciddi ihmalinin bulunduğunu saptadığı öne sürüldü. Hayal, Mc Donald's eyleminden dolayı
BBP'li Yaşar Cihan'dan bin dolar aldığını, ayrıca ailesine de para verildiğini söyledi. BBP Genel Başkanı
Yazıcıoğlu "Olayı Yargıtay'da çözeceğiz" derken, Cihan, parayı verdiğini doğruladı. MİT, 10 Şubat günü,
Yasin Hayal'in verdiği ifadelerdeki, MİT mensubu ile ilişkide olduğu haberlerini yalanladı. Dink ailesi, 15
Mart günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak soruşturmayla ilgili kaygı ve taleplerini içeren
bir dilekçe sundu. 22 Mart günü Erhan Tuncel'in, cinayetin ardından Trabzon istihbarat şubesinde M.Z.
isminde bir polis memuruyla telefonla konuştuğu tespit edildi. Olaydan altı ay önce Trabzon'dan Bartın'a
tayini çıkan M.Z.'nin Erhan Tuncel'e, "Cinayeti sizinkiler mi işledi, cinayet bana anlattığın gibi mi işlendi,
Yasin mi vurdu?" şeklinde sorular sorduğu öne sürüldü. Soruşturmayı yürüten İstanbul polisinin elde ettiği
bulgular, Dink cinayetine kadar gelen ihmaller zincirinin 2004'te Trabzon'da McDonald's bombalamasıyla
başladığını, rahip Santoro cinayetiyle devam ettiğini ve Hrant Dink'in öldürülmesiyle son bulduğunu
gösterdi. Öte yandan, Meclis Soruşturma Komisyonu, Dink suikastına ilişkin olarak İstanbul Emniyeti'ni
kusurlu buldu ve Cerrah'ı yüksek disiplin kuruluna sevk etme kararı aldı. 27 Mart günü gözaltına alınan
BBP Trabzon İl Başkanı Yaşar Cihan'ın, polise verdiği ifadede, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in Dink'i
öldürme planı yaptıklarını Trabzon'da herkesin bildiğini söylediği ileri sürüldü. Dink cinayetiyle ilgili olarak
Trabzon Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürü Vekili Yahya Öztürk, 2 Nisan günü görevinden alındı.
Davada, iddianamede yer alan sanıkların terör örgütü üyesi olarak yargılanması talebi "terör örgütü delili
yetersiz" iddiasıyla 30 Nisan günü çevrildi. 10 Mayısgünü, Dink suikastine ilişkin soruşturma kapsamında,
Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nın İstanbul'a gönderdiği Erhan Tuncel'le ilgili 48 sayfalık raporun
imha edildiği ortaya çıktı. Dink ailesi, 31 Mayıs günü, Hrant Dink cinayetinde haklarında takipsizlik kararı
verilen 48 kişi için kamu davası açılmasını istedi. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nın, Hrant Dink
suikastinin önlenmesinde ihmalinin olup olmadığını araştıran dört müfettiş, ortak bir kanıya ulaşamadı. İki
mülkiye müfettişi, jandarma istihbaratta görevli 4 er hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiğini
belirtirken, iki jandarma müfettişinin soruşturmayı gerektirecek kadar sağlam bir iddianın bulunmadığını
söylediler. Davanın ilk duruşması, 2 Temmuz İstanbul Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşma, sanık O.S.'nin yaşının küçük olması gerekçesiyle basına kapalı olarak yapıldı. Diğer
sanıklardan Erhan Tuncel, bildiği her şeyi anlattığını iddia ederek görevini yaptığını söylerken, Yasin
Hayal de, "bizi Erhan Tuncel yönlendirdi" ifadesini verdi. Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ise, "Ben bunlardan
değil, karanlıkta kalanlardan, karanlıktakilerden şikâyetçiyim" dedi. Birgün ve Agos gazetelerinin davaya
müdahil olma talepleri kabul edildi. Dink ailesinin avukatı Bahri Belen, 13 Eylül günü Trabzon Valiliği'nin
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bazı emniyet görevlileri hakkında soruşturma izni vermemesi kararıyla ilgili dosyayı incelemek ve fotokopi
almak için Valilik makamına dilekçeyle başvurdu. Belen, dosyanın, içindeki bilgilerin gizli olduğu
gerekçesiyle kendisine verilmediğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül günü, "Plan
Yapmayın Plan" adlı şarkılarında Dink cinayeti zanlılarını öven ifadelerden dolayı İsmail Türüt ve Ozan Arif
hakkında soruşturma başlattı. Mazlum Der ve İHD, Türüt ve Ozan Arif hakkında suç duyurusunda
bulundu. 28 Eylül günü, Hrant Dink cinayetiyle ilgili yeni kanıtlar ortaya çıktı. Muhbir Tuncel ile polis M.Z.
arasındaki telefon konuşmaları, polisin suikastten haberdar olduğunu gösteriyordu. Konuşmada Tuncel'in
"Öldü mü" sorusuna polis "Tabii canım, tek fark (katil) kaçmayacaktı, bu kaçmış" yanıtı veriyordu.
Davanın ikinci duruşması 1 Ekim günü gerçekleşti. Sanık O.S., cinayeti kendisine Yasin Hayal'in
işlettirdiğini ve cinayetten önce uyuşturucu hap aldığını söyledi. O.S.'yi getiren cezaevi aracının önüne "ya
sev ya terk et" rozeti yapıştırılmıştı. Hrant Dink suikastinde adları geçen Veli Küçük ile Kemal Kerinçsiz
hakkında, delil olmadığı gerekçesiyle 6 Kasım günü takipsizlik kararı verildi.
Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜMTİS) İstanbul 1 No’lu Şube üyesi Mehmet Ceylan, 29 Ocak
günü, sendikanın kayyuma devredilmesi için dava açan sendika görevlilerinden Çayan Dursun ve Ali Rıza
Atik’in saldırısına uğradı.
Malatya'nın Yazıhan ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Basri Güçkaya, 31 Ocak günü ilçe merkezinde
dolaşırken bir grubun bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Olayla ilgili olarak 5 kişi, jandarma tarafından
gözaltına alındı.
Bursa'nın Karacabey ilçesi Kültür ve Dayanışma Derneği (KARDER) Başkanı Ersel Yılmaz, 31 Ocak günü
uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırının ardından kaçmaya çalışan zanlılardan Şirin G., polis
tarafından yakalandı.
1 Şubat günü, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Dikmen vadisinde yürüttüğü gecekondu yıkma girişimine
karşı direnen mahalle sakinlerine polis panzerlerinin basınçlı su ve biber gazı kullandığı olaylarda, İhlas
Haber Ajansı (İHA) kameramanı Özgür Yurdakadim'in ayağı kırıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Mustafa Kemal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan Kürt kökenli
öğrenciler, 13 Şubat günü sağ görüşlü bir grubun saldırısına uğradı. Olayda, Metin Kurt isimli öğrenci
öldü. Ferhat Demir (Demirbaş), Ali Demirkıran ve adı öğrenilemeyen iki öğrenci, bıçakla yaralandı.
İstanbul’da Tüm Bel-Sen 3 No'lu Şube Başkanı Fahrettin Ağdaş, sendika idari sekreteri Nurettin Kınık'ın
görev yerinin değiştirilmesine ilişkin, 20 Şubat günü Sarıgazi Belediyesi'ne gittiğini, ancak AKP’li belediye
başkan yardımcısı Metin Çil ve belediye yetkililerinin saldırısına uğradığını iddia etti.
Şanlıurfa’da çekimleri devam eden, töre baskısı ve namus gerekçesiyle işlenen cinayetlere dikkat çeken
“Yaralı Yürek” adlı dizinin seti, 24 Şubat günü 30 kişilik bir grup tarafından basıldı. Saldırıda yönetmen
Özer Kızıltan ile yardımcısı Celal Çimen dövüldü, set tahrip edildi. Yönetmen Kızıltan, “Seti basanlar,
tekbir getirerek bize saldırdı. Çoğunluğu sakallıydı. Bize, ‘Urfa’nın namusunu kirletiyorsunuz’ diye
bağırdılar. Silah gösterdiler. Sopalarla vurdular” dedi. Dizinin Şanlıurfa’nın törelerini Türkiye’ye kötü
tanıttığı ve özellikle Vildan Atasever’e tecavüz edilmesi sahnelerine tepki gösteren başta Şanlıurfa
Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Fakıbaba olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,
çekimlerin durdurulmasını istemişti.
"Yakınlarının karıştığı bir cinayete ilişkin haber" nedeniyle 25 Şubat günü yerel Özgür Kocaeli gazetesine
baskın düzenleyen Gökhan Ö. (17) ve Uğur M. (17) adlı gençler, gazetenin baskı işleri sorumlusu Ferdal
Arıoğlu ve şoför Yücel Sinan'ı bıçakla yaraladı. Gökhan Ö.'nün, bir ay önce de gazetenin şoförü Mehmet
Sümer'i bıçakla yaraladığı için 15 gün tutuklu kaldığı öğrenildi.
DTP’nin 2 Mart günü Elazığ’da kapalı spor salonunda düzenlediği “Dayanışma gecesi“ne bir grup sağ
görüşlü saldırmak istedi. Kurt işareti yapıp slogan atan grup, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu
uzaklaştırılırken, grubun etkinlik başlarken attıkları bir ağaç ve taş parçaları spor salonunun camının
kırılmasına ve iki kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.
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Ankara’da, Aydınlıkevler Ticaret Lisesi 9. Sınıf öğrencisi G.O, “davranışlarından” dolayı kendisini uyaran
müdür yardımcısı Ali Bozkurt’u, 7 Mart günü bıçakladı. Bozkurt, hastaneye kaldırılırken, G.O gözaltına
alındı.
Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Vahide Bilir, Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Beyaz
Referandum” çalışmalarını yürütürken 7 Mart günü, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde özel
güvenlik görevlilerince darp edildi.
8 Mart günü, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde pankart asmak isteyen Halkevleri üyesi
öğrenciler, sağ görüşlü bir grubun saldırısına uğradı. Olayda, 5 öğrenci hafif yaralandı.
Vicdani retçi Halil Savda'nın duruşması için 15 Mart günü Çorlu'ya giden "Vicdani Ret Platformu" üyeleri,
polis tarafından bekletildikleri parkta, sağ görüşlü bir grubun saldırısına uğradı. Polisler, gruptakilere taş
atan ve hakaret eden saldırganlara müdahale etmedi. Duruşmayı izleyip askeri mahkemeden çıkan bir
başka grup da, benzer biçimde saldırıya uğradı. Polis kontrolünde ilçeden çıkarılan "Vicdani Ret
Platformu" üyelerinin araçları da taşlandı.
16 Mart gecesi Mardin'in Midyat ilçesinde, Süryani Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Türker'in
evinin bahçesine el bombası atıldı. Olayda ölen ve yaralanan olmadı.
İzmir’in Torbalı ilçesi Yazıbaşı Beldesi Bahçelievler Mahallesinde faaliyet yürüten ve isimsiz olarak kaçak
çalışan tekstil atölyesinden bir grup işçi, maaş ve mesailerini alabilmek için 19 Mart günü işverenle
yapmak istedikleri görüşme sırasında, işverenin adamları olan kişilerin saldırısına uğradı. Olayda, 5 işçi
yaralandı.
21 Mart günü, İzmir’in Kadifekale semtinde yapılmak istenen Newroz kutlamasına müdahale eden polis,
Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Ayşe Oyman’ı tartaklayarak çekim yapmasını engelledi.
30 Mart günü İHD Van şubesine başvuran Nedim Sönmez, ağabeyi Mehmet Sönmez’in (21) 29 Mart günü
dershanede, 10-15 kişilik öğrenci grubu tarafından tehdit edildiğini ve saldırıya maruz kaldığını belirtti.
1 Nisan günü Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından yürütülen "ABD'den
korkmuyoruz" kampanyası için imza toplayan bir grup, sağ görüşlülerin saldırısına uğradı. Saldırıyı
kınamak için 2 Nisan günü Ereğli belediye meydanında toplanan TKP'liler de saldırıya uğradı. Olayda,
Partinin üyesi bir gencin linç edilmesi polisler tarafından önlenirken, kavganın ardından meydan
yakınlarındaki Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) binasına sığınan TKP'liler, sağ görüşlüler
tarafından taşlandı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Darıca beldesi Süreyya Yalçın İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeni
Hüseyin Cebe (37), 3 Nisan günü, aralarında husumet olduğu ileri sürülen N. K. adlı bir diğer öğretmen
tarafından okulda vurularak öldürüldü. N.K'nın, Cebe'ye birkaç el ateş açtıktan sonra tabancasını Serdar
Şimşek isimli ğretmene de doğrultuğu, ancak tabancanın tutukluk yaptığı bildirildi. Olay sırasında silah
sesi duyulmadığı, N.K'nın tabancasında susturucu bulunduğu ifade edilirken, N.K., suç aleti tabancayla
birlikte Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Alevi - Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Turan
Eser, öldürülme görüntüleri güvenlik kameralarına da yansıyan Cebe'nin, Alevi olduğunu, Ramazan
ayında oruç tutmadığı için horlandığını, cuma namazına gitmediği için dışlandığını ve hedef haline
getirildiğini iddia etti. Saldırıdan kurtulan öğretmen Serdar Şimşek'in verdiği ifadede, "Necati Kumaş,
küfrederek üzerime yürüdü, ben şaka yaptığını sandım. Hüseyin Hoca da şaka yaptığı düşüncesiyle olsa
gerek, 'Dur ne yapıyorsun o ne elindeki?' diyerek Necati öğretmenin üzerine doğru gülerek yürüyordu. O
sırada patlama oldu. Aramızda daha önce bir husumet, sürtüşme olmuş olsaydı elinden silahı alırdık"
dedi. Eğitim-Sen Gebze Şube Başkanı Orhan Kaya, aynı okulda 15 yıl çalıştığını söyleyerek: "Okulda
hemşericilik ve siyasi kadrolaşma yaşandı. Şimşek de, Hüseyin Cebe de sendika üyesiydi ve ikisi de
Aleviydi. Bu iki unsur nedeniyle saldırıya uğradılar" dedi.
Horoz Nakliyat’ın Ankara işyerinde örgütlenme çalışması yürüten TÜMTİS Ankara Şube Denetim Kurulu
Üyesi Erkan Aydoğan ve üye İhsan Sezen, 6 Nisan günü, işverenin dışarıdan getirdiği adamların bıçaklı
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saldırısı sonucu yaralandı. Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyata alınan Sezen’in hayati tehlikesinin
sürdüğü belirtilirken TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı protesto
ettiklerini ve saldırganların derhal yargı önüne çıkartılıp cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.
Diyarbakır’da, DÜ Tıp Fakültesi'nde temizlik işlerinde çalışan Ekber Adıgüzel, sendikal faaliyetlerde
bulunduğu için, bağlı bulunduğu temizlik şirketi müdürü ve personel şefleri tarafından 9 Nisan günü darp
edildi.
İstanbul Alibeyköy'de, Kürtçe yayınlanan Denge Welat gazetesinin dağıtımını yapan Ahmet Can Baydemir
ve Mustafa Kutlu, 7 Nisan günü, dört kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
14 Nisan gecesi İstanbul Okmeydanı'nda, DTP'li oldukları iddia edilen bir grup, Temel Haklar Derneği'ni
bastı. İki grup arasında çıkan silahlı çatışma yaklaşık bir saat sürdü. Polislerin uzun süre müdahale
etmediği çatışmada Hüsnü Çetin (39), Abdullah Yiğit Alp (22), Ahmet Ömer (27), Aydın Aykanat (25) ve
Kasım Ergin (23) yaralandı.
Adana'da yerel yayın yapan Akdeniz Televizyonu'nda, 15 Nisan günü canlı yayın sırasında stüdyoya giren
3 kişi, sunucu ve konuğunu darp etti. "Mertçe Söyleşi" adlı programda, sunucu Yüksel Mert ve konuğu
yerel Çukurova Merhaba gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Kızılkaya, kentteki ihalelerle ilgili
söyleşirken, Kızılkaya, S.Ç'nin belediyelerdeki çeşitli ihalelere fesat karıştırdığını iddia etti. Bu sırada
stüdyoya giren kimliği belirlenemeyen saldırganlar, "Sen görürsün S.Ç'yi" diyerek, Kızılkaya ve Mert'e
saldırdıktan sonra otomobillerine binerek, kaçtı. Mağdurlar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Malatya’da 18 Nisan günü, Hıristiyanlıkla ilgili kitaplar basan ve merkezi İstanbul'da bulunan Zirve
Yayınevi çalışanları Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske (46), Necati Aydın (35) ve Uğur Yüksel (32)
sandalyeye bağlandıktan sonra boğazları kesilerek öldürüldü. Saldırıdan sonra pencereden atlayarak
kaçmaya çalışan Emre Günaydın (19) ile polis baskınında odada bulunan Hamit Çeker (19), Salih Güler
(20), Abuzer Yıldırım (19) ve Cuma Özdemir (20) gözaltına alındı. Zanlıların saldırıdan önce kitabevine
gidip gelerek hedef seçtikleri kurbanlarını tanımayı amaçladıkları, olaydan sonra ele geçirilen kurusıkı
tabancalar ve bıçakların yeni alındığı belirlendi. Gözaltına alınanların üzerinden ise "Beşimiz kardeşiz.
Ölüme gidiyoruz, dönmeyebiliriz. Hakkınızı helal edin" yazılı aynı mektup çıktı. Malatya Yenigün
gazetesinin haberinde, Kayra Yayınevi'nin kurucusu Martin de Lange’in 17 Şubat 2005'te bir açıklama
yaptığı ve hedef gösterildiklerini söylediği belirtildi. Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması saldırıdan 7 ay
sonra, 23 Kasım 2007 tarihinde gerçekleştirildi. Savcılık, tutuklu sanıklardan Emre Günaydın, Hamit
Çeker, Salih Güler, Abuzer Yıldırım ve Cuma Özdemir hakkında "silahlı örgüt yöneticiliği"nden Türk Ceza
Yasası'nın (TCY) 314/1. maddesi uyarınca on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası, "tasarlayarak kasten
insan öldürmek"ten de TCY'nın 82/1-a son maddesinden üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
isterken, tutuksuz yargılanan Kürşat K. ile Mehmet G. hakkında da "silahlı örgüte üye olmaktan” beş
yıldan on yıla kadar hapis cezası istedi. Ancak soruşturmayla ilgili müdahil avukatlar grubuna gönderilen
32 klasörden sadece 8'i cinayet olayıyla ilgili, geri kalanı misyonerlik faaliyetlerine odaklanıyor. Dosyada,
öldürülen üç kişinin 2005 yılından bu yana görüştüğü kişiler, gerçekleştirdikleri faaliyetler ayrıntılı şekilde
yer alırken katil zanlılarıyla ilgili bilgi aynı derinlikte değil. Bu arada İHA, davanın ilk duruşması öncesi, 20
Kasım 2007 tarihinde servise koyduğu “Malatya’daki Yayınevi Cinayeti Davası 23 Kasım'da Başlıyor”
başlıklı haberde, “Gelecek avukatların arasında daha önceden PKK terör örgütü militanlarının davasına
girenlerin de bulunduğu öğrenildi” ve “Orhan Kemal Cengiz'in daha önce de Zirve Yayınevi'nde öldürülen
Necati Aydın hakkında İzmir'de zorla İncil sattığı iddiasıyla açılan davaya baktığı öğrenildi” şeklinde
müdahil avukatları hedef alan ifadelere yer verdi. Vakit gazetesi de davanın ilk duruşması sonrası, 24
Kasım 2007 tarihinde "Misyonerlere PKK avukatı" başlıklı bir haber yayımlayarak, avukat Tahir Elçi'nin
Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yaptığını belirtti ve fotoğrafını yayınladı. Davanın 23 Kasım günü Malatya
3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında, Zirve Yayınevi'nde öldürülen Alman Tilmen
Geske'nin eşi Suzanna Geske, sanıklardan şikâyetçi olduğunu vurgulayarak "Adalete güveniyorum" dedi.
Öldürülen Necati Aydın'ın eşi Şemse Aydın da, "Ben Türk Hıristiyanım. Eşim de Türk Hıristiyandır.
Çocuklarım Hıristiyan oldukları için kendilerinin de öldürülüp öldürülmeyeceğini soruyorlar. Bu cinayetin
arkasındaki zihniyetin cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Mağdur avukatlarından Ergin Cinmen, sanıkların
'insanlığa karşı suçlardan yargılanmasını' istedi. Avukat Mehmet Ali Koçak da "Savcı, misyonerlik
faaliyetlerini içeren de 16 klasörlük doküman hazırlamıştır. Protestan cemaatinin bütün üyelerinin isimleri
49

YAŞAM HAKKI | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

ve açık adreslerine yer verilerek hedef haline getirilmişlerdir" dedi. Müdahil avukatlarından Orhan Kemal
Cengiz ise mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, “Müdahil avukatları olarak bunu cebir suçu görüyoruz.
Bunu Malatya’da 5 gencin sinirleri bozularak işlediği bir cinayet olarak görmüyoruz. Mahkemede de
belirttiğimiz gibi çok uzun bir zincirin son halkası olarak görüyoruz. Cengiz, savcılık iddianamesinin baştan
savma hazırlandığını ve Protestanları hedef haline getirmeye çalıştığını mahkemede ifade ettiklerini
söyledi. Hazırlanan 31 dosyanın 16’sının misyonerlik faaliyetleri ile ilgili olmasına tepki gösteren Cengiz,
“Biz bunun silahlı örgüt olarak değerlendirilemeyeceğini, sanıkların saiklerini ve hazırlanma sürelerini göz
önüne aldığımız zaman bunun bir soykırım suçu olduğunu değerlendirdik, bunu da mahkemeye sunduk”
dedi. Duruşma 14 Ocak 2008'e ertelendi. Dava devam ederken, sabıklardan Emre Günaydın’ın hastanede
bulunduğu sırada, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarının silindiği ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten
Cumhuriyet savcısı, İnönü Üniversitesi’ne bir yazı göndererek kamera kayıtlarının inceleneceğini, bu
nedenle gerekli yardımın yapılmasını istedi. Bu yazı üzerine, görüntüleri içeren 2 sabit disk 24 Nisan 2007
tarihinde savcılığa teslim edildi. Ancak, yaklaşık 1 ay sonra sabit disk içerisindeki görüntüler silinmiş
olarak hastane yönetimine teslim edildi. Bir polis memurunun teslim ettiği hard disklerin teslim tutanağında
da, “mevcut görüntülerin teknik donanım yetersizliği nedeniyle dönüştürülemediği” belirtildi.
Tutuklananlardan Salih Gürler, cezaevinde itiraflarda bulunmak istediğini bildirince Aralık ayında
savcılıkça ek ifadesi alındı. Gürler ifadesinde, cinayetlerden 2 ay önce, İhlas Öğrenci Yurdu’nda kalan
Emre Günaydın’ın, kız arkadaşı Didem’in yanında gördüğü bir kişiyi bıçakla yaraladığını ve daha sonra
kendisini telefonla arayıp “Yurtta buluşalım” dediğini belirterek, “Cuma Özdemir, Hamit Çeker ve ben,
Emre ile yurtta buluştuk. Hamit’in üstü müsait olmadığı için Cuma, ben ve Emre, Sümer Karakolu’na gittik.
Emre karakola girdi, biz yolun karşısında durduk. Karakolun kapısında bir polisle görüştü. Çıkışta bize,
‘Dosya kapandı adam beni tanımıyormuş’ dedi. Kendisinin polis müdürleri, amirleri ile oturup kalktığını
bunların arkadaşı olduğunu söylüyordu. Bir kısmı bize hava atar gibiydi; ama bu bıçaklama olayında
karakolda buna birşey yapılmadığını görünce söyledikleri doğru gibi diye düşündüm.” İfadesinde, Emre
Günaydın’ın talimatıyla Zirve Yayınevi’nin basıldığını söyleyen Salih Gürler, eylemin önce 20 Nisan’da
yapılmasının planlandığını; ancak Emre’nin kendisine eylemin 18 Nisan’a alındığını söylediğini, Emre’nin
“aldım” yerine “alındı” ifadesini kullandığını belirten, olayın ardından başka isimlerin de olabileceğini
belirtti. Savcılık yine Aralık ayında, “Emre Günaydın’ın Malatya Av Pazarı-2’de, cinayetten iki gün önce 16
Nisan'da 2 bin YTL karşılığında satın aldığı ve polisin el koyduğu Smith Wesson marka ve 1312 seri
numaralı kuru sıkı silah, katliam yeri yayınevine ait büroda bulunması üzerine, Malatya Önleyici Hizmetler
Şubesi’nde görevli polis ekibi ile Beydağı Polis Merkezi’nde adli evrak düzenleyen polisler hakkında
‘görevi ihmal’ suçundan soruşturma başlattı. Sanıklardan Salih Gürler, “Arabayla Malatyaspor tesisleri
ilerisinde Emre’nin getirmiş olduğu silahlarla üçümüz beşer altışar kez havaya ateş ettik. Bu silahların
kurusıkı olduğunu orada öğrendim. Dönüşte Battalgazi kavşağında polis bizi durdurdu. Torpido gözünde
gözüken bir adet siyah renkli kurusıkı tabancayı aldılar ve Emre’ye 58 YTL ceza kestiler” dedi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Noyan (53), 21 Nisan günü bir seyyar satıcı
tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Kahvehanede oturan Noyan, zabıtalar tarafından balonlarına
el konulan seyyar satıcı Mustafa Şavun ile tartışmaya başladı. Bu sırada Şavun, cebinden çıkardığı bıçağı
Noyan'ın kalbine saplayarak kaçtı. Noyan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
25 Nisan günü Ankara’da, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'e silahlı saldırı
girişiminde bulunuldu. Saat 14.30 sıralarında YÖK'ün merkez kampüsünün garaj kapısına gelen saldırgan
Nurullah İlgün, silah zoruyla kapıyı açtırdı. Kapıcının telsizini aldıktan sonra kampüse girerek YÖK
binasına yaklaşan saldırgan, girişteki güvenlik görevlilerine üç el ateş ettikten sonra kaçtı. Olaydan yedi
saat sonra şehirlerarası otobüs terminalinde yakalanan İlgün, polise verdiği ilk ifadede, açıklamalarını
beğenmediği Teziç'i cezalandırmak için böyle bir eyleme kalkıştığını söyledi.
Bolu’da, Emek Gençliği yöneticilerinden Ali Aydın, 27 Nisan günü kar maskeli kişilerin saldırısına
uğrayarak yaralandı.
İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) 27 Nisan günü, sağ görüşlü 30 kişilik bir grup, sol görüşlü dört
öğrenciye saldırdı. Olayda, Kenan Dağdana adlı öğrenci yaralandı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünde görevli öğretim üyesi
Prof. Dr. Muammer Erdoğan ile aynı bölümde görevli Doç. Dr. Turan Öndeş arasında, ders dağılımı
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nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonrası, Erdoğan, Turan Öndeş’i darp etti. Üniversitenin Dekan Vekili
Doç. Dr. Kerem Karabulut, olayın 27 Nisan tarihinde meydana geldiğini, ancak kendilerine 30 Nisan günü
intikal ettiğini belirterek, "Olayla ilgili yasal olarak gerekeni yapacağız" dedi.
2 Mayıs günü İzmir'de, Yeni Kapı Tiyatrosu'nun yönetmeni Sosyalist Gençlik Derneği üyesi Orçun
Masatçı, sağ görüşlü bir grubun saldırısına uğradı. Çankaya semtindeki Ezilenlerin Sosyalist Platformu
(ESP) binasından çıkan Masatçı'yı, üç kişinin sopalarla dövdüğü bildirildi.
3 Mayıs günü İstanbul Üniversitesi merkez kampüsünde toplanan sağ görüşlübir grup, sol görüşlü
öğrencilere saldırdı. Olayda yaralanan öğrencilerden Dilan Oğuz, "Öğrenci olmadıkları belli yaklaşık 40-45
kişilik bir grup üniversite içinde tekbir getirerek yürüyüş yaptı. Yanımıza gelerek bize küfür etmeye
başladılar. ‘Taksim'de polis size ne yaptıysa biz de üniversitede size aynısını yapacağız' dediler. Sonra
üstümüze saldırdılar. Bıçak ve silahlarını gösteriyorlardı. Özel güvenlik ekipleri, olaya müdahale etmedi"
dedi.
7 Mayıs günü akşam saatlerinde, Kocaeli Üniversitesi öğrencisi beş kişi, sağ görüşlü bir grubun saldırısına
uğradığı. Olay yerine gelen polislerin, saldırganlara müdahale etmediği, öğrencilerin daha sonra
götürüldükleri hastanede de saldırıya uğradıkları belirtildi.
8 Mayıs günü İHD Elazığ şubesine başvuran bulunan Fırat Üniversitesi sosyoloji bölümü öğrencisi
Şeyhmus Ece (23), 7 Mayıs günü ders çıkışında, kendisini durduran kişilerin kendisiyle konuşmak
istediklerini belirterek fakültenin otoparkına gittiklerini, kendisine neden top sakallı gezdiğinin soruduğunu
belirtti. Ece, itaatsizlik yaparak bu şekilde okula gelmeye devam ederse kendisini dağa çıkararak misket
bombası bağlayıp patlatacakları şeklinde tehdit edildiğini, sakalını kesmeyeceğini söylemesi üzerine
saldırıya uğradığını ve çeşitli yerlerinden darp edildiğini belirtti.
Kocaeli Üniversitesi'nde 10 Mayıs günü, sağ görüşlü bir grup, sol görüşlü öğrencilere saldırdı. Olayda, 10
öğrenci yaralandı.
Samsun’da, Agape Kilisesi önderi Orhan Pıçaklar’ın 11 yaşındaki oğlu, 15 Mayıs günü okulunda olduğu
sırada babasının yanına götüreceklerini iddia eden gençler tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Kaçırma
girişimi, çocuğun kaçıp okul müdürüne sığınması sonucunda başarılı olamadı.
20 Mayıs günü Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, fuhuş olayına adı karıştığı savunulan bir kişinin Cumhuriyet
Caddesi'nde ilçe halkına küfür ettiği iddiasıyla başlayan olaylarda, biri 5 ev ve bir otomobil yakıldı, av
tüfeği ile ateş edilmesi sonucu 12 kişi hafif şekilde yaralandı. Olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.
Olayların engellenmesi için ilçeye Yozgat merkez ve çevre ilçelerden polis takviye edilirken, jandarmadan
da yardım istendi. Olay sonrası Yozgat Valisi Amir Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Cumhur Kuluy, Sorgun
ilçesine geldi. Öte yandan bir grup vatandaş, Emniyet Müdürlüğü binası önünde toplanarak yetkililerle
görüşmek istediler. Grup adına 2 kişinin içeri alınarak yetkililerle görüşmesinin ardından, kalabalık dağıldı.
Yalova Lisesi öğrencisi Y.B. (16), 21 Mayıs günü, henüz belirlenemeyen nedenle bir süre önce tartıştığı
müdür yardımcısı ve müzik öğretmeni E.Ş'yi, yanında getirdiği kurusıkı tabanca ile elinden
yaralandı.(Birgün 22.05.2007)
22 Mayıs günü İHD Trabzon şubesine başvuran bulunan Ferhat Aydoğdu ve Ali Keçeli, KTÜ’de 22 Mayıs
günü 10-15 kişilik bir grubun saldırısına uğradıklarını, kaçtıkları dolmuş minibüsleri önünde şoförlerin de
katılımıyla şiddete maruz kaldıklarını, kendilerini mağdur edenlerin her defasında cezasız kalmaları
nedeniyle tehdit altında olduklarını belirttiler. KTÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Kemal Yavuz,
olaylarda kendisinin de darp edildiğini belirterek, üzerinde kan lekeleri olan gömleğini basın mensuplarına
gösterdi.
Turistik gezi amacıyla Artvin’in Borçka ilçesine gelen Gürcistan uyruklu 5 papazdan Levan Bregvadze (36)
ve Timuraz Bekurıhsvili (31), feci şekilde dövüldü. 27 Mayıs gecesi otelden çıkarak ilçe merkezinde bir
süre dolaşan papazlar, kontör satın almak için girdikleri işyerinde bulunan 3 kişi ile aralarında başlayan
sohbet, yerini önce tartışmaya, sonra da kavgaya bıraktı. Saldırıya uğrayıp dövülen papazlar, polislerin
51

YAŞAM HAKKI | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

müdahalesi ile kurtarıldı. Olay sonrasında gözaltına alınan 3 kişi hakkında Borçka Cumhuriyet Savcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı.
30 Mayıs günü Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) kampusunda, ülkücü
öğrencilerin sol görüşlü bir öğrenciye satırla saldırması sonucu çıkan olaylarda, Baran Can ve ismi
öğrenilemeyen bir öğrenci yaralandı.
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Başkanı Yard.
Doç. Dr. Yaşar Cinemre, 2 Haziran günü Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki evine girerken uğradığı silahlı
saldırıda yaralandı.
Bitlis ili Adilcevaz ilçesinde, YYÜ’ye bağlı Adilcevaz Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan sol görüşlü
öğrencilerin evleri, 10 Haziran günü akşam saatlerinde, çoğunluğu Beyoğlu ve Süphan taksi duraklarında
çalışan şoförlerden oluştuğu iddia edilen ülkücülerin saldırısına uğradı. Olayda, 4 öğrenci yaralandı.
Fırat Say (19) isimli kişi, 13 Haziran günü İstanbul Beyoğlu Hasnun Galip Sokak’ta yürürken, yanına gelen
ve "Neden saçların uzun" diyen kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.
Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şube Müdürü Hayrettin Şaşmaz, 19 Haziran
günü makamında, Çok Programlı Lisesi Müdürü ve aynı zamanda Eğitim-Bir Sen temsilcisi olan Ali
Bilen’in saldırısına uğrayarak darp edildi. Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Bozgeyik yaptığı
açıklamada, saldırıyı, uzun süredir devam eden kadrolaşma harekâtının bir sonucu olarak değerlendirdi.
20 Haziran günü günü İHD Trabzon şubesine başvuran bulunan Eyüp Sopacı, KTÜ’de öğrenim
gördüğünü, okul dışından gelen kişiler tarafından saldırıya uğradığını, sürekli hale gelen saldırılar
sonucunda, öğrenim hakkının ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirtti.
Uşak’ta, Bir Eylül Devlet Hastanesi'nde görev yapan çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Erkan Yurduseven, 21
Haziran günü poliklinikte O.G.’nin saldırısına uğradı. Doktor, muayene sırasında 70. sıradaki hastaya sıra
geldiğinde kısa bir ara vermek istedi. Sıranın kendisine geldiğini söyleyen O.G. (29), hasta çocuğuna
neden bakılmadığı konusunda doktorla tartışmaya başladı. Yüzüne atılan kafa darbesiyle yaralanan
doktor, Uşak Devlet Hastanesi’ne götürülerek ameliyata alındı. Saldırgan O.G, gözaltına alındı.
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okuyan Naif Şahin, Ahmet Kaya ve Ömer Dağtekin adlı
öğrenciler, 21 Haziran günü sınav çıkışında, bir grubun taşlı sopalı saldırısı sonucu yaralandı.
“Derin devlet” konularındaki açıklamaları ve yazdığı kitaplarla dikkat çeken ve 2,5 ay önce cumhuriyet
savcılığı görevinden ayrılan eski savcı Gültekin Avcı’nın, İzmir’in Bozyaka semtinde bulunan baba evine
23 Haziran günü silahla ateş açıldı. Olay sırasında evde bulunan Avcı ve yakınları yara almazken, siyah
bir otomobille gelen saldırganlar kaçtı.
Van'ın Gedikbulak (Canik) köyünde oturan 'Bin umut milletvekili adaylarını destekleme komisyonu’ üyesi,
Demokratik Toplum Partisi (DTP)'li Haydar Ölgü'nün evi, 1 Temmuz akşamı, kimliği belirsiz kişiler
tarafından silahla tarandı.
Erzurum’un Ilıca ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan konutların inşaatını üstlenen
müteahhitin yakınları ile üç aydır alamadıkları maaşlarını isteyen işçiler arasında çıkan kavgada,
müteahhitin yakınlarının tabanca ve pompalı tüfekle ateş ettiği 3 işçi ağır yaralandı. Olayda 7 kişi de bıçak
ve sopa darbeleriyle yaralandı.
4 Temmuz günü, Kırklareli ili Kıyıköy sahilinde denize giden Kürt kökenli kişiler, “Bin Umut” milletvekilleri
adayları için hazırlanan Kürtçe seçim müziğini dinlerken, köy sakinleri tarafından linç edilmek istendi. 15
kişilik bir arkadaş grubuyla birlikte denize girmek için Kıyıköy sahiline gittiklerini belirten ve saldırıda
kolundan ve sırtından yaralanan Ahmet Demiral, “Yemek yaparken Kürtçe seçim müziğini çalıyorduk.
Denize içki içmeye gelen köylüler vardı. Bize 'Siz kimsiniz, niye böyle müzik dinliyorsunuz, dediler. Biz de
Kürt olduğumuzu söyledik. Ters ters bakıp uzaklaştılar” dedi. Akşamüstü evlerine dönmek için
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hazırlandıkları sırada 20 kişilik bir grubun bir kişiyi dövdüğünü gördüklerini belirten Demiral, “Dövdükleri
kişinin Erzurumlu bir Kürt olduğunu öğrendik. Biz de son zamanlarda artan linç olaylarından çekindiğimiz
için hemen eşyalarımızı topladık. Bu sırada 60-70 kişi üzerimize geldi. Kırık bira şişeleri ve sopalarla bize
saldırmaya başladılar. Köydeki kadınlar dahi bizi dövmeleri için erkeklere yardım ediyordu. Onlara sopalar
veriyorlardı. Biz, yapmayın etmeyin, bir şey yapmadık dediysek de, sanki çıldırmış gibiydiler. Aldığım sopa
darbeleri yüzünden kolum dirsek bölümünden ezildi. Sırtımda da yaralar oluştu.' dedi.
8 Temmuz günü Muş’ta, büfesinin yıkılacağını öğrenen K.K. isimli bir esnaf,
Necmettin Dede’ye bıçakla saldırma girişiminde bulundu.

Muş Belediye Başkanı

Kocaeli'nin Suadiye beldesi Belediye Başkanı Şükrü Karabalık’ın evine, 8 Temmuz günü, kimliği
belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir otomobilin içinden ateş açıldı. Karabalık, saldırıda herhangi bir yara
almadı.
10 Temmuz günü Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Mamak İşçi Kültür Evi’ne, İşçi Partili (İP) bir grup
tarafından saldırı düzenlendi. Seçim araçları ile Mamak’a gelen İP üyelerinin saldırısında, Özgüç Yalçın,
Evrim Erdoğdu, İlayda Başpınar, Mehmet Yiğit, Özgür Karagöl ve Banu Yıldız isimli kişiler yaralandı.
“Bin Umut” Elazığ bağımsız milletvekili adayı Hasan Esen’in seçim aracına, 11 Temmuz günü saat 03.00
sıralarında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Park halindeki aracın ön camında
ve sağ kapısında iki kurşun izi bulundu.
Profesyonel Haber Kameramanları Derneği yönetim kurulu tarafından 12 Temmuz günü yapılan
açıklamada, Kanaltürk televizyon haber ekibinin bir siyasi partinin taraftarlarınca fiziki saldırıya uğradığı,
kameralarının kırıldığı, kasetlerine el konulmaya çalışıldığı bildirildi.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinden gelerek, Ankara’nın Polatlı ilçesi Karailyas köyü çevresinde soğan
tarlalarını işleten Kürt tarım işçileri, 17 Temmuz günü köylülerin bıçaklı saldırısına uğradı. Tarlaları işletme
karşılığında ekip biçtiklerini belirten Nurettin Doğan adlı işçi, tarım kooperatifinden aldıkları izinle
kullandıkları suyun, Karailyas köylüleri tarafından kesildiğini söyledi. Tarım kooperatifine başvurduklarını
ancak herhangi bir işlemin yapılmadığını belirten Doğan, köylülerin suyu kesmekle yetinmediklerini ve
kendilerine saldırdıklarını söyledi. Önce bıçak ve sopalarla saldırıya uğradıklarını anlatan Doğan,
köylülerin elinden bıçaklarını aldıklarını ve köylülere burada birlikte yaşamak istediklerini söylediklerini,
ancak köylülerin daha sonra 20-25 kişiyle tekrar gelerek, kendilerine saldırdığını ve araçlarına da hasar
verdiğini kaydetti. Yaralanan arkadaşlarının hastanede tedavi edildiğini belirten Doğan, bölgeden sorumlu
karakol yetkililerinin ise kendilerine, "Doğudan gelip başımıza bela oluyorsunuz. Bir şeyden
anlamıyorsunuz" diyerek hakarette bulunduğunu, saldırganlar hakkında ise işlem yapmadığını söyledi.
21 Temmuz günü, Burdur'un Bucak ilçesinde, MHP milletvekili adayı Hikmet Ökte ve MHP İlçe Başkanı
Süleyman Demirezen'in bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ve yaralanan olmadı.
Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Cevizlibelen köyünde oturan 170 köylü adına 25 Temmuz günü İHD Van
Şubesi’ne başvuran bir grup köylü, 22 Temmuz günü yapılan seçimler sırasında AKP’li Erkan Orhan,
Aydın Orhan, Naim Orhan, İbrahim Yılmaz, Daim Orhan ve Orhan Orhan’ın saldırısına uğradıklarını ve oy
kullanamadıklarını iddia etti. Köylüler, yeniden oy kullanmak istediklerini belirterek, sorumlular hakkında
da işlem yapılmasını istedi. İHD Van Şube Saymanı Cahit Bozbay, olayla ilgili İçişleri Bakanlığı, Yüksek
Seçim Kurulu ve Bahçesaray Cumhuriyet Savcılığı’na başvuracaklarını belirti.
Isparta'da, Bahçelievler İlköğretim Okulu'nda 22 Temmuz günkü genel seçimde sandık başında görev
yapan AKP'li gözetmen Suat Kahraman, yardım etmek için yaşlı bir kadın ile oy kullanma kabinine girince,
adı belirlenemeyen MHP'li gözetmen, Kahraman'a kafa attı. Kaşı yarılan Kahraman, İsparta Devlet
Hastanesi'ne giderek tedavi olup rapor aldı.
Isparta’da, belediye zabıta ekiplerinin 22 Temmuz günü CHP'ye ait bir minibüsü, broşür dağıttığı
gerekçesiyle durdurması üzerine çıkan kavgada, zabıta müdürü Mustafa Taşkaya ile Isparta Belediye
Başkanı danışmanı Selim Müftüler yaralandı.
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22 Temmuz günü Mardin ili Savur ilçesine bağlı Şenocak köyünde muhtarın, oylarını açık kullanmaları için
seçmenlere yaptığı baskıya tepki gösteren 'Bin Umut' adaylarının müşahitleri Fikri Ökmen ve Ercan İlhan,
saldırıya uğrayarak yaralandı.
22 Temmuz günü Batman'ın Sason ilçesinde, bağımsız adaylar ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
taraftarları arasında çıkan kavgada Ferhat Avcı, Şahin Avcı, Ali Yıldız, Hasan Avcı, Hikmet Yıldız ve Bişar
İlgin isimli kişiler yaralandı.
22 Temmuz günü Antalya'nın Demre ilçesinde, el ilanı dağıttıkları iddia edilen AKP Gençlik Kolları üyesi
gençler ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Rasık Şahin ve Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet
Bağlı arasında çıkan kavgada, AKP Gençlik Kolları Başkanı Ganim Nalbant (23) ile başkan yardımcısı
Ramazan Arıkan (23) yaralandı.
22 Temmuz günü Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Kopuzlu köyünde, oy verme sırasında seçmenler
arasında çıkan kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Çerkeşli köyünde, CHP'li Turgut Çınar (56), ile AKP'yi savunan Davut
Karagöz (54) arasında köy kahvesinde seçim sonrası çıkan tartışma sonucunda Karagöz, göğsünden
bıçaklanarak öldürüldü. (Radikal-25.07.07)
Adıyaman'ın Kahta ilçesi Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak'ın, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine 24
Temmuz günü silahla ateş açıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin iki adet tabanca ele geçirerek yaptığı
soruşturma kapsamında, Toprak'ın bir süre korumalığını yapan komşusu S.U. ile M.Y. ve H.U.'yu
gözaltına alındı.
Edremit ilçesinde yerel bir gazetede muhabirlik yapan Suat Dilber'in evine 29 Temmuz günü, kimliği
belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Dilber, "Kimseyle husumetim olmadı. Neden yaptılar
bilmiyorum." dedi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Araştırmasında, binanın çeşitli yerlerinde 40
saçma izine rastlandı, 10 el ateş edildiği belirtildi.
Türkücü İbrahim Tatlıses 2 Ağustos günü, kendileriyle röportaj yapmak isteyen Kanal D televizyonu
muhabirleri Deniz Altuntaş ile kameraman Lokman Akdeniz’İ darp etti. Altuntaş, başına gelenleri şöyle
anlattı: "Bizi görür görmez üzerimize yürüyüp ağza alınmayacak küfürler etti, oğlu İdo ile birlikte, tekme,
tokat ve yumruklarla girişti. Daha sonra saldırıya adamları da karıştı. O sırada Tatlıses, kameramızı alarak
içindeki kaseti çıkardıktan sonra gasp etti, ardından kamerayı duvara vurarak kırdı.” İki gazeteci, Bodrum
Jandarma Komutanlığı'na giderek Tatlıses ile oğlu İdo ve adamları hakkında savcılığa suç duyurusunda
bulundu. 3 Ağustos günü adliyeye giderek savcıya ifade veren Tatlıses, Savcı Ömür Topaç'a ifade
verirken, adliyedeki Akdeniz ve Altuntaş'a hakaret etmeyi sürdürdü.
Tunceli’de yayınlanan Emek gazetesi bürosu, 4 Ağustos günü, bir önceki dönem belediye başkanı olan
Hasan Korkmaz'ın adamları tarafından baskına uğradı. Petrol kaçakçılığı ile ilgili bir operasyonu takip
ettikleri gerekçesiyle Hasan Çakıcı adlı şahıs tarafından tehdit edilen gazete çalışanları arasında arbede
yaşandı. Çevreden gelen vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarılan Çakıcı’dan sonra, Almanya'da
yaşayan ve tatil için Tunceli'de bulunan kardeşi de, büroyu basarak tehditler savurdu.
Bolu Meslek Yüksek Okulu’nda, otomotiv bölümü öğrencisi Sercan Tandoğan, 7 Ağustos günü ülkücü bir
grubun saldırısına uğrayarak darp edildi.
Gündem gazetesinin Gaziantep muhabiri Bahattin Tören, 7 Ağustos günü, kimliği belirsiz bir grubun
saldırısına uğrayarak, darp edildi.
İstanbul’da 12 Ağustos günü, hazır giyim firmalarının ihracat yapmak için 1997'de kurdukları GİSAD
firmasının dış ilişkiler departmanı Göksel Akgün ve bölüm çalışanı 9 kişi, yönetim kurulu başkanı İbrahim
Özdoğan'ın kendilerini işyerinde dövdürdüğünü ve kendi istekleriyle işten ayrıldıklarına dair zorla kâğıt
imzalattığını iddia etti. Özdoğan, çalışanları avukat ve korumaların da bulunduğu odasına çağırttı.
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Çalışanlar, odaya girmeden Akgün'ü arayarak durumu bildirdi. İddiaya göre, personelden işlerine son
verildiği bildirilerek, kâğıtları imzalamaları istendi. Çalışanlar, reddedince kapılar kilitlendi ve dışarı
çıkmalarına izin verilmedi. Odaya gelen Akgün, "Şirket sahibiyle alacak verecek meselem vardı. Olaydan
bir gün önce tartışmıştık, ancak nişanlım dahil, 9 kişinin tazminatsız olarak işten çıkarılmasını
kabullenemedim. Konuşmak istedim, ancak İbrahim ve kardeşi Doğan Özdoğan ile birlikte korumalar ve
güvenlik görevlileri üzerime çullandı. Yerde bile dövüyorlardı. Araya giren nişanlımın saçlarından tutarak
duvara vurdular. Silahı kafamıza dayayıp tehdit edilince, arkadaşlarla imzalamak zorunda kaldım." Olay
üzerine 155 Polis İmdat'ı arayan, aynı bölümde çalışan Alişan Öztürk de işine son verilenler arasında yer
aldı. Kâğıtlar imzalatıldıktan sonra personelin dışarı çıkarıldığı sırada binaya gelen polis, dışarıda
çalışanları beklediği öne sürülen silahlı 2 kişiyi gözaltına aldı. Çalışanlar, ertesi gün Bakırköy İş
Mahkemesi'ne başvurdu.
Eğitim Sen Bolu Şubesi tarafından 12 Ağustos günü yapılan açıklamada, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu’nda, kendisine “reis, ülkücü” diyen bir grubun, iki öğrenciye, “yan baktıkları”
gerekçesiyle saldırdığı ve öğrencilerden birini hastanelik ettikleri belirtildi.
Kahramanmaraş ili Afşin Belediyesi'nde zabıta memuru Mevlüt Karaağaç (34), 13 Ağustos günü evine
giren saldırganlar tarafından vurularak öldürüldü. Saldırıda, Karağaç'ın 15 yaşındaki oğlu Mehmet de ağır
yaralandı.
Elazığı'ın Karakoçan ilçesinde 16 Ağustos günü, şarkıcı Azer Bülbül'ün konserinde önde yer kapma
yüzünden çıkan kavgada, yaklaşık 50 kişinin saldırısına uğrayan 4 çocuk babası Selim Yılmaz (34), linç
edilerek öldürüldü. İddiaya göre, Yılmaz, ön sıralarda yer almak için bir grupla girdiği tartışmanın kavgaya
dönüşmesi üzerine, sahne arkasına kaçarak kendisini korumaya almak istedi. Ancak burada da saldırıya
uğrayan Yılmaz, elindeki bıçakla Azer Bülbül'ün şarkı söylediği sahneye fırladı. Konseri izleyenlerden bir
grup, Yılmaz'ı sahnede elinde bıçakla görünce, ellerine geçirdikleri bira kasa ve şişeleriyle, sopalar,
sandalyeler ve sahne merdivenleriyle saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen Yılmaz'ı sahneden indiren
öfkeli kalabalık, bu kez yerde dövmeye başladı. Yılmaz'ı öfkeli grubun elinden polis, havaya ateş açarak
kurtardı. Ancak yaşanan arbedede aldığı darbelerle baygın düşen Yılmaz'ın bu arada bıçaklandığı da
belirlendi. Doktorlar, ilk belirlemelere göre baldırından bıçaklanan Yılmaz'ın kan kaybından yaşamını
yitirdiğini söyledi. Polis, olaydan sonra yaklaşık 10 kişiyi gözaltına alırken, geniş çaplı soruşturma başlattı.
Bursa'da 17 Ağustos günü, cinayet suçundan mahkûm olup 7 yıl hapis yattığı öğrenilen hurdacı Mustafa
İ.(59), para karşılığı ilişki teklifini reddeden Ece takma adlı travesti Abdullah Üçele (22), tarafından bıçakla
öldürüldü.
CHP Antalya İl Başkanı Ömer Melli, 25 Ağustos günü, Partinin milletvekili adayı İbrahim Demir`in
adamlarının saldırısına uğrayarak darp edildi.
Habertürk TV Ankara temsilcisi Taki Doğan, 26 Ağustos günü saldırıya uğradı. Doğan, Yıldız'daki evinin
bahçesinde köpeğini gezdirirken, eski devlet bakanlarından Metin Musaoğlu'nun oğlu Hamdi
Musaoğlu'nun sözlü tacizine hedef oldu. Ankara'da müteahhitlik yaptığı öğrenilen Musaoğlu, daha sonra
Doğan'a saldırarak yumrukladı. Saldırgan kaçarken, Doğan'ın burnunda çatlak olduğu belirlendi.
Elazığ`da günlük yayınlanan Yeni Ufuk gazetesinin sahibi Nafiz Koca, gazete bürosuna gelen kişilerce
tehdit edildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Koca, 31 Ağustos günü gazete bürosuna
gelen ve adlarının S.K. ile A.C. olduğunu söyleyen kişilerin, masalara yumruk atıp tehdit savurduğunu,
gazete çalışanlarına ``Bu yazıları kim yazıyor.`` dedikleri, daha sonra büroyu terk ettiklerini belirtti.
Antalya’nın Kemer ilçesinde yayınlanan Ayışığı gazetesi sahibi Semih Köken, 4 Eylül günü evinin önünde
silahlı 4 kişi tarafından plakasız bir otomobile bindirilerek kaçırılmak istendi. Kesmeboğazı istikametinde
seyreden otomobilin içinde dövülen Köken, tabanca kabzasıyla başından yaralandı. Polis, otomobili
durdurup Köken’i kurtararak, 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıları, Kemer’deki Hannover Paşa Restoran’ın
sahibi Hamdullah Enez’in azmettirdiği iddia edilirken, Köken, gazetesinde Enez ve bir kadın devlet
memuru hakkında yazdığı köşe yazısı nedeniyle darp edildiğini öne sürdü.
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Radikal gazetesi yazarı, 6 Eylül'de yayımlanan yazısında tehdit aldığını belirtti. Yazar, "22 Temmuz'dan
sonra kızgın ve tehditkâr iletiler yeniden boy gösterdi. Geçenlerde aldığım bir iletide, polis olduğunu iddia
eden biri, 'vatan haini olduğumu', 'kafama iki defa sıkacağını' söylüyordu" diyerek "Kim bilir, gerçekten
polis miydi, fakat, polis olmasa bile bu zihniyette birinin polis rolünü benimsemesi neyi ifade eder
dersiniz?" dedi.
İstanbul İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Abdulkadir Özkömürcü ile diş hekimi
Mustafa Dinç arasında 14 Eylül günü çıkan tartışma sonucunda, Dinç’in burnu kırıldı. Şişli Cumhuriyet
Başsavcılığına şikayette bulunan Mustafa Dinç, burun ameliyatı olarak, 8 günlük iş göremez raporu aldı.
TÜMTİS tarafından 21 Eylül günü yapılan yazılı bir açıklamada, İzmir’deki Akdeniz Selçuk Nakliyat
Ambarı’ndan sendikaya üye oldukları için atılan ve işyeri önünde bekleyen 9 işçiye, 20 Eylül akşamı
işverenin adamları tarafından saldırıldığı, aralarında sendika şube başkanı Cafer Kömürcü’nün de
bulunduğu 8 işçi ve yöneticinin yaralandığı belirtildi.
İstanbul’da, İkitelli Atatürk Mahallesi’indeki Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği, 23 Eylül günü akşam
saatlerinde 20 kişilik bir grubun silahlı sopalı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekli şahıslarla dernekte
bulunan kişiler arasında oluşan arbedede 1 kişi, yüzünden yaralandı. Saldırganlar, derneğe maddi zarar
verdikten sonra kayıplara karışırken, polis derneğe gelerek inceleme yaptı. Dernek görevlileri, "Biz yıllardır
bu bölgede uyuşturucu ve fuhuş çetelerine karşı mücadele ediyoruz. Çetelerden yoğun baskı görüyoruz.
Akşam saatlerinde, uyuşturucu işi yapan bir kişi derneğimize gelerek, 'Ben burada istediğim gibi
uyuşturucu satarım. Bana hiç kimse engel olamaz' demiş ve dernekteki arkadaşlarımızla tartışmış. Daha
sonra aynı kişi, yanına 20-25 kişi alarak derneğe gelmiş ve gördüğünüz gibi dernek bu halde" dedi.
İstanbul Kağıthane’de 30 Eylül günü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'ne bağlı Bartın'daki mobilya ve
dekorasyon bölümü öğrencisi Güney Minik (22) ile aynı mahallede oturan yeğeni Coşkun Minik (17),
Yahya Kemal Mahallesi’ndeki internet kafenin önünde, “Ramazan ayında sigara içtikleri” gerekçesiyle 5- 6
kişilik bir grubun saldırısına uğradılar. Sağ gözüne darbe alan Güney Minik, kaldırıldığı Şişli Etfal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde tedavi edildi.
Malatya’da gündüz saatlerinde otogarda Vanlı oldukları öğrenilen 3 kişi ülkücüler tarafından dövüldü.
22 Ekim günü Hakkari Dağlıca’da bulunan piyade taburuna PKK militanları tarafından yapılan saldırı
sonrası, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan ve Yeşildere beldelerinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlar,
“milliyetçi” bir grubun saldırısına uğradı. Jandarma yetkilileri, bölgede olay olmadığını savunurken, dayak
yiyen Ersin Acar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. 29 Ekiim günü caddelede toplanan birbirinden ayrı
iki grup, ellerinde Türk bayraklarıyla PKK ve Kürtler aleyhine slogan atarak yürümeye başladı. Gruplar,
beldelerin dört ayrı yerinde gözlerine kestirdikleri vatandaşlardan Türk bayrağını öpmelerini istedi.
Saldırganlar, ellerindeki sopalar ve tekmelerle bu vatandaşları hastanelik edinceye kadar dövdü ve
kendilerine "Yapmayın" diyen çevredeki vatandaşlara da saldırdı. Ersin Acar, sağlık ocağının arkasında
arkadaşı İbrahim Öner'le birlikte yürürken, otomobil ve motosikletle gezen grubun saldırısına uğradığını
anlatarak, "Etrafımızda, ellerinde Türk bayraklarıyla tur attılar, sonra da bize nereli olduğumuzu sordular.
'Bingöllüyüm' dedim. Hep birden araçlardan inerek saldırdılar ve 'Siz teröristsiniz, ülkeyi bölmeye
çalışıyorsunuz' dediler. Ben ekmeğimin derdindeyim, buradan kazandığım parayı aileme gönderiyorum.
Bizim terörle ne işimiz olur?" dedi. Saldırganların MHP ve Ülkü Ocakları'na yakın gruplar olduğunu
söyleyen Likya Haber gazetesinin sahibi Özer Yılmaz, Acar ve Öner dışında yedi kişinin daha
dövüldüğünü söyledi. Yılmaz, "MHP'li ağabeylerinden 'Hadi koçum, Kürtleri haklayın' talimatı aldılar.
Cumhuriyet Bayramı öncesinde bu gruplar, 'Kürt avına çıkacağız' diyorlardı. Bu nedenle kaymakam ve
diğer yetkililere olayı anlattım. Ama 'Bizim ilçemizde böyle olaylar olmaz' dediler. Saldırganlar gözlerine
kestirdikleri kişilere bayrak öptürüp giriştiler." dedi. Kalkan'da yaşayan kapanan Nokta Dergisi'nin Genel
Yayın Yönetmeni Alper Görmüş de, "Saldırganlar karanlıktan yararlanarak kaçmışlar. Bu nedenle şahit de
yok" dedi.
Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Mustafa Efkan Atasever, 23 Ekim günü Elazığ il
merkezinde ülkücü bir grubun saldırısına uğradı.
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28 Ekim günü Eskişehir’de, Halkevleri merkez şubesinde, çeşitli kitle örgütü ve parti temsilcilerince yapılan
açıklamada, Alpu ilçesi Osmaniye beldesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Eğitim-Sen üyesi
Mahmut Çelik ve Anadolu Üniversitesi sosyoloji bölümü ğrencisi Ali Şaro’nun, Hakkari Dağlıca’daki piyade
taburuna PKK tarafından yapılan saldırı sonrasında, “Kürt kökenli” oldukları için linç edilmek istendiği
belirtildi.
İHD İstanbul Şube eski başkanı Eren Keskin'e, Ümraniye Cezaevi'nde bulunan bir tutukludan, tehdit
mektubu gönderildi. Zeki Özhan adlı bir tutuklu tarafından yollanan mektup, Keskin adına, İHD İstanbul
Şubesi adresine gönderildi. Üzerinde, 'Görüldü, Mektup Okuma Komisyonu, Ümraniye' damgası bulunan
mektupta, "Avukat hanım hangi bayrağa selam verdiğiniz belli değil, siz gene Türk bayrağına selam verin,
hepimiz Türküz" ifadeleri yer aldı. Mektupta, "Sana da uyarıda bulunuyorum duruşmalara girmeyeceksin,
davaya koşturmayacaksın, kime destek vereceğini bileceksin, hangi davayı dediğimi biliyorsun, dışarıdaki
abimizin üstüne fazla gitmeyeceksin, böyle konular seni aşar ve de avukatlığın biter" tehditleri yer aldı.
Keskin, Adalet Bakanlığı, Ümraniye Cezaevi idaresi ve tutuklu şahıs hakkında suç duyurusunda
bulunacağını belirtti.
Yunanistan’ın Mega TV kanalının Türkiye muhabiri ve İho gazetesi yayın yönetmeni Andreas
Rombopulos, 5 Kasım günü Beyoğlu Tel Sokak’ta bulunan bürosunun önünde, kimlikleri henüz
belirlenemeyen iki kişinin saldırısına uğradı. Kolunda kırıklar tespit edilen ve başına dikiş atılan İstanbullu
Rum gazeteci, kendi imkanlarıyla Alman Hastanesi'ne giderek tedavi oldu.
6 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuran bulunan Kudret Kaplancı (1970), İzmir’in Levent mahallesinde
oturduğunu, kaymakamlığa yaptığı başvuru üzerine 11 Ekim günü kendisine gelen kömürün torbalarının
yan taraftaki kırtasiyenin önüne konulması nedeniyle kırtasiyeci tarafından darp edildiğini, şikayet için
gittiği Boğaziçi polis karakoluna çağrılan kırtasiyecinin de komiserin yanında kendisine hakaret ettiğini ve
karakoldan kovulduğunu ifade etti. Kaplancı, kendisini döven kişinin, “bu adaleti bana silah verseler bütün
Kürtleri gebertirim” diyerek tehdit ettiğini, ertesi gün hastaneye giderek rapor aldığını ve savcılığa suç
duyurusunda bulunduğunu belirtti.
İstanbul’da, Sabah gazetesi spor muhabiri Deniz Derinsu ile foto muhabiri Oğuz Yörük, 7 Kasım günü
Fenerbahçe-PSV maçı bitiminde Kadıköy'deki stadyumdan ayrılırken, bazı taraftarlarca önleri kesilerek
bıçakla saldırıya uğradılar.
14 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuran bulunan İlker Ateş (19), öğrencisi olduğu Ege Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulundan çıkıp otobüs durağına doğru yürürken, 10 kişilik bir grubun kendisini
durdurduğunu, tanıyormuş gibi selam verdiklerini ve konuşmaya başladıklarını, öğrenci olmayan, ülkü
ocaklarından gelen ve kendisine reis diye hitap edilen, uzun boylu, kıvırcık saçlı, renkli gözlü, beyaz tenli
ve yanağında ben olan bir kişinin “Sen Allaha inanmıyor musun, seni YÖK eyleminde zafer işareti
yaparken gördük, TKP’limisin” gibi sorular sorduğunu, TKP’li olmadığını, eyleme tek başına gittiğini ifade
ettiğini, “biz TKP’lileri ne yaparız biliyor musun” denilerek bulundukları yerden 3-4 metre yürüttüklerini ve
çember içerisine alındığını, yüzünü hatırlayamadığı bir kişinin kendisine yumruk attığını ve yere
düştüğünü, yerdeyken diğerlerinin de yumruk ve tekmelerle vurmaya başladığını belirtti. Ateş, darbelerin
kimden geldiğini görmediğini, elleriyle başını korumaya çalıştığını, aralarından bir kişinin bağırarak
“yüzüne vurmayın, yeter” dediğini ve olay yerini terk ettiklerini ifade etti. Ateş, saldırı sonrası Ege
Üniversitesi Hastanesi’ne (Medikom) götürüldüğünü, rapor aldığını ve Bornova Merkez Karakolu’na
giderek şikayetçi olduğunu belirtti.
Ankara’da, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Servet Akyol, 16
Kasım günü doktora yaptığı Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde öğrenci temsilciliği seçimini kazandıktan sonra
üniversitenin kapısında, bir grubun saldırısına uğradı. Bıçaklı grup, Akyol’un yanındakileri tehditlerle
uzaklaştırırken, bir grup da Akyol’a saldırdı. Akyol, "Akşam saat 18.00 civarıydı. Bereli, siyah takım
elbiseli, kahverengi kabanlı, 1.75 boylarında, 25-28 yaşlarında biri gelip, öğrenci konseyine aday olacak
mısın, diye sordu. Ben de sürece bakacağımı söyledim. Tam giderken, bu şahıs bana sopayla saldırdı,
yere düştüm. Bir grup daha geldi, sopa ve tekmelerle dövdüler. Arkadaşlarıma bıçak çektiler." dedi.
Akyol’a daha sonra arkadaşları tarafından götürüldüğü üniversite hastanesinde beş gün iş göremez
raporu verildi. Sol gözü ve burnundaki zedelenme yüzünden plastik cerrahiye sevk edildi.
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Şanlıurfa'da 17 Kasım günü, ülkücü öğrenciler ile Kürt kökenli öğrenciler arasında çıkan kavgada, 2 kişi
yaralandı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Meslek Yüksekokulu makine bölümü öğrencisi Mehmet Emin Çakmak,
sınıfta geçen bir tartışmanın ardından okula gelen ülkücüler tarafından 'Bütün Kürtler teröristtir. Sen de
teröristsin' denilerek dövüldü. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde Kürtlerin 'terörist' olarak lanse edilmesine
tepki gösterdiğini belirten Çakmak, 'Bütün Kürtlere küfür ve hakaretler ettiler. Ben de bir Kürt olarak bunun
yanlış olduğunu belirterek, tepki gösterdim' dedi. Sınıftaki tartışmanın ardından okula gelen 10 kadar
ülkücünün kendisiyle konuşmak istediğini söyleyen Çakmak, “Sen sınıfta zafer işareti yapmışsın, terörist
misin, PKK ile bağlantın var mı?' dediler. Ben de, Kürt olduğumu ancak PKK ile bir bağlantımın olmadığını
söyledim. Önce gittiler. İki saat sonra tekrar gelerek bir kez daha konuşmak istediler. Zorla okulun arka
bahçesine götürdüler. Bana 'Kürtler teröristtir. Hepinizin ....' diyerek vurmaya başladılar. Gözümde,
dirseğimde ve sırtımda morluklar oluştu. Dövdükten sonra, 'Bir daha Kürdüm demeyeceksin buralarda'
diyerek tehdit ettiler” dedi
İstanbul’da, Katılımcı Maltepe gazetesi sahibi ve yazarı Mehmet Kara, kaleme aldığı “Olur mu böyle olur
mu?” başlıklı yazısı nedeniyle Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri tarafından tehdit
edildiğini belirtti. Kara, 26 Kasım’da, bir grubun daha onlarca polis eşliğinde büroya gelerek, "Açıklamayı
bırakıp, tehdit ettiler. 'Cama bayrak asın', 'Cama şehitler ölmez yazacağız, bunu silerseniz görürsünüz',
'Apo'nun piçisiniz' ve 'Ermenistan'a gidin' gibi tehditler ve hakaretlerde bulundular" dedi.
Samsun’da, Agape Kilisesi önderi Orhan Pıçaklar, 25 Kasım 2007 tarihinde kilise çıkışında aracıyla seyir
halinde iken önü kesildi ve kaçırılma girişiminde bulunuldu. Başarılı olamayan saldırganların kullandıkları
aracın plakası sahte çıktı. Olayın failleri bir süre sonra yakalandı. Türkiye Protestan Kiliseler Birliği
yetkilileri, olayın “araç sıkışması”” gibi gösterilmeye çalışıldığını iddia etti.
“PKK sempatizanı oldukları” iddiasıyla 29 Kasım günü gözaltına alınan 20 kişi, muayene için
götürüldükleri Erenler Sağlık Ocağı önünde linç edilmek istendi. Yaklaşık 100 kişilik gruba, polis engel
oldu.
Muğla Üniversitesi'nde okuyan Mehmet Kığılı isimli öğrenci, 3 Aralık günü Sınırsızlık Meydanı'nda,
kendilerini ülkücü gençlik olarak adlandıran 6 kişilik bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı.
5 Aralık günü Ankara’da, Gazi Üniversitesi'nde TEMA Vakfı'nın düzenlediği 'Mezepotamya'nın Büyük
Düşü: GAP' sempozyumuna katılan Sosyal Demokrat Halk Partisi (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın,
üniversitedeki ülkücü grubun sözlü saldırısına uğradı. Olayda, Karayalçın'ın koruması, taşlarla kırılan cam
parçalarının gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. SHP'den yapılan açıklamada, aynı yerde 2004 yerel
seçimleri sırasında yine bu anlayıştaki grup tarafından saldırı yapıldığı anımsatıldı.
7 Aralık günü İHD Muş şubesine başvuran yerel Haber 49 gazetesi sorumlu ve yazı işleri müdürü
Emrullah Özbey, yaptığı bir haberden dolayı AKP Muş İl başkanının yeğeni tarafından tehdit edildiğini,
sürekli baskı altında olduğunu can güvenliğinin olmadığını belirtip hukuki yardım talebinde bulundu.
İzmir Bayraklı semtinde bulunan Saint Antuan Kilisesi'nde ayin yöneten rahip Adriano Franchini (65), 16
Aralık günü bıçaklı saldırıda yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 19 yaşındaki R.B., suç aleti bıçakla
yakalandı. Ayin bitiminde, Hıristiyanlıkla ilgili bilgi almak istediğini söyleyen R.B., Adriano Franchini'yle 15
dakika baş başa görüştü. Rahip, gencin ayini izlemesine izin verdi. R.B., ayin sonrasında cemaatle birlikte
çay içti. Öğle saatlerinde rahip, kilise koridorunda cemaati uğurlarken R. B., rahibi karnından bıçakladı.
İzmir'deki değişik kiliseleri aradığını, ancak kendisine Saint Antuan Kilisesi görevlilerinin yakınlık
gösterdiğini söyleyen zanlı, kilise görevlilerinin daveti üzerine İzmir'e gelerek ayini izlediğini, daha sonra
koridorda kendisini uğurlayan rahibin konuşmalarına sinirlenerek bıçakladığını ve kaçtığını belirtti.
TEMA Vakfı Bingöl temsilciliğinin avukatlığını yürüten Muammer Çolakoğlu, 18 Aralık günü, AKP’li Bingöl
Belediye Başkan Yardımcısı Muhuttin Bukan’ın makamında dövülerek hastanelik edildi.
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18 Aralık günü İzmir’de, sınır ötesi operasyona karşı basın açıklaması yapmak isteyen Küresel Barış ve
Adalet Koalisyonu (Küresel BAK) üyeleri, ülkücülerin saldırısına uğradı. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez'
sloganları ile, basın açıklaması yapan grubun üzerine yürüyen ve tartaklamaya çalışan saldırganları,
çevrede bulunan vatandaşlar engelledi.
21 Aralık günü Kocaeli'de, 30 kişilik bir ülkücü grup, bayramlaşmadan dönen 8 Kürt öğrenciye önce sözlü
olarak sataştı, ardından taş ve bıçaklarla saldırarak, linç etmek istedi. Öğrenciler, saldırıya çevrede
bulunan polis ve vatandaşların da sessiz kaldığını ileri sürerek, ülkücü grubun kendilerini, 'Öldürmemiz için
içinizden birini verin' şeklinde tehdit ettiğini belirtti.
26 Aralık günü İstanbul Üniversitesi’nde, Fethullah Gülen ve yeni YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan
hakkında bilgilerin yer aldığı bir dergiyi satan ve bildiriler dağıtan solcu gruba, “Müslüman Gençlik” adlı
grup, satırlarla saldırdı. Olayda, Veysel Çiçek, Emre Soylu ve Erdem Yalçın, çeşitli yerlerinden
yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul’da, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi dahiliye kliniği şefi Doç. Dr. Necati Yenice, ölen
hastası Sebahat Erkenkalkan'ın eşi Tayfun Erkenkalkan tarafından 27 Aralık günü silahlı saldırıya uğradı.
Yenice'nin hayati tehlikesi sürerken saldırgan, evinde başına sıktığı kurşunla intihar etti.
28 Aralık günü Eskişehir’de, Hamamyolu mevkinde, F tipi cezaevlerindeki uygulamaları protesto için çeşitli
kitle örgütü ve siyasi parti temsilcileri tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında, bildiri dağıtan grupla
sivil polis memurları arasında başlayan tartışma, polisin çevredeki vatandaşları ve esnafı, “bunlar PKK'li”
diyerek kışkırtması sonucu, linç girişimine dönüştü. Yaşanan arbede sırasında, 3 kişi yaralandı.

Davalar
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon'da Santa Maria Katolik Kilisesi'nin papazı Andrea Santaro'yu
5 Şubat günü öldüren Oğuzhan Akdin'e verilen 18 yıl 10 ay hapis cezasının onanmasını istedi. 10 Ekim
2006 tarihinde sonuçlanan davada, sanık Oğuzhan Akdin, "tasarlayarak adam öldürmek, ruhsatsız silah
bulundurmak ve genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlarından hapis cezasına mahkum edilmişti. Kararı
sadece, "cezayı çok bulan" Akdin ailesi temyiz etmişti.
Ankara-Eryaman'da 2006 yılında, travesti ve transseksüellere yönelik şiddet olaylarına karıştığı iddia
edilen Şahmaz Taşdemir'in yargılanmasına Sincan 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 26 Nisan günü
başlandı. İki travestinin araçlarını gasp ettiği ve ölümle tehdit ettiği iddia edilen Tahmaz, suçlamaları
reddederken, davacı Dilek İnce ve Arzu San, kendilerine demir sopalarla, silahla ve bira şişeleriyle
saldırıldığını, araçlarının gasp edildiğini ifade etti. Sanık Taşdemir, duruşma salonuna girerken ve
çıkarken travestileri ölümle tehdit etti. Taşdemir, duruşmadaki ifadesinde önce "Olay esnasında travestiler
yaya olarak yolu kesmişlerdi" dedi. Ardından ise çelişkili bir ifadeyle "Travestiler bulundukları aracın
içinden tehditler savuruyorlardı" diye konuştu. Pembe Hayat Derneği'nin avukatı Senem Doğanoğlu,
davanın, "mala zarar vermekten açıldığını" hatırlatarak, İnce ve San’ın canlarına da kasıt olduğunu
söyledi. Dernekten Buse Kılıçkaya, daha önceki duruşmalara toplu katılım olmadığını, bunun nedeninin
travesti ve transseksüellerin karşılaştığı tehditler olduğunu vurguladı. Dava, diğer sanıkların ve tanıkların
ifadelerinin alınması için 14 Haziran'a ertelendi.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Baskın Oran'ı e-mail ile tehdit ettikleri
iddia edilen dört kişinin yargılanmasına 16 Mayıs günü başlandı. Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nde
yapılan duruşmada ifade veren sanıklar Dursun Kaya ve Figen Aslan, tehdit suçlamasını kabul etmediler.
Sanıklar ve Oran, yeni TCY uyarınca, kendilerine önerilen uzlaşmayı kabul etmediler. Duruşma, diğer
sanıklar Kamil Sağlık ve Kezban Kılıç'ın ifadesinin alınması için 19 Eylül gününe ertelendi.
Kamu-Sen Genel Sekreteri Fahrettin Yokuş, Başbakanlık binasında “Azınlıklar” konulu raporu açıklayan
İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nu darp aderek, raporu elinden alıp
yırtması nedeniyle hakkında açılan davada, 6 ay hapis cezasına mahkum oldu. Hapis cezası, 3.600 YTL
para cezasına çevrildi.
59

YAŞAM HAKKI | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

Zaman gazetesi Isparta temsilcisi Arif Bayram Taş ile muhabir Mustafa Altıntaş'a yönelik şiddet ve
hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan Isparta Belediye Başkanı Hasan Balaman, 1 yıl 9 ay hapis
cezasına çarptırıldı. Isparta'da 9 Şubat 2006 tarihinde Balaman'ın makam odasında meydana gelen olayla
ilgili davanın son duruşması, 6 Aralık günü Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada,
Balaman'ın yanı sıra koruması Fatih Sarıoğlu da aynı cezaya mahkum oldu. Ancak mahkeme, söz
konusu cezaları erteledi. Başkan Balaman, ayrıca Altıntaş'a hakaret ettiği gerekçesiyle, 7 bin 500 YTL
cezaya çarptırıldı. Taş'ın şikâyetinden vazgeçmesi nedeniyle bu kişiyle ilgili dava düştü.

VII. KAYIPLAR
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine 10 km uzaklıkta bulunan Hisarkapı köyüne giden ve JİTEM üyesi olduğu
iddia edilen bir grubun, 18 Mart günü Salih ve Fikret Temel adlı kardeşleri zorla evinden alarak, kaçırdığı
iddia edildi. Köylülerden edinilen bilgilere göre sabah 07.00 sıralarında köye gelen beyaz Ford marka
dolmuştan inen yerel kıyafetli (şal-şapik) bir grup, Salih ve Fikret Temel'in evine baskın düzenledi.
Evlerinden silah zoru ile çıkarılan Temel kardeşler, dolmuşa konularak köyden çıkarıldı.
26 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran Gülay Kağan, on gün önce arkadaşlarıyla birlikte
Diyarbakır veya Batman’a Newroz kutlamasına katılacağını söyleyerek evden ayrılan Resul Mank isimli
arkadaşından haber alınamadığını belirtti.
21 Mayıs 2007 günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran İzzetin Tunç şu beyanlarda bulundu: “Oğlum,
yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle askerlik yapmak istemiyordu, bu nedenle 4 yıl boyunca asker
kaçağı olarak kaldı. Ancak daha sonra yakalandı ve askere gönderildi, 3 ay sonra tekrar kaçtı.
Yakalanarak konulduğu askeri cezaevinde cezasını çektikten sonra serbest bırakıldı. Daha sonra yarım
kalan askerliğini tamamlamak için askeri inzibatlar tarafından askerlik şubesine götürüldü ancak, bize
söylediklerine göre yolda tekrar kaçmış, ama o günden beri herhangi bir haber alamıyoruz. Hayati
durumundan endişe ediyoruz.”
16 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran Remziye Tekeş, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum İhsan
Tekeş, ODTÜ’de öğrenim görmekteydi, ancak 1995 yılından sonra haber alamadık. Yurtdışından yayın
yapan ROJ Tv’nin 27 Eylül 2007 tarihli ana haber bülteninde; Kato dağının Şırnak ili Beytüşşebap
sınırlarına düşen kısmında meydana gelen çatışmada Silvan-1969 doğumlu oğlumun yaşamını yitirdiği
belirtilmişti. Bunun üzerine 30 Eylül 2007 tarihinde Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda
bulunarak bazı aileler ve yöredeki halk tarafından belirtilen kırsal alandan getirilen ve savcılığa teslim
edilen cenazeler içinde oğlumun olup olmadığını tespit etmek için teşhis işlemi talebinde bulundum.
Getirilen cesetler içinde oğlumun olmadığını gördüm. Ayrıca, tüm olasılıklar için, Beytüşşebap Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından DNA tespiti için benden doku örneği alındı. Ancak, 9 Ekim 2007 tarihinde Fırat
News Agency WEB sayfasına düşen haber ve aynı tarihli ROJ TV’nin saat 20.00 deki ana haber
bülteninde, oğlumun bu çatışmada yaşamını yitirmediği, güvenlik güçleri tarafından yaralı olarak ele
geçirildiği belirtildi. Genelkurmay Başkanlığının http/www.tsk.mil.tr “terörle mücadele” WEB sayfasının
814. sırasında belirtilen olay yerinde 1 kişinin yaralı olarak ele geçirildiği bilgisi de mevcuttur. Bu gelişme
üzerine, 15 Ekim 2007 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulundum.
Başsavcılık, kendilerine intikal eden böylesi bir bilginin olmadığını yazılı olarak bana iletti. Aynı gün
Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulundum. Savcı, ben ve yanımda olan oğlum
ile görüşmeden, savcılıktaki görevli üzerinden bahse konu olay sürecinde yaralı olarak ele geçirilenlere ait
bilginin kendisine intikal etmediğini iletti. Ancak, o tarihlerde operasyona katılan ve Beytüşşebap ilçesi
Mezra köyünde ikamet eden geçici köy koruculuğu yapan Aydın Kaya, oğlumun operasyon sırasında yara
almadan güvenlik güçleri tarafından sağ olarak ele geçirildiğini belirtmektedir. Olay üzerinden yaklaşık 25
gün geçmiştir. Oğlumun akıbeti hakkında bilgiye sahip olmadığım gibi, ilgili ve yetkili kurumlar da bilgi
vermemektedir. Oğlumun hayatından endişe duyuyorum. Bunun için gerekli hukuki girişimlerde
bulunmanızı talep etmekteyim.”
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29 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran M.Z.E., şu beyanlarda bulundu: “Oğlum E. E., 29 Eylül
2007 tarihinde evden ayrıldıktan sonra kendisinde haber alamadık. Ancak, 1 Ekim 2007 tarihinde evi
arayarak annesiyle kısa bir görüşme yaparak ‘ben askerdeyim, fazla konuşamıyorum’ diyerek telefonu
kapatmış. Askerlik yaptığı Kırklareli 55. Mekanize Komutanlığı’nı aradım. Bölük Komutanı ile yaptığım
görüşmede, ‘çocuğunuz burada değil, firaridir, bölüğüne katılmadı’ şeklinde cevap verildi. Bunun için
gerekli hukuki girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”

VIII. SİLAHLI ÇATIŞMALAR
Bingöl ili Genç ilçesi Sağgöze beldesinde 13 Ocak günü güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
yaşanan çatışma sonucu, 1 PKK militanı öldü 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
15 ve 16 Ocak günlerinde Diyarbakır ili Lice ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK
militanları arasında yaşanan çatışma sonucu, astsubay Kadir Aydın ve 3 PKK militanı öldü, 1 er de
yaralandı. 3 PKK militanından birinin adının, Zülfü Fidanten olduğu öğrenildi.
Bingöl ili kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında 31 Ocak günü çıkan çatışmada, 2 militan
yaşamını yitirdi.
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Şubat günü Hazro ilçesine bağlı Şahgeldi
mezrasında, geçici köy korucusu Salih Erbey’in, mayına basması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
1 Mart günü, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında, operasyona çıkan askerlerin mayına basması sonucu
meydana gelen patlamada, 2 uzman çavuş yaralandı.
7 Mart günü Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, Küpelidağ bölgesinde meydana gelen çatışmada,
silahlı bir militanın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Siirt ili Pervari ilçesi kırsalında 8 Mart günü güvenlik kuvvetleri ile silahlı militanlar arasında çıkan
çatışmada, Doğan köyü korucularından Osman Bulut ve Süleyman Bulut yaşamını yitirdi.
11 Mart günü Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bağok kırsalında meydana gelen çatışmada,
Mazlum kod adlı Kamber Güneş adlı militanın yaşamını yitirdiği belirtildi.
11 Mart günü Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kulp ilçesi kırsalındaki bir mağarada, silahlı
militanlara ait 7 ceset bulunduğu belirtildi. Behzat Zuhab, Nedim Argın, Adem Güntin, Şükrü Ari, İran
uyruklu Muhammed Otarzayi, Muzaffer Öndeş, Mehmet (Muhammet) Bozbey isimli militanların, Galip
Enyüce adlı diğer bir militan tarafından öldürüldüğü bildirildi.
Şırnak ili Küpelidağ bölgesinde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında 16 Mart günü yaşanan
çatışmada, 1 PKK militanı öldü.
23 Mart günü Diyarbakır ili Dicle ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde, yola döşenen mayına askeri aracın
çarpması sonucu, Tanju Çankaya, Emrah Çetin ve Muharrem Yalnız isimli erler yaşamını yitirdi, 2 er de
yaralandı.
28 Mart günü Şırnak ili dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında yaşanan
çatışma sonucu 1 PKK militanı öldü.
Şırnak ili dağlık arazi kesiminde, 29 Mart günü güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında yaşanan
çatışma sonucu, 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
30 Mart günü Şırnak Valiliği tarafında yapılan açıklamada, Bestler Dereler bölgesinde 25–30 Mart tarihleri
arasında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, araziye gizlenmiş 2 PKK militanına ait
ceset bulunduğu belirtildi.
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Şırnak ili dağlık arazi kesimde, 1 Nisan günü güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında yaşanan çatışma
sonucu 3 PKK militanı öldü.
Mardin ili Nusaybin ilçesi dağlık arazi kesiminde, 1 Nisan günü, 1 güvenlik görevlisi, mayın patlaması
sonucu yaralandı.
3 Nisan günü, Hakkâri’nin Çukurca ilçesi Çağlayan bölgesinde, mayına basan komanda er Sedat Karacan
öldü, bir uzman çavuş da yaralandı.
5 Nisan günü Van’ın Çatak ilçesinde, mayına basan geçici köy korucusu Emin Sidal (34) yaralandı.
6 Nisan günü, Şırnak ili dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında yaşanan
çatışma sonucu, 2 PKK militanı öldü, 4 güvenlik görevlisi yaralandı.
Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 7 Nisan tarihinde Bitlis ili kırsal alanında, silahlı
militana ait bir cesedin bulunduğu belirtildi.
7 Nisan günü, Bitlis’in ili Çeltikli kırsalında mayına basan uzman çavuş Kaşif Aslan öldü.
7 Nisan günü, Bitlis ili dağlık kesiminde tarama yapan güvenlik güçlerinin, patlayıcı düzeneğe basması
sonucu, asteğmen Sertaç Uzun (24) ile uzman çavuş Hakan Han (26) öldü, 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
Şırnak ili dağlık arazi kesiminde, 7 ve 8 Nisan günlerinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında i
yaşanan çatışmalarda 2 güvenlik görevlisi ile 1 geçici köy korucusu öldü, 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
8 Nisan günü, Şırnak ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
meydana gelen çatışmada 1 PKK militanı öldü.
Tunceli ili Hozat ilçesi dağlık arazi kesiminde, 8 Nisan günü, güvenlik güçleri ile Devrimci Halk kurtuluş
Partisi Cephesi (DHKP/C) militanları arasında çıkan çatışma sonucu, 4 militan öldü.
Tunceli'nin Pülümür ilçesi yakınlarında, 9 Nisan günü çıkan çatışmada, PKK militanı Hacı Gülbahçe, öldü.
8 Nisan günü, Bingöl ili Yayladere ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları
arasında yaşanan çatışmada, 3 güvenlik görevlisi öldü.
Bitlis ili dağlık arazi kesiminde 8 Nisan günü, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatışma
sonucu 1 geçici köy korucusu yaralandı.
Bingöl ili Yayladere ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında 8 Nisan
günü yaşanan çatışmada 1 güvenlik görevlisi, 3 PKK militanı öldü.

Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Boralan ssınır kapısı yakınlarında 9 Nisan günü, mayına basan Ümit Sağlam adlı
er yaralandı.
13 Nisan günü, Şırnak ili dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında yaşanan
çatışmada1 PKK militanı öldü.
13 Nisan günü, Bingöl ili Kiğı ilçesi kırsalında döşenen mayının patlaması sonucu 3 güvenlik görevlisi
yaralandı.
Hakkâri ili dağlık arazi kesiminde, 13 Nisan günü, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan
çatışmada 2 PKK militanı öldü.
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Tunceli İli dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında, 14 Nisan günü yaşanan
çatışmada 1 PKK militanı öldü.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 15 Nisan günü Aktütün Oluktaş tepe mevkii Dereyanı bölgesinde
meydana gelen çatışmada, 1 silahlı militanın yaşamını yitirdiği belirtildi.
16 Nisan günü, Tunceli ili Hozat ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
yaşanan çatışmada uzman çavuş Ahmet Güngör ve 11 PKK militanı öldü.
Van ili Özalp ilçesi kaymakamı Halil Berk tarafından yapılan açıklamada, 17 Nisan günü polis noktasına
HPG gerillaları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiği belirtildi.
17 Nisan günü, Siirt ili kırsalında sürdürülen askeri operasyonlarda, komando çavuş Hüseyin Taşkın
yaşamını yitirdi.
Şırnak ili dağlık arazi kesiminde, 18 Nisan günü, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında yaşanan
çatışmada 1 PKK militanı öldü.
21 Nisan günü, Bingöl ili Genç ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
yaşanan çatışmada piyade komando onbaşı İkram Cirit öldü, piyade er Hamdin Önen ise mayına basarak
yaralandı.
22 Nisan günü, Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları Hacılar köyü mevkiinde çıkan çatışmada, er Salih
Bolamanlı, asteğmen Metehan Atmaca öldü.
Şırnak ili dağlık arazi kesiminde, 22 Nisan’da güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında yaşanan
çatışmada, 1 PKK militanı öldü.
Şırnak ili dağlık arazi kesiminde 23 Nisan günü, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında yaşanan
silahlı çatışmada, asteğmen Metehan Atmaca öldü, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
24 Nisan günü Şırnak yakınlarındaki Bestler-Dereler bölgesinde, mayın patlaması sonucunda, Ramazan
Avcı adlı er öldü.
25 Nisan günü, Şırnak ili Cudi Dağı bölgesindeki askeri operasyonda, piyade çavuş Mustafa Kirazoğlu
mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi Oyuklu köyü yakınlarında 25 Nisan günü, mayına basan korucu Hüseyin Demir
ağır yaralandı.
Bitlis ili dağlık arazi kesiminde 26 Nisan günü, başçavuş Nadir İpek, mayın patlaması sonucu öldü.
27 Nisan günü, Şırnak ili Silopi ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerine PKK militanları tarafından
açılan taciz ateşi sonucu 1 güvenlik görevlisi öldü.
Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesi dağlık arazi kesiminde, 27 Nisan günü arazi araması yapan güvenlik güçleri ile
PKK militanları arasında çıkan çatışmda, jandarma komando er Şehmuz Öncül (24) öldü.
28 Nisan günü Şırnak ili dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan
çatışmada 3 PKK militanı öldü.
28 Nisan günü Ağrı ili, Doğubeyazıt ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları
arasında yaşanan çatışmada 1 PKK militanı öldü.
Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi dağlık arazi kesiminde 28 Nisan günü, güvenlik güçlerince yapılan arazi
arama taraması esnasında mayına basan bir güvenlik görevlisi yaralandı.
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2 Mayıs günü Mardin'in Derik ilçesinin Dağ mahallesinde bir eve düzenlenen baskında HPG militanı
olduğu iddia edilen Heysen (Haysem) Anık adlı kişi öldü.
2 Mayıs günü Bingöl ili Genç ilçesi dağlık arazi kesiminde, uzaktan komutalı mayının patlatılması
sonucunda 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
Şırnak ili Bestler Dereler bölgesinde 3 Mayıs günü, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında yaşanan
çatışmada, 2 PKK militanı öldü.
3 Mayıs günü Hakkari ili Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde, mayın patlaması sonucu, komando er
Sedat Karacan öldü, bir güvenlik görevlisi yaralandı.
3 Mayıs günü Şırnak ili dağlık arazi kesiminde, 2 güvenlik görevlisi, mayın patlaması sonucu yaralandı.
3 Mayıs günü, Hakkari’nin Çağlayan bölgesinde gerçekleştirilen arazi taramasında, komando er Sedat
Karaçor, mayına basarak hayatını kaybetti.
3 Mayıs günü Diyarbakır ili Lice ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arama
tarama faaliyeti esnasında, PKK militanları tarafından açılan ateş sonucunda; Lice Jandarma Komando
Bölük Komutanı üsteğmen Muhammet Ali Demir öldü, Başçavuş Cevat Alakurt, kıdemli çavuş Ali Haydar
Kapkaç ve er İbrahim Kalıpçı yaralandı.
4 Mayıs günü Bingöl ili Genç ilçesi dağlık arazi kesiminde, mayın patlaması sonucunda, 1 güvenlik
görevlisi yaralandı.
5 Mayıs günü Hatay ili Hassa ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
yaşanan çatışmada 2 PKK militanı öldü.
Şırnak ili dağlık arazi kesiminde 5 Mayıs günü, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan
çatışmada jandarma komando erler Servet Yıldırım ve Ayhan Demirci öldü.
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 6 Mayıs günü, adliye lojmanlarında nöbetteyken, açılan ateş sonucu
yaralanan polis memuru Recep Çakıl, 18 Mayıs günü kaldırıldığı Ankara Gülhane Askeri Tıp
Akademisi'nde öldü.
7 Mayıs günü Bingöl ili Kığı ilçesi dağlık arazi kesiminde, 3 güvenlik görevlisi, mayın patlaması sonucu
yaralandı.
9 Mayıs günü Şırnak ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerine PKK militanları tarafından
açılan taciz ateşi sonucunda, 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
12 Mayıs günü, Bingöl ili Genç ilçesinde merkez jandarma karakol komutanlığı binasına ve askerlik şubesi
nizamiyesine, PKK militanları tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda, 2 güvenlik
görevlisi yaralandı.
15 Mayıs günü Diyarbakır ili Dicle ilçesi dağlık arazi kesiminde, mayın patlaması sonucu piyade tankçı
teğmen Halit Demiröz ve piyade uzman onbaşı Suat Özcan öldü, 5 güvenlik görevlisi de yaralandı.
16 Mayıs günü Siirt ili Eruh ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
yaşanan çatışmada 1 güvenlik görevlisi öldü.
Tunceli ili dağlık arazi kesiminde 17 Mayıs günü, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan
çatışmada 1 güvenlik görevlisi öldü.
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Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında 17 Mayıs günü, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında yaşanan
çatışmada 1 PKK militanı öldü, jandarma astsubay Emrah Turan ile bir uzman çavuş yaralandı.
18 Mayıs günü Diyarbakır ili Lice ilçesi dağlık arazi kesiminde, 1 güvenlik görevlisi, mayına basması
sonucu öldü.
Diyarbakır ili Lice ilçesi dağlık arazi kesiminde 18 Mayıs günü, güvenlik güçlerine PKK militanları
tarafından açılan ateş sonucu, er Yavuz Yıldırım öldü, 4 güvenlik görevlisi de yaralandı.
Şırnak ili dağlık arazi kesiminde 19 Mayıs günü, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan
çatışmada 1 militan yaralandı.
19 Mayıs günü Hakkari ili Çukurca ilçesinde, yol kenarına yerleştirilmiş patlayıcı maddenin güvenlik
kuvvetlerinin geçişi esnasında patlatılması sonucu, 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
19 Mayıs günü Van ili Muradiye ilçesinde, Jandarma devriye aracına PKK militanları tarafından
düzenlenen saldırıda, jandarma erler Selim Dere ve Mustafa Ökten yaralandı.
21 Mayıs günü Bingöl merkeze bağlı Topalan köyü kırsalında, PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında
çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.
Şırnak ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde 22 Mayıs günü, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
yaşanan çatışmada 1 PKK militanı öldü.
24 Mayıs günü Şırnak ili Güçlükonak ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerinin arama tarama
faaliyeti yaptığı sırada,, yolun kenarındaki yamaca yerleştirilmiş uzaktan komutalı patlayıcı maddenin
patlatılmasının etkisiyle, aracın yolun diğer kenarındaki 20 metre derinliğinde olan dereye yuvarlanması
sonucu; piyade asteğmen Mesut Uzun, piyade uzman çavuşlar Vedat Dayıoğlu, Bayram Bulat, Atıf
Günkan, Piyade Çavuş Samet Kırbaş, piyade uzman onbaşı Bekir Çakır, komando çavuş Özgür Kahveci
ve piyade er Mahir Yıldırım öldü, 8 güvenlik görevlisi de yaralandı.
Van ili Özalp ilçesine bağlı Harabekışla Hudut Takım Komutanlığı’nda görevli tankçı er Ökkeş Olaylı, 24
Mayıs günü sınır bölgesinde keşif, pusu ve gözetleme görevi sırasında meydana gelen patlama sonucu
yaşamını yitirdi.
25 Mayıs günü Tunceli ili Nazımiye ilçesi dağlık arazi kesiminde, arama ve tarama faaliyeti yürüten
güvenlik güçlerinin mayına basması sonucu, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
26 Mayıs günü Şırnak merkez dağlık arazı kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
yaşanan çatışmada, geçici köy korucularından Kamil Yıldırım öldü, Bahattin Gürtaş yaralandı.
Tunceli ili Çemişgezek ilçesi Paşacık köyü mevkiinde 27 Mayıs günü, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren
“Yılmaz” kod adlı Mahmut Polat ile “Haşim” kod adlı Hıdır Uğur öldü.
Siirt ili Eruh ilçesi dağlık arazi kesiminde 29 Mayıs günü, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan
çatışmada 7 PKK militanı öldü.
29 Mayıs günü Van ili Muradiye ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
yaşanan çatışmada 3 PKK militanı öldü ve 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
29 Mayıs günü Hakkari ili dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında yaşanan
çatışmada 1 PKK militanı öldü.
29 Mayıs günü Hakkâri ili Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama
ve tarama faaliyeti esnasında, araziye yerleştirilmiş uzaktan komutalı patlayıcının patlatılması sonucu,
komando çavuş Servet Aktaş öldü.
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30 Mayıs günü Tunceli ili dağlık arazi kesiminde, arama ve tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri ile PKK
militanları arasında yaşanan çatışmada 3 PKK militanı öldü.
1 Haziran günü Şırnak ili Uludere ilçesi Andaç köyü bölgesinde, güvenlik güçlerinin araçla intikali
esnasında, yol kenarına döşenen patlayıcı maddenin patlatılması sonucu, 8 güvenlik görevlisi yaralandı.
Tunceli`nin Pülümür ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Kocatepe Karakolu`na 4 Haziran günü, PKK
militanlarınca düzenlenen saldırıda 8 asker (Eraslan Güngör, Burhan Yalçın, Eyüp Yabangülü, Mustafa
Aslan, Emrah Kayadelen, İlhan Sağlam, Erdem Erkaçtı) öldü, 6 asker (Hüseyin Ünal, Mahmut Yiğit,
Yunus Küçük, Özgür Basçı, Abdullah Şimşek, Ramazan Güzel ve Veysi Akbulut) yaralandı, 1 PKK militanı
öldü.
5 Haziran günü Bingöl ili Genç ilçesi Yeniyazı Jandarma Karakol Komutanlığı’na, uzun namlulu silahlarla
yapılan taciz ateşi sonucu 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
Diyarbakır ili Lice ilçesi dağlık arazi kesiminde 6 Haziran günü, köy yoluna yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı
maddenin patlaması sonucu 6 güvenlik görevlisi yaralandı.
6 Haziran günü Bitlis ili dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında yaşanan
çatışmada 1 PKK militanı öldü.
7 Haziran günü, Siirt ili Şirvan ilçesi karayolu üzerine döşenen mayının patlatılması ve güvenlik güçlerine
uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu jandarma er Kadir Yalçın, jandarma komando er Tolga
Kargıoğlu, jandarma kıdemli uzman çavuş Serbülent Yalçın, jandarma üstçavuş Mustafa Kömürcü öldü, 5
beş güvenlik görevlisi yaralandı.
8 Haziran günü Bingöl ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik görevlileri ile PKK militanları
arasında yaşanan çatışmada 1 PKK militanı öldü.
9 Haziran günü Muş ili dağlık arazi kesiminde, arama ve tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK
militanları arasında yaşanan çatışma sonucunda, 1 PKK militanı öldü, 2 PKK militanı da sağ olarak
güvenlik güçlerince yakalandı.
9 Haziran’da Şırnak ili Güçlükonak ilçesinde, seyir halindeki askeri aracın geçtiği yola döşenmiş patlayıcı
maddenin patlatılması sonucu, 3 güvenlik görevlisi (Yarbay Melih Gülova, binbaşı Ramazan Armutçuoğlu
ile er Hasan Güreşen) öldü, 5 güvenlik görevlisi yaralandı.
Bingöl ili Yedisu ilçesi dağlık arazi kesiminde 9 Haziran günü, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
çatışma yaşandı. Olayda, Hozan Xezali (Tehrazat Nezir) adlı PKK militanı öldü.
9 Haziran günü Bitlis ili Mutki ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
çıkan çatışmada 1 PKK militanı öldü.
Diyarbakır ili Kulp ilçesi dağlık arazi kesiminde 10 Haziran günü, güvenlik güçleri ile PKK militanları
arasında yaşanan çatışmada Perviz Şems (Selim Çırav), Serhat Kurtay (Çekdar Ferhat), İhsan Yavuz
(Tufan Agıri) adlı 3 PKK militanı ve Halis Şimşek adlı geçici köy korucusu öldü.
10 Haziran günü, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde meydana gelen çatışmada er Murat Kahraman öldü.
Erzincan ili, Kemah ilçesi dağlık arazi kesiminde, 11 Haziran günü arama ve tarama faaliyeti yürüten
güvenlik güçleri ile bir grup PKK militanı arasında yaşanan çatışmada, jandarma komando onbaşı Ahmet
Bilgiç öldü, 1 güvenlik görevlisi yaralandı. Çatışma sonrası güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, 1 PKK
militanı ölü bulundu.

66

YAŞAM HAKKI | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

Elazığ ili Karakoçan ilçesi bölgesinde 13 Haziran günü, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
yaşanan çatışmada, Kovancılar Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli uzman onbaşı
Cihan Kızıltaş (23) öldü.
13 Haziran günü Hakkâri ili Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde, yol kenarındaki yamaca yerleştirilmiş
patlayıcı maddenin patlatılması sonucu, piyade binbaşı Murat Özyalçın öldü, 2 er yaralandı.
Tunceli’de Çemişgezek-Hozat ilçeleri arasındaki kırsal alanda 13 Haziran günü, arazi arama ve tarama
faaliyeti yapıldığı sırada, bir askerin bastığı mayının patlaması sonucu 1 asker yaralandı.
14 Haziran günü Hakkâri ili merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi
arama tarama faaliyeti esnasında, 1 güvenlik görevlisi, mayına basması sonucu yaralandı.
16 Haziran günü Şırnak ili, Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arama
tarama faaliyeti esnasında, araziye döşenmiş bir patlayıcı maddenin patlaması sonucunda Ramazan
Cuma adlı güvenlik görevlisi öldü.
Siirt ili Eruh ilçesi dağlık arazi kesiminde 18 Haziran günü, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
yaşanan çatışmada 3 PKK militanı öldü.
Van İli Çatak ilçesi kırsal kesiminde 17 Haziran 2007 tarihinde yapılan aramada, silahlı militana ait 1
cesedin güvenlik güçlerince bulunduğu belirtildi.
18 Haziran günü Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları
arasında yaşanan çatışma 1 PKK militanı öldü.
18 Haziran günü, Erzincan ilinde, alınan ihbar üzerine yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir
kamyonun kasasında bulunan PKK militanlarınca, güvenlik güçlerine açılan ateş sonucu, 4 güvenlik
görevlisi yaralandı. Olay sonrası güvenlik güçlerince yapılan takip sonucu, 3 PKK militanı öldürüldü.
18 Haziran günü Tunceli-Pülümür karayolu Marcik mevkiinde, devriye görevi yapan askeri araca PKK
militanları tarafından saldırı düzenlenmesi sonucu 3 güvenlik görevlisi yaralandı.(Hürriyet 19.06.07)
Gümüşhane ili merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde 19 Haziran günü, güvenlik güçleri ile PKK militanları
arasında çıkan çatışmada, güvenlik görevlilerinden Basri Aslan öldü, Muhammet Karaman da yaralandı.
21 Haziran günü Tunceli ili dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan
çatışmada, 2 güvenlik görevlisi yaralandı, Aslan Güze (Erdem Erdal) ile Günay Taş (Amed Colemerg) adlı
PKK militanları öldü.
21 Haziran’da Şırnak ili dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince yapılan arama faaliyeti esnasında,
yola döşenmiş el yapımı patlayıcının patlaması sonucu, 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
Tunceli ili dağlık arazi kesiminde 22 Haziran günü, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan
çatışma sonucu 1 PKK militanı öldü.
Diyarbakır ili Silvan ilçesi dağlık arazi kesiminde, arama ve tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile
PKK militanları arasında, 23 Haziran günü yaşanan çatışmada Abdullah Orak adlı geçici köy korucusu
öldü, 1 geçici köy koruyucusu da yaralandı. Aynı çatışmada Bedri Odabaşı (Tekoşer Amed) ve Velit Meiş
(Cihat Dirbesiye) adlı PKK militanları da öldü.
23 Haziran’da Hakkari ili dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan
çatışmada 3 PKK militanı öldü.
23 Haziran günü Bingöl ili Yayladere ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları
arasında yaşanan çatışmada 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
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23 Haziran günü, Tunceli ili - Ovacık ilçesi yolu üzerinde bulunan Jandarma Karakol Komutanlığına 150
metre mesafede bulunan yol kontrol noktasına, bir akaryakıt tankeri ile düzenlenen saldırıda, tankerin
şoförü Hüseyin Tamer ile 1 militan, patlama sonrası çıkan yangın sonucunda yanarak öldü.
Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi dağlık arazi kesiminde 25 Haziran günü, güvenlik güçleri tarafından yapılan
arama ve tarama faaliyetleri esnasında, piyade Er Kasım Beler, basma düzenekli patlayıcı maddeye
basması sonucu öldü.
Ağrı ili Patnos ilçesi kırsal alanında meydana gelen patlamada, 1 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği
belirtildi.
27 Haziran günü Şırnak ili Uludere ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları
arasında çıkan çatışmada 8 militan öldü.
Bingöl ili Yedisu ilçesi dağlık arazi kesiminde 30 Haziran günü, arama ve tarama faaliyeti icra eden
güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatışmada bir militan öldü.
30 Haziran günü Tunceli - Pülümür karayolu üzerinde, yol kontrolü ve patlayıcı madde arama faaliyeti
yürüten güvenlik güçlerine, karşı araziye döşenmiş patlayıcı maddenin patlatılması sonucu, üç güvenlik
görevlisi öldü.
2 Temmuz günü, Tunceli ili Mazgirt ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince yapılan arazi
araması esnasında, mayın patlaması sonucu, 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
4 Temmuz günü Şırnak ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince yapılan arazi taraması
esnasında, mayın patlaması sonucu, 2 geçici köy korucusu yaralandı.
4 Temmuz günü, Bingöl ili Kığı ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
yaşanan çatışmada, Firar Çetin adlı geçici köy korucusu ve Fatih Ekmekçi (Poyraz Welat) adlı PKK
militanı öldü.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, 4 Temmuz günü, merkeze bağlı Geyiksu beldesinde çıkan
çatışmada, Saniye Oso (Binevç Rubari) ve Fidan Sıcak'ın (Dicle Urfa) isimli PKK militanlarıın öldüğü
belirtildi. (Radikal 06.07.07) (Gündem 07.07.07)
Diyarbakır ili Dicle ilçesinin Kurşunlu köyü kırsalında, 5 Temmuz günü yaşanan çatışmada, 1 güvenlik
görevlisi yaralandı.
5 Temmuz günü, Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kızılmescit köyü yakınlarında, meydana gelen
çatışmada 2 PKK militanı öldü.
Tunceli ili merkez ilçesi yakınında 5 Temmuz günü, arazi taraması yapan güvenlik güçleri ile PKK
militanları arasında yaşanan çatışmada, 1 PKK militanı öldü.
9 Temmuz günü, Şırnak - Hakkari karayolu üzerine yerleştirilmiş patlayıcı madde düzeneğinin patlatılması
sonucu, piyade er Süleyman Yılmaz öldü.
Tunceli ili Nazimiye ilçesi dağlık arazi kesiminde, 11 Temmuz günü yaşanan çatışma sonucu, 1 PKK
militanı öldü.
Bingöl ili Genç ilçesi dağlık arazi kesiminde, 12 Temmuz günü yaşanan çatışmada, Emrah Göçer adlı
güvenlik görevlisi öldü.
Erzincan ili Kemah ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerince 12 Temmuz günü yapılan arazi
taraması esnasında, uzaktan komutalı patlayıcı maddenin patlatılması sonucu, piyade er Mehmet Aslan
öldü, bir güvenlik görevlisi de yaralandı.
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Hakkari ili Şemdinli ilçesi dağlık arazi kesiminde 13 Temmuz günü, yapılan arazi taraması esnasında,
güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatışmada 2 PKK militanı öldü.
Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi dağlık arazi kesiminde, 16 Temmuz günü yaşanan çatışmada, 1 PKK militanı
ve 2 güvenlik görevlisi öldü.
Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsal arazi kesiminde, seyir halindeki askeri aracın geçişi esnasında, yola
döşenen patlayıcının patlatılması sonucu, araçta bulunan Sefa Aslan ile Serdar Şimşek adlı güvenlik
görevlileri ölürken, 6 güvenlik görevlisi de yaralandı.
20 Temmuz günü Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, 9 Haziran 2007'de, Güçlükonak-Şırnak
karayolu üzerinde, uzaktan kumandalı patlayıcı ile eylem yaparak, piyade yarbay Melih Gülova, binbaşı
Ramazan Armutçuoğlu ve piyade er Hasan Güreşen'in ölmesine yol açan saldırıyı gerçekleştiren 1'i kadın
2 militanın, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldükleri belirtildi.
24 Temmuz günü, Erzincan ili Refahiye ilçesi dağlık arazi kesiminde, arama ve tarama faaliyeti yapan
güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında yaşanan çatışmada, Selahattin Eren (Fikret Narmikan) adlı
PKK militanı öldü.
25 Temmuz günü Hakkari’nin Şemdinli ilçesi girişinde bulunan polis kontrol noktasına roket atıldı. Olayda,
bir polis memuru hafif yaralandı.
26 Temmuz günü, Hakkari-Çukurca karayolunda, devriye görevini sürdüren askerleri taşıyan aracın Şine
köprüsü yakınlarından geçişi sırasında, uzaktan kumandalı mayının patlatılması sonucu, 1 güvenlik
görevlisi yaralandı.
Giresun ili Alucra ilçesi dağlık arazi kesiminde, 26 Temmuz günü yaşanan çatışmada, jandarma uzman
çavuş Sadettin Yazıcı öldü.
27 Temmuz günü Muş ilinde, yaylaya çıkan geçici köy korucuları ile PKK militanları arasında yaşanan
çatışmada, 1 geçici köy korucusu yaralandı.
29 Temmuz günü, Hakkari ili Şemdinli ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri tarafından yapılan
arazi arama tarama faaliyeti esnasında, PKK militanlarının açtığı ateş sonucu, 1 güvenlik görevlisi
yaralandı.
Mardin ili Nusaybin ilçesi dağlık arazi kesiminde, 29 Temmuz günü yaşanan çatışmada, uzman çavuş
Muzaffer Karaca (26) ve 1 güvenlik görevlisi öldü, 2 güvenlik görevlisi de yaralandı.
Bitlis ili merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, 31 Temmuz günü,PKK militanı Mahir kod adlı Fezrettin Eren
(26), güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada hayatını kaybetti.
1 Ağustos günü, Şırnak ili Uludere ilçesi dağlık arazi kesiminde, mayın patlaması sonucu, 1 güvenlik
görevlisi yaralandı.
Tunceli ili Ovacık ilçesi dağlık arazi kesiminde, 1 Ağustos günü yaşanan çatışmada, 6 PKK militanı ile
jandarma komando er Mehmet Kıl, jandarma er Murat Çökmez, jandarma üstçavuş Fatih Çarman öldü.
1 Ağustos günü, Tunceli ili Hozat ilçesi dağlık arazi kesiminde, mayın patlaması sonucu, 5 güvenlik
görevlisi yaralandı.
Tunceli ili Hozat ilçesi dağlık arazi kesiminde 2 Ağustos günü yaşanan çatışmada, 1 PKK militanı öldü.
(Genelkurmay web)
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Tunceli merkez, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri kırsalında sürdürülen operasyonda 3 Ağustos
gecesi, mayına basan er Ziya Berkır ile çatışmada kurşun isabet eden er Semih Hatay yaralandı.
3 Ağustos günü, Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı İran sınırındaki Uzunyol köyü yakınlarında meydana gelen
çatışmada, Hasan Ekinci adlı güvenlik görevlisi yaralandı.
3 Ağustos günü, Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Mertekli ve Karaşeyh köyleri arasındaki alanda, PKK
militanları ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada, astsubay Ali Demir Uzun ve Tuncay Merbin,
Özer Kırıkoğlu ve Mehmet Yücel adlı erler yaralandı.
3 Ağustos günü Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında, güvenlik göçleri ile PKK militanları arasında yaşanan
çatışmada 1 asker yaralandı.
4 Ağustos günü, Diyarbakır ili Dicle ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince yapılan arazi
taraması esnasında, uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı maddenin patlatılması sonucu, piyade
astsubaylar Abdullah Şaştım, Mehmet Özdemir ile er Ayhan Güngör öldü, bir uzman çavuş ile bir er
yaralandı.
Şırnak ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, 5 Ağustos günü yaşanan çatışmada, 1 PKK militanı öldü.
5 Ağustos günü Van ili Başkale ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan
çatışmada 2 militan yaralandı.
6 Ağustos günü Tunceli ili Çemişgezek ve Hozat ilçeleri arasındaki kırsal alanında güvenlik güçleri ile PKK
militanları arasında çıkan çatışmada 1 asker yaralandı.
7 Ağustos günü, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde devriye gezen askeri aracın mayına çarpması sonucu,
üsteğmen Çağlar Canbaz öldü, İlhan Çoruh ve Yasin Çoruh adlı korucular yaralandı.
Hakkari ili Yüksekova ilçesi dağlık arazi kesiminde, 7 Ağustos günü güvenlik güçlerince yapılan arazi
taraması esnasında, basma düzenekli patlayıcı maddenin patlaması sonucu, 1 güvenlik görevlisi öldü.
8 Ağustos günü, Şırnak ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince yapılan arazi taraması
esnasında, basma düzenekli patlayıcı maddenin patlaması sonucu, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
Hakkari ili Şemdinli ilçesi Durak Sınır Jandarma Bölük Komutanlığı'nda görevli askerlerin 10 Ağustos günü
yaptıkları mayın taraması sırasında, yola döşenen mayının patlaması sonucu 1 astsubay, 2 er ve 1 korucu
yaralandı.
Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde emniyet müdürlüğü ve kaymakamlık konutunun olduğu bölgeye 10 Ağustos
günü bir grup PKK'lı, uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açtı. Saldırıda, bekçi Hakan Güney yaralandı.
HPG tarafından yapılan açıklamada, Ekrem Öner adlı bir JİTEM elemanının, Ağustos ayında Van’ın
Gürpınar ilçesi kırsalında yaşanan bir çatışmada yaşamını yitirdiği belirtildi.
9 Ağustos günü Hakkari merkez dağlık alanında güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında yaşanan
çatışmada 1 militan yaşamını yitirdi.
10 Ağustos günü Hakkâri'nin Durankaya beldesi ile Geçitli köyü arasında, sivil plakalı bir minibüsün geçişi
sırasında meydana gelen patlamada, binbaşı Mustafa Çelik ile çocuğu, adı belirlenemeyen bir yüzbaşı ve
3 er yaralandı.
Hakkari ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, 12 Ağustos günü güvenlik güçleri ile PKK militanları
arasında yaşanan çatışma sonucu 1 PKK militanı ve 1 güvenlik görevlisi yaralandı.

70

YAŞAM HAKKI | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

12 Ağustos günü, Siirt ili Eruh ilçesinde, güvenlik gücü personelini taşıyan sivil minibüsün geçişi
esnasında, uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı maddenin patlatılması sonucu, 11 asker ile minibüs
sürücüsü Mehmet Gündüz ve muavini Agit Beştaş yaralandı. (Yenişafak 13.08.07)
Şırnak ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde 13 Ağustos günü yaşanan çatışma sonrası güvenlik
güçlerince yapılan arazi arama taraması sırasında, 1 PKK militanı ölü bulundu.
17 Ağustos günü, Hakkari ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde yaşanan çatışmada, 1 güvenlik görevlisi
öldü.
17 Ağustos günü, Hakkâri ili Merkez ilçesi Karadağ bölgesinde, güvenlik güçleri ile PKK militanları
arasında yaşanan çatışmada İzzet Emir isimli uzman çavuş ile, Necdet Amaç (22), Ümit Oruçlu (22) ve
Nadir Ahmed Nejat (27) isimli PKK militanları öldü.
Hakkari ile Çukurca ilçesi arasındaki Oğul köyü yakınlarında konuşlandırılan piyade tabur komutanlığına
19 Ağustos günü PKK üyeleri tarafından gece saatlerinde uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Çıkan çatışmada, 3 asker yaralandı.
Osmaniye ili merkez ilçesi Zorkun yaylası bölgesinde 19 Ağustos günü, orkun “çocuk şenlikleri” nedeniyle
bölgede güvenlik amacıyla araç kontrolü yapan askerlere, ormanlık alandan inen bir grup militan, uzun
namlulu silahlarla ateş açtı. Olayda, onbaşı Mustafa Baltacı yaşamını yitirdi.
Erzincan'ın Kuruçay köyü ile İliç ilçesi arasında devriye görevinden dönen askeri konvoya, 24 Ağustos
günü açılan ateş sonucu, iki asker hafif yaralandı.
24 Ağustos günü, Şırnak ili Silopi ilçesi Siyahkaya bölgesinde, güvenlik güçleri personelini taşıyan askeri
aracın geçişi esnasında, yol kenarına döşenen uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı maddenin patlatılması
sonucu, iki güvenlik görevlisi yaralandı.
24 Ağustos günü, Şırnak ili Uludere ilçesi kırsal kesiminde, PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında
yaşanan çatışmada Sedat Damburacı ve Ali Çiftçi isimli uzman çavuşlar ve 10 PKK militanı öldü. Çatışma
sonrası güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında 1 PKK militanı ölü olarak bulundu. Militanların
isimleri şöyle: Zarife Adıbelli (29), Şenay Güçer (26), Rahime Tuncer (26), İdris Babat (26), Ahmet Kara
(22), İshak Yakut (28), Deniz Türk (30), Eyüp Haydar (21, Aziz Muhammed (23), Nasır Aydın (25) ve
Cebrail Turan (26).
Diyarbakır ili Dicle ilçesi dağlık arazi kesiminde, 26 Ağustos günü, güvenlik güçleri ile PKK militanları
arasında yaşanan çatışmada 1 PKK militanı yaralandı.
27 Ağustos günü Bingöl ili Genç ilçesi dağlık kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
yaşanan çatışmada, iki güvenlik görevlisi yaralandı.
27 Ağustos günü Hakkari ili Yüksekova ilçesi Gürkavak bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK militanları
arasında çıkan çatışmada 2 militan yaşamını yitirdi.
28 Ağustos günü Van ili Başkale ilçesi dağlık kesiminde yaşanan çatışmada 'Fırat' kod adlı Suat
Karataban ve 'Firaz' kod adlı Reşit Alakaş isimli PKK militanları öldü.
29 Ağustos günü, Siirt ili Pervari ilçesi dağlık arazi bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arsında
yaşanan çatışmada Müslüm Solmaz (31), Özgür Çiftçi (21), Sadrettin Tan (23), Ahmet Ateş (30), Salman
Özkur (28), Rahim Ali (22) ve Mehmet Kurttekin (24) isimli PKK militanları ile ve Mehmet Karadeniz İsmail
Bilen adlı korucular da yaralandı.
1 Eylül günü Bingöl ili Yayladere ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri tarafından yürütülen arama
ve tarama faaliyeti esnasında, araziye döşenen mayının patlaması sonucu, bir güvenlik görevlisi
yaralandı.
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2 Eylül günü Bingöl ili Yedisu ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri tarafından yürütülen arama ve
tarama faaliyeti esnasında çıkan çatışmada, 1 PKK militanı öldü.
8 Eylül günü Siirt ili Beytüşşebap ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri tarafından icra edilen
arama ve tarama faaliyeti esnasında, araziye döşenen mayının patlaması sonucu bir güvenlik görevlisi
yaralandı.
12 Eylül günü Siirt ili Kurtalan ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
çıkan çatışmada 2 militan (Mensur Koçak, Vacettin Aslan) öldü.
12 Eylül günü Siirt ili Eruh ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince yapılan arazi arama ve tarama
faaliyeti esnasında, tuzaklanmış mayına basan köy korucuları Resul Toprak, A. Samet Sevgin, Edip Nas
ve A. Cabbar Sevgin yaralandı.
13 Eylül günü Şırnak’ın Silopi ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince yapılan arazi arama ve
tarama faaliyeti esnasında, tuzaklanan patlayıcı madde düzeneğinin patlaması sonucu, 5 güvenlik
görevlisi yaralandı.
13 Eylül günü Kars’ın Digor ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi arama
ve tarama faaliyeti esnasında çıkan çatışma sonucu, bir militan hayatını kaybetti.
15 Eylül günü Batman’ın Hasankeyf ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları
arasında çıkan çatışmada 1 militan öldü.
15 Eylül günü Siirt’in Şirvan ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
çıkan çatışmada açılan ilk ateş esnasında, 2 geçici köy korucusu yaralandı.
17 Eylül günü Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri tarafından yapılan
arama ve tarama faaliyeti esnasında, araziye döşenen mayın patlaması sonucu, 3 güvenlik görevlisi
yaralandı.
17 Eylül günü Iğdır’ın Aralık ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
çıkan çatışmada 1 militan öldü.
17 Eylül günü Bingöl’ün Kiğı ilçesi dağlık kesiminde, güvenlik güçlerince yapılan arama ve tarama faaliyeti
esnasında, yerleştirilen patlayıcı madde düzeneğinin patlaması sonucu, bir güvenlik görevlisi yaralandı.
18 Eylül günü Bitlis ili yakınındaki Çeltikli Jandarma Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan
saldırıda, Erkut Babacan isimli asker öldü, jandarma er Mustafa Çetin yaralandı.
19 Eylül günü Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları
arasında çıkan çatışmada, 5 militan yaşamını yitirdi.
20 Eylül günü Batman ili Hasankeyf ilçesi Mava ve Kerboran alanlarında güvenlik güçleri ile PKK
militanları arasında çıkan çatışmada 3 militan yaşamını yitirdi.
22 Eylül günü Hakkâri’nin Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince yapılan arazi araması
esnasında, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatışmada 4 militan yaşamını yitirdi.
22 Eylül günü Van’ın Çaldıran ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
24 Eylül günü Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları
arasında çıkan çatışmada 4 militan yaşamını yitirdi.
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24 Eylül günü Hakkâri’nin Yüksekova ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları
arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi yaralandı.
24 Eylül günü Mardin’in Nusaybin ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen
arama ve tarama faaliyeti esnasında, araziye döşenen mayının patlaması sonucu 1 güvenlik görevlisi
yaralandı.
25 Eylül günü Şırnak ili merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
çıkan çatışmada, astsubay Hüseyin Ateş öldü, 3 asker yaralandı.
25 Eylül günü Tunceli ili merkez ilçesi Kocakoç Jandarma Karakolu’nda, günlük ikmal yapan araçtan
bırakılan malzemelerin kontrol edilip karakola taşınması esnasında, tuzaklanan patlayıcı maddenin
patlatılması sonucu, jandarma er Murat Yıldız öldü, uzman çavuş Ömer Torun ve er Ferhat Bozkurt ağır,
uzman çavuş Erkan Demir ve er Süleyman Taş hafif yaralandı.
26 Eylül günü Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları
arasında çıkan çatışmada 4 militan yaşamını yitirdi.
27 Eylül günü Van’ın Çatak ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arama ve
tarama faaliyeti esnasında, araziye döşenen mayının patlaması sonucu, 3 geçici köy korucusu yaralandı.
27 Eylül günü Bitlis ili dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arama ve tarama faaliyeti
esnasında, araziye döşenen mayının patlaması sonucu, Ramazan Us ve Ali Kadıoğlu isimli askerler
yaşamını yitirdi.
27 Eylül günü Şırnak ili dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arama ve tarama
faaliyeti esnasında, araziye döşenen mayının patlaması sonucu, 4 güvenlik görevlisi yaralandı.
29 Eylül günü Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açılması
sonucu bir güvenlik görevlisi yaralandı. Daha sonra güvenlik güçleri tarafından arazi arama ve tarama
faaliyeti yapılırken, 30 Eylül günü çıkan çatışmada 2 militan hayatını kaybetti.
3 Ekim günü Şırnak ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri tarafından yapılan arama ve
tarama faaliyeti esnasında, araziye döşenen mayının patlaması sonucu 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
4 Ekim günü Mardin’in Nusaybin ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
çıkan çatışmada 3 militan öldü, 1 güvenlik görevlisi de yaralandı.
5 Ekim günü Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince icra edilen arama ve
tarama faaliyeti esnasında, araziye döşenen mayının patlaması sonucu bir güvenlik görevlisi yaralandı.
5 Ekim günü Şırnak’ın Silopi ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
çıkan çatışmada, 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Çatışma sonrasında bölgede yapılan aramada, 1 militan
ölü olarak bulundu.
6 Ekim günü Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç köyündeki piyade bölük binasına düzenlenen
roketatarlı saldırıda, piyade onbaşı Ali Şahan öldü, 1 er de ağır yaralandı.
Şırnak ili Gabar Dağı'nda konuşlanan 18 kişilik time PKK militanları tarafından 7 Ekim günü
gerçekleştirilen saldırıda 13 asker astsubay çavuş İbrahim Ahmet Sarıoğlu, piyade çavuşlar Bayram
Güzel, Turgay Salgar, Mehmet Uyar, Seyfi Altuntaş, piyade onbaşılar Mehmet Yıldırım, Mehmet Uçarı,
Kasım Aksoy, Ahmet Şükrü Karataş, Emrah Eryılmaz, Fethullah Selçuk, piyade erler Sıddık Küçükgöz,
Piyade Er Mehmet Coşkun) yaşamını yitirdi, 5 asker yaralandı.
8 Ekim günü Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, PKK'lılar tarafından yerleştirilen uzaktan kumandalı mayının
patlaması sonucu Afyorkarahisar nüfusuna kayıtlı er Caner Örengül yaşamını yitirdi, 3 asker de yaralandı.
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8 Ekim günü Şırnak’ın dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince yapılan arazi arama ve tarama faaliyeti
esnasında, araziye döşenen mayının patlaması sonucu 1 güvenlik görevlisi öldü, 1 güvenlik görevlisi de
yaralandı.
Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 8 Ekim günü Siirt ili Pervari ilçesi dağlık arazi
kesiminde, güvenlik güçlerince yapılan arazi araması ve taraması esnasında, bir militanın cesedinin
bulunduğu belirtildi.
11 Ekim günü Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında, mayına basan bir
astsubay yaralandı.
12 Ekim günü Şırnak ili Küpeli Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan arazi arama ve tarama
faaliyeti esnasında, araziye döşenen mayının patlaması sonucu, uzman çavuş Ünal Demir öldü, iki
güvenlik görevlisi yaralandı.
15 Ekim günü Bingöl ili Kiğı ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerince yapılan arazi arama ve
tarama faaliyeti esnasında, araziye döşenen mayının patlaması sonucu, er Yakup Buruş öldü.
21 Ekim günü, Yüksekova'nın Irak sınırına 5 km. uzaklıktaki Dağlıca köyünde konuşlanan piyade
taburunun emniyetini sağlamakla görevli bölüklerden birine, PKK militanları tarafından saldırı düzenlendi.
Olayda 12 asker öldü, 16 asker de yaralandı. Ölen askerlerin isimleri şunlar; piyade astsubay Mehmet
Bozkurt, astsubay Çavuş Soner Özübek, uzman çavuş Mustafa Uysal, piyade uzman çavuş Selçuk
Gürdal, erler Lokman Eker, Yavuz Öztürk, Zekeriya Yatı, Abdurrahman Doğan, İrfan Beyaz, Vedat
Kutluca, Samet Saraç, Mehmet Cücük.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Oramar bölgesinde 22 Ekim günü, PKK militanları ile güvenlik kuvvetleri
arasında çıkan çatışmada, 2 militanın yaşamını yitirdiği belirtildi.
23 Ekim günü Hakkâri ili Şemdinli ilçesi dağlık arazi kesiminde, arazi araması yapan güvenlik güçlerine,
PKK militanları tarafından açılan ilk ateşte, bir güvenlik görevlisi yaralandı.
28 Ekim günü Tunceli’nin Pülümür ile Nazimiye ilçeleri arasındaki Büyükyurt ile Dokuzkayalar mevkiinde,
araziye döşenen mayına basan uzman çavuş Ali Rıza Altın (34) yaşamını yitirdi. (Radikal-30.10.07)
28 Ekim günü Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında PKK'ya ait bir sığınaktaki patlayıcı, üsteğmen Mehmet Bedri
Aluçlu tarafından etkisiz hale getirilirken infilak etti. Aluçlu, patlamada ağır yaralandı.
28 Ekim günü Şırnak'taki Cudi dağında güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatışmada,
jandarma astsubay Halit Özçelik ile, uzman çavuşlar İlyas Karadavut ve Ercan Çiçek yaşamını yitirdi.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şırnak ili Cudi Dağı bölgesinde, 29 Ekim günü
güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatışmada 15 militanın öldürüldüğü belirtildi.
1 Kasım günü Bingöl ili Karlıova ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
çıkan çatışmada 1 militan yaşamını yitirdi.
4 Kasım günü, Şırnak ili İdil ilçesi Gabar Dağı eteklerindeki Cehennem Deresi bölgesindeki Yarbaşı köyü
yakınlarında güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatışmada, geçici köy korucusu Ramazan
Bilgur (30) ile Serdar Demir (22), Mehmet Selim Kurt (29 ve ismi öğrenilemeyen 1 militan yaşamını yitirdi.
4 Kasım günü Mardin ili Nusaybin ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri tarafından yapılan arama
ve tarama faaliyeti esnasında, araziye döşenen mayına basan bir güvenlik görevlisi yaralandı.
6 Kasım günü Tunceli ili Mazgirt ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
çıkan çatışmada, uzman çavuş Bahtiyar Şimşek ile biri kadın 3 militan yaşamını yitirdi.
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13 Kasım günü Şırnak ili Küpeli Dağı bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan
çatışmada piyade üsteğmen Gökhan Yavuz, piyade komando onbaşı Özkan Kılıç, piyade komando erler
Erdem Yüce ve Gökhan Soylu ile Ziyadin Alipur adlı militan öldü, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
24 Kasım günü Şırnak ili Güçlükonak ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları
arasında çıkan çatışmada, Hediye Kurhan (27) adlı militan yaşamını yitirdi, Mehmet Emin Yıldırım (29)
adlı militan da yaralandı.
1 Aralık günü Siirt ili Eruh ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan
çatışmada, 2 militan yaşamını yitirdi.
4 Aralık günü Şırnak ili merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
çıkan çatışmada, yüzbaşı Sinan Eroğlu ile 14 militan yaşamını yitirdi. Ölen militanlardan adları öğrenilenler
şunlar: Selma Kaya (29), Ceyda Yetkin (32), Niyazi Akgül (26), Medine Gül (23), Mercan Kara (24), Hasan
Kaya (21), Abdullah Karataş (32) ve Mehmet Reşit Erdoğan (34)
4 Aralık günü Hakkari ili Çukurca ilçesinde, askeri bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada,
güvenlik görevlilerinden biri yaşamını yitirdi, 4’ü yaralandı.
5 Aralık günü Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır ili Dicle ilçesi dağlık
arazi kesiminde, 17 Kasım günü meydana gelen çatışmada yaralandığı bildirilen bir militanın cesedinin
bulunduğu belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 16 Aralık günü Kuzey Irak’a düzenlenen hava saldırısında,
Abdülmenaf Tekin (28), Muhammed Hamid (30), Fuat Özekinci (25), Fatih Bordoğan (21) ve Eşref Cizre
isimli militanlar yaşamını yitirdi, 4 militan da yaralandı.
25 Aralık günü Şırnak ili Küpeli Dağı bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan
çatışmada, ikisi kadın, 5 militan öldü.
29 Aralık günü Bingöl'ün Genç ilçesi Bulgurluk köyü Murtezan mevkinde çıkan çatışmada, Fikret Atan
isimli köy korucusu yaralandı.

IX. MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve
YARALANMALAR
6 Ocak günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Narlı beldesi yakınlarındaki askeri bölgede, mayına basan
Sezarnuş Uzdil (26) yaralandı.
Şanlıurfa ili Bozova ilçesi Karacaören köyü Atatürk Barajı yakınlarında, jandarma karakolunca atış
poligonu olarak kullanılan bölgede, 19 Ocak günü çocuklar tarafından bulunan ve “roket başlığı” olduğu
tahmin edilen cismin patlaması sonucu, Orhan Güleç (14) hayatını kaybetti, Hasan Güleç (14) yaralandı.
20 Ocak günü, Siirt ili Eruh yolu üzerinde bulunan atış poligonunun yakınlarında bulduğu patlayıcı
maddeyi kurcalayan Sait Kılıç (17), oluşan patlamada ağır yaralandı.
Şırnak ili Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık beldesinde geçici köy korucusu olan Ramazan Elgay (41) ile
Sait Elgay (43), 27 Ocak günü, kaybolan hayvanlarını belde yakınındaki arazide aradıkları esnada,
mayının patlaması sonucu yaralandılar.
24 Şubat günü, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi yakınlarındaki Koçak dağında buldukları patlayıcı maddeyi
kurcalayan Deniz Tokmak (11), Kerem Atoz (14), Ahmet Solmaz (11) ve Şaban Yetişkin (14) adlı çocuklar,
meydana gelen patlama sonucu yaralandı.
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Siirt'in Pervari ilçesi Belenoluk köyünde 2 Mart günü, jandarma karakoluna yakın bir yerde oyun oynayan
Yusuf Aydınalp (9), mayına basarak yaşamını yitirdi.
14 Mart günü Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Darıca beldesinde, yolda gördüğü paketi kurcalayan Erol
Ödinçer, paketteki bombanın patlaması sonucunda hafif yaralandı.
17 Mart günü Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Şölen Taşocağı mevkii yakınlarında, arazide bulduğu el
bombasını kurcalayan Kadri Ceyhan (17), ağır yaralandı.
26 Mart günü İHD Van şubesine başvuran İsmail Aka ve Sadun Koldaş, çocukları Oktay Koldaş (13) ve
Barış Aka’nın (15), Ahlat ilçesinin Bitlis ovası mevkiinde bulunan Sorgun askeri alanında oyun oynarken
buldukları patlayıcı maddenin patlaması sonucu yaralandıklarını belirttiler.
2 Nisan günü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, işyerinin önüne bırakılan bir torbayı kurcalayan
Bektaş Kısa, torbadaki bombanın patlaması sonucunda hafif yaralandı.
16 Nisan günü Kilis'in Çerçili köyü yakınlarında, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan
İsmail Devran (40), mayın patlaması sonucunda ağır yaralandı.
17 Nisan günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran Mehmet Emin Yalçın, şu beyanlarda bulundu:
“Kardeşim Ahmet Yalçın hurdacılık yapmaktadır. Kent içinde para ile aldığı hurdaları bahçemizde topluyor.
3-4 günlük hurdaları çeşitlerine ayırdıktan sonra toptancı hurdacılara satıyor, 17 ve 18 yaşlardaki
kardeşlerim Ahmet ve Sabri Yalçın, 16 Nisan 2007 tarihinde topladıkları hurdaları yırttıkları esnada bir
cismin patlaması sonucunda ağır yaralandılar. Ben de hafif yaralandım. Bunun için gerekli hukuki
girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”
Şırnak il merkezine Bağlı Dağkonak (Nerax) köyü yolu üzerinde, 21 Nisan günü seyir halinde olan bir
traktörün patlayıcıya çarpması sonucu, traktör şoförü yaralandı.
21 Nisan günü Şırnak’ta, Çakırsöğüt Tugay Komutanlığı'nın çöplüğünde buldukları bombayı kurcalayan
çocuklardan Süleyman Şengül (9) öldü, Agit Külter (8), Hüseyin Özbey (9) ve yoldan geçen M. Sait Bahşiş
(25) yaralandı.
Şırnak ili Cizre ilçesinde 23 Nisan günü, 73 FD 926 plakalı bir taksinin, tank taburu yakınlarından geçtiği
esnada meydana gelen patlamada, taksi şoförü yaralandı.
25 Nisan günü, Diyarbakır'ın Eğil ilçesi Organize Sanayi Bölgesi ile jandarma karakolu arasındaki kırsal
alanda hayvan otlatan Emrah Polat (13) adlı çocuk, bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.
20 Mayıs günü Hakkari'ye bağlı Kaval köyü yakınlarında, mayına basan Hanife Duman (50) adlı kadın
yaşamını yitirdi.
24 Mayıs günü Şırnak ili Silopi ilçesinin Bostancı (Rihanî) köyünde, arazide buldukları patlayıcı ile
oynayan Veysi Babayiğit (17), Mustafa Erdem (16) ve Cemal Albeni (15) adlı çocuklar, meydana gelen
patlama sonucu yaralandılar.
Diyarbakır ili Lice ilçesi yakınlarında, Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir
minibüste bulunan 2 kişi, mayın patlaması sonucu yaralandı.
28 Mayıs günü, Elazığ`ın Kovancılar ilçesinde ikamet eden ve akrabası Yaşar Doğan ile birlikte
Tunceli`nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyüne giden Ali Şimşek (45), köy yakınlarında araçtan
inerken bastığı mayına bastığı mayının patlaması sonucuöldü. Olayda, Yaşar Doğan yaralandı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Geznek köyünde yaşayan Hamit Batmaz ile Rıdvan Bahşiş, 6
Haziran günü ot toplamak için gittikleri köy yakınlarındaki arazide, bir mayının patlaması sonucu öldüler.
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6 Haziran günü Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde, İrfan Encu, otlattığı hayvanlarından
birinin mayına basması sonucu oluşan patlamada yaralandı.
8 Haziran günü Tunceli ili Pülümür ilçesine bağlı Balpayam bölgesinde, mantar toplamaya çıkan Düzali
Toğuluk adlı kişi, mayın patlaması sonucu yaralandı.
Iğdir ili Aralık ilçesi’ne bağlı Tarlabaşı köyünde çobanlık yapan Engin Torun (12) adlı çocuk, 15 Haziran
günü, Ağrı Dağı’nın eteklerinde hayvan otlatırken, bulduğu patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu
yaralandı.
6 Temmuz günü Van’ın Çaldıran ilçesinde, araziye döşenen mayının patlaması sonucu, hayvanlarını
otlatan İzzet (12) ve Nevzat Sanlav (14) isimli kardeşler yaralandı.
9 Temmuz günü Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, bir çoban, mayına basması sonucu oluşan patlamada
yaralandı.
30 Temmuz günü, Şırnak ili merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, mayın patlaması sonucu, bir vatandaş
yaralandı.
Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü'nün izniyle ağaç kesimi yapmak için 2 Ağustos günü merkeze bağlı
Görmeç köyünün yakınlarına giden köylülerden Yahya Aykaç, yola yerleştirilen mayının patlatılması
sonucu yaralandı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde 9 Eylül günü, Mithatpaşa Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait
kanalda oynayan İbrahim Derse (13), sulama kanalında bulduğu el bombasını çöpe atmak isterken,
oluşan patlama sonucu yaralandı.
24 Eylül günü Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Kavaşbaşı beldesinde, tarlasını traktörle sürdüğü esnada
meydana gelen mayın patlaması sonucu, Cevher Güneş isimli köylü yaralandı.
26 Eylül günü Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Küllüce köyü kırsalında, koyunlarını otlattığı sırada patlayıcı bir
maddeye basan çoban Özkan Atlıağa (26), ağır yaralandı.
Bitlis ili Ahlat ilçesine bağlı Burcukaya köyünde 26 Eylül günü, Bilal Balıkçı (12) adlı çocuk, mayın
patlaması sonucu yaşamını yitirdi.
27 Eylül günü İHD Van şubesine başvuran Tahir Apakhan, oğlu Özkan Apakhan’ın (13) 26 Eylül günü
sabah saat 11.00’de, Bitlis ili Göroymak ilçesi yakınlarındaki jandarma karakoluna 20 metre uzaklıkta,
keçilerini otlattığı alanda meydana gelen patlama sonucu yaralandığını, iki bacağında kırıklar oluştuğunu,
bir kolunun koptuğunu belirtti. (İHD VAN)
29 Eylül günü Diyarbakır’ın Dicle ilçesinin kuzeyindeki Balalantepe Beyaz Çeşme mevkiinde, odun
toplayan Cebbar Babur (16) adlı çocuk, araziye döşenmiş olan mayına basarak öldü.
Iğdır merkeze bağlı Erhacı köyünde çobanlık yapan Serkan Abakay (13) ile Abdullah Anuk (14), arazide
buldukları kutuyu incelerken oluşan patlamada, olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya neden olan cismin
“patlayıcı” olduğu belirlendi.
Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde 7 Ekim günü, Yenimahalle semtinde kazılan inşaat temelinde oyun oynayan
üç çocuğun bulduğu metal cisim patladı. Olada, Umut Yılmaz (5) öldü, İbrahim Yılmaz (6) ve Taner
Yılmaz (7) yaralandı.
Van ili Çaldıran ilçesi dağlık arazi kesiminde 18 Ekim günü, koyunlarını otlatan Okan Uca (13) isimli
çocuk, araziye yerleştirilen cinsi ve menşei tespit edilemeyen bir patlayıcı ile oynaması sonucu, meydana
gelen patlamada yaralandı.
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19 Ekim günü Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı Tokağaç köyü yakınlarında, düğün konvoyunun geçtiği
yola döşenen mayın infilak etti. Bir minibüsün hurdaya döndüğü patlamada, 6’sı çocuk 17 kişi yaralandı.
Yaralılardan 14'ünün isimleri ise şöyle: Nursen Çakmak Zelreban Çakmak, İsmet Tire, Çiğdem Kameri,
Nedime Kameri, Tülay Kameri, Abdülselam Kameri, İsa Güneş, Engin Temelli, Metin Temelli, Ersin
Temelli, Savaş Kameri ve Can Metin ile sürücü Hamza Savaşan.
25 Ekim günü Siirt ili Pervari ilçesi dağlık arazi kesiminde, cinsi ve menşei belli olmayan patlayıcı
maddenin patlaması sonucu bir kişi yaralandı.
26 Ekim günü Mardin ili Nusaybin ilçesine bağlı Duruca beldesi civarında, yerde bulduğu bir maddeyi
kurcalayan Hüseyin Aslan (18) adlı genç, meydana gelen patlama sonucu yaralandı.
5 Kasım günü, Şırnak ili Cizre ilçesi Nusaybin Caddesi'ndeki Kasım Yıldırım'a ait hurdacı dükkanında
meydana gelen patlamada Mesut Erbay (22) yaşamını yitirdi, Yunus Yıldırım ve Mehmet Yıldırım
yaralandı.
Van ili Başkale ilçesi Budak köyünde ikamet eden Agüt Çobanoğlu (22), 8 Kasım günü köy yakınında
bulduğu ve eve getirdiği cismin patlaması sonucu, Ceylan Çobanoğlu (8) ve Melek Çobanoğlu (7) isimli
çocuklar yaralandı.
Hakkari ili Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyünde oturan İdris Dayan, 10 Kasım günü, tarlada çalışırken
meydana gelen patlama sonucu yaralandı.
14 Kasım günü Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, Ağacık (Gendalok) köyü yakınlarındaki alanda koyun
otlatan Ahmet Atilla (53), meydana gelen patlama sonucu ağır yaralandı.
10 Aralık günü Diyarbakır ili Lice ilçesi Yönlüce köyünün Gurmik mezrasında odun toplayan Saim
Doğanay, araziye yerleştirilen patlayıcı maddenin patlaması sonucu hayatını kaybetti. Köyün, 90'lı yıllarda
boşaltılan köylerden olduğu öğrenildi.

X. YASADIŞI ÖRGÜT CİNAYETLERİ, YARALANMALAR
9 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran Hıdır Simli, Diyarbakır ili Hazro ilçesine bağlı Yazılı
köyünde ikamet ettiğini, bir gece, ellerinde silah olan ve kendilerini PKK’li olarak tanıtan kişilerin kendisini
ölümle tehdit ettiğini, daha sonra 14 yaşındaki yeğeni Melihe’yi alıkoymaya çalıştıklarını belirtti.
22 Mayıs günü saat 18.45'de, Ankara'nın Ulus semtinde meydana gelen intihar saldırısında, 8 kişi öldü,
102 kişi yaralandı. Saldırıyı 1979 doğumlu Güven Akkuş’un gerçekleştirdiği öne sürüldü. Anafartalar
Çarşısı'nın girişindeki otobüs durağında meydana gelen patlamada, ölenlerin isimleri şöyle; Selahattin
Deniz, İsa Kalkış, Tuba Yomi, Serdar Karayiğit, Hülya Develi ve Bilal Genç.
Bingöl Valisi Vehbi Avuç, 1 Haziran günü yaptığı açıklamada, PKK’lıların, ormanlık alanda ağaç kesimi
yapan işçilere saldırdığını belirtti. Olayda, Ramazan Çağatay, Sıddık Çağatay, Hamzi Çakar ve Cevdet
Çakar adlı işçilerin yaşamlarını yitirdiği, Ahmet Çankuru, Şerafettin Aslan, Kutbettin Çağatay ve Selim
Çakar adlı işçilerin de yaralandığı açıklandı.
22 Mayıs günü Ankara Ulus’ta bulunan Anafartalar Çarşısı önündeki patlamada yaralanarak hastanede
tedavi altına alınan Hamza Arı yaşamını yitirdi. Arı'nın ölmesiyle, olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a
yükseldi.
Erzincan ili Kemah ilçesi Dereköy mevkiinde, mermer ocağında çalışan kepçe operatörü Celal Albayrak, 4
Temmuz günü PKK militanları tarafından kaçırıldı. Albayrak, 17 Temmuz günü serbest bırakıldı.

78

YAŞAM HAKKI | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

14 Eylül günü Bingöl'ün Genç ilçesi Yoldaşan bölgesinde, PKK militanlarının demiryoluna döşedikleri
uzaktan kumandalı bombanın Elazığ-Tatvan seferini yapan yük treninin geçişi sırasında patlatılması
sonucu, iki makinist hafif şekilde yaralandı.
18 Eylül günü, Hakkari ili Şemdinli ilçesi Beyyurdu - Aktütün yolunda seyir halinde iken, PKK militanları
tarafından durdurulan aracın şoförü İsmail Özkan öldürüldü ve aracı yakıldı. Özkan'ın, 13 Nisan'da dört
PKK'lının öldürülmesinden sorumlu tutularak örgüt tarafından öldürüldüğü öne sürüldü.

23 Eylül günü Hakkari ili Yüksekova ilçesi Dağlıca köyü (Oramar) yolu üzerinde, Muhsin Ertan isimli kişi,
öldürülmüş halde bulundu. Olayı, silahlı örgüt, Ertan’ın “JİTEM elemanı olduğu” gerekçesiyle üstlendi.
Diyarbakır'da 10 Ekim günü, Balıkçılarbaşı semtinde, sivil plakayla devriye gezen polis aracına yönelik
bombalı saldırıda, Hüseyin Özdemir isimli polis öldü, polisler Hasan Hüseyin Polat ve İsmail Üzümcü ile
yoldan geçen Güzel Özmen (12), Mahmut Nuri Alçık, Mehmet Toptancı, Murat Temel yaralandı.
21 Ekim günü, Yüksekova'nın Irak sınırına 5 km. uzaklıktaki Dağlıca köyünde konuşlu piyade taburunun
emniyetini sağlamakla görevli bölüklerden birine yapılan saldırı sonrasında, 8 asker (uzman çavuş Halis
Çağar, çavuş Mehmet Şenkul, erler Ramazan Yüce, İrfan Beyaz, Fuat Başoda, İlhami Demir, Fatih Atakul
ve Özhan Şabanoğlu) PKK militanları tarafından kaçırıldı. Kuzey Irak’a götürülen askerler, 4 Kasım günü
serbest bırakıldı.
11 Kasım günü Van ili Başkale ilçesinde, ikisi geçici köy korucusu toplam 7 kişi, PKK militanlarınca
kaçırıldı. İran'a götürülen kişiler, 30 Kasım günü, alıkonuldukları yerden Türkiye sınırından geri döndüler.
İzmir’de 13 Kasım günü, Konak'taki Emekli Sandığı binasının tuvaletinde bomba hazırlamaya çalışan ve
DHKPC üyesi olduğu öne sürülen Ü.Ç., düzeneğin patlaması sonucu yaralandı.
İstanbul Sefaköy'de 25 Aralık günü meydana gelen patlamada, Fatma Ağdemir (30) isimli kadın yaşamını
yitirdi, 7 kişi yaralandı.

XI. KUŞKULU ÖLÜMLER
İstanbul Zeytinburnu'nda, bir süredir ayrı yaşayan ZA.K. ile T.K. çiftinin 3 çocuğundan biri olan 3 aylık
Helin K., 6 Ocak günü annesi tarafından emzirilip babasına verildikten 4 saat sonra öldü.
Siirt’te, 5 ay önce imam nikâhıyla evlendirilen Dilber Özer(17), 18 Ocak günü evinde ölü olarak bulundu.
İHD Diyarbakır şubesine başvuran Ayşe Özer, 5 ay önce evlenen kızının, kocasından sürekli dayak
yediğini belirterek, 17 Ocak günü kendisini ziyaret eden kızının ertesi gün, silahla kendisini öldürdüğü
yönünde haber geldiğini, ancak ölümünü kuşkulu bulduğunu belirtti.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Hanpazarı köyünde yaşayan Aycan Karabulut (24) adındaki kadın, 21
Ocak günü, imam nikâhı ile yaşadığı eşinin evinde ölü bulundu.
İstanbul’da, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli
anestezi hemşiresi Sevil Kılınç (29), 11 Şubat günü, evindeki yatağında ölü bulundu. Odasında boş
anestezi ilacı tüpü bulunan ve kolunda enjektör takılı olan hemşirenin intihar edip etmediği otopsiyle
belirlenecek.
Bursa’nın Yıldırım ilçesi Emirsultan mahallesinde, 20 Şubat günü başından yaralanan Fatma Yamalı (46)
isimli kadın öldü. Genç kadınla birlikte yaşadığı öğrenilen Ali Kaya K. (49), sabaha karşı “155 Polis İmdat”
ve “112 Acil Servis”i arayarak genç kadının, başına tabancayla ateş ederek intihar girişiminde
bulunduğunu öne sürdü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yamalı, Bursa Devlet
Hastanesi’nde yaşamını kaybetti. Ali Kaya, polise verdiği ifadede, gece yarısı, ailevi nedenlerle
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tartıştıklarını, kadının, “Bıktım bu hayattan” diyerek tabancayı başına dayayarak intihar ettiğini belirtti.
Kaya, gözaltına alındı.
Diyarbakır ili Bağlar semti Gürsel Caddesi 184. Sokak'ta bulunan bir evde oturan Yeşim Kaplan (13)
adındaki kız çocuğunun, 23 Şubat günü evde bulunan silahla oynadığı sırada, silahın ateş alması sonucu
hayatını kaybettiği iddia edildi.
24 Şubat günü İHD Şanlıurfa şubesine başvuran Behçet Güvener, Ceylanpınar’da askerlik yapan kardeşi
Cevdet Güvener’in intihar ettiğinin kendilerine bildirildiğini, cenazeyi aldıklarını ancak, kardeşinin intiharı
için hiçbir gerekçe olmadığını, ölümünün şüpheli olduğunu ifade etti.
Kayseri’nin Develi ilçesinde bir süre önce kaybolan zihinsel engelli Ertuğrul Abay (20) adlı genç, 26 Şubat
günü boş arazide, belden aşağısı çıplak halde ölü bulundu.
Aydın’da, Omurlu Jandarma Karakolu’nda askerliğini yapan Yüksel Altun’un, 4 Mart günü “MP-5 otomatik
tüfeği seriye alarak kafasına 24 el ateş ettiği ve kurşunlardan 2’sinin başına isabet ederek öldüğü
açıklandı. Baba Hüseyin Altun, oğlunun ölmeden bir önceki gün annesi ile telefonda görüştüğünü ve iyi
olduğunu söylediğini, oğlunun intihar edecek bir durumunun olmadığını, sorumluların bir an önce açığa
çıkarılmasını isteyerek, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi. Aydın’a giderek olay
hakkında bilgi aldığını belirten Altun’un akrabası Sinan Turan da, intihar iddialarının gerçeği
yansıtmadığını ileri sürdü. Yüksel Altun’a henüz silah verilmediğini ifade eden Turan, “Karakolun
karşısındaki kulübeye ‘Ben paspas almaya gidiyorum’ demiş ve ardından silah sesleri duyulmuş.
Jandarma komutanlığı, seri şekilde 24 kurşun sıkıldığını, çevredeki halk ise tek tek 3 el silah sesi
duyduklarını söylüyor. Ama ne askerler konuşuyor ne de etraftaki halk. Başlarına bir şey gelecek diye
korkuyorlar. Bence her şey, kılıfına uydurulmuş bir infazdır” dedi.
Hakkari doğumlu Deniz Taş isimli askerin, 13 Mart günü, görev yaptığı Elazığ'da operasyonlara çıkmayı
reddettiği için öldürüldüğü iddia edildi.
Diyarbakır’da 26 Mart günü, On Gözlü Köprü yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Devlet Hastanesi
morguna kaldırılan kişinin 3 gün önce öldüğü ve kimliğinin tespit edilemediği belirtildi.
“Soro” lakaplı itirafçı Mehmet Akkoyun, Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesine bağlı Emûşa köyünde, 27 Mart
günü ölü olarak bulundu. Adli Tıp Kurumuna gönderilen Akkoyun’un, 1992 yılında PKK’ye katıldığı ve 4 yıl
önce askerlere teslim olduğu belirtildi.
İHD Adana Şubesi'ne başvuran Deham Özdemir, babası Hadi Özdemir'den (64), 2 Nisan gününden beri
haber alamadıklarını bildirdi. Babasının 1995 yılında, "PKK'ye yardım ettiği" iddiasıyla beş ay cezaevinde
kaldığını, amcasının bir çatışmada öldüğünü, kardeşinin de HPG'ye katıldığını ifade eden Özdemir,
babasının sürekli tehdit edildiğini belirtti. Özdemir, şunları söyledi: "Babam cezaevinden çıktığı günden bu
yana polis tarafından tehdit ediliyordu. Polisler 2001 yılında Ceyhan E Tipi Cezaevi'ne arkadaşlarını
ziyarete giderken babamı kaçırmaya çalışmışlar. Ama etraftaki insanlar babamın arabaya bindiğini
gördükleri için Ceyhan'ın çarşı merkezinde serbest bırakılmış. Ayrıca amcam için geçen sene Ceyhan'da
mevlit verdik. Bundan sonra tehditler daha da sıklaşmaya başladı. Babam bunun üzerine geçimini
sağladığı hayvancılık işini bile bırakmak zorunda kaldı." Özdemir, Ceyhan Emniyet Müdürlüğü,
Kaymakamlık, Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na yaptığı başvurulara yanıt
verilmediğini de belirtti. Özdemir'in cesedi, 8 Nisan günü Ceyhan nehrinde bulundu. Vücudunda silah
yarası bulunmayan Özdemir'in ölüm nedenine ilişkin kesin adli tıp raporunun, daha sonra açıklanacağı
bildirildi.
İstanbul Ümraniye'de G.B. (22) isimli kadın, 4 Nisan günü evinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Polis,
olayın intihar olup olmadığını araştırmaya başladı.
Batman'ın Sason ilçesi Çakırpınar köyü Görtil mezrasında ikamet eden G.K. (24) isimli evli kadın, 18
Nisan günü evinde ölü bulundu. Av tüfeğinin ateşlenmesi sonucu öldüğü belirlenen G.K'nin intihar etmesi
ya da öldürülmesi ihtimalleri araştırılmaya başlandı.
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Hakkari ili Yüksekova ilçe belediyesinde görevli memur Zübeyt Canan (46), 28 Nisan günü, kaldığı otelin
görevlileri tarafından odasının banyosunda ölü bulundu. Polis ekibi ve cumhuriyet savcısı, olay yerine
gelerek odada inceleme yaptı.
Siirt ili Pervari ilçesinde 4 Mayıs günü, köy korucusu olan babasının silahıyla oynadığı iddia edilen
Gülistan K. (24), silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.
25 Mayıs günü, Çorum-Ankara karayolu üzerindeki boş bir fabrikada, 4 ay önce Erzurum'da kaybolan ve
kendisinden haber alınamayan öğretmen Ali İhsan Kaya’nın (33) cesedi bulundu. Polis, Erzurum
Yıldızkent Nazifbey Ticaret Meslek Lisesi'nde edebiyat öğretmeni Kaya'nın, 15-20 gün önce öldüğü ya da
öldürüldüğünü tespit etti. Kaya'nın 1 Şubat 2007'de kayıplara karıştığı ve görev yaptığı okuldan izin
almadan ayrıldığı için 'müstafi' duruma düştüğü öğrenildi.
11 Haziran 2007 tarihinden bu yana kayıp olan, kapatılan Halkın Demokrasi Partisi’nin (HADEP) Bitlis’in
Tatvan ilçe örgütü gençlik kollarında çalışma yürüten Menice Uğuş (25), 14 Haziran günü, Hizan ilçesinde
ölü bulundu.
25 Temmuz günü İHD Van şubesine yapılan yazılı başvuruda bulunan Hazım Kara şu beyanda bulundu:
“Kardeşim Fethi Kara (21), 2006 yılında askere gitti. Acemi birliğinden sonra Niğde ili Bor ilçesindeki 21.
İkmal Merkezi Komutanlığında er olarak askerliğini sürdürdü. Haziran ayı başlarında izne gelen kardeşim,
29 Haziran’da Van’dan ayrıldı. Ertesi gün Niğde’ye ulaştığını öğrendim. 5 Temmuz’da, birliğinden, bize ait
ev telefonu aranarak kardeşimin Niğde’ye gelip gelmediği sorulduktan 3-4 saat sonra, jandarmaya ait bir
araçla evimize gelenler, kardeşimin intihar ettiğini söylediler. Bize, ‘babası gidip ifade versin ve cenazesini
alsın’ dediler. Niğde’ye gidip savcılıkta ifade verdik. Bize cesedin, kardeşimin birliğinden 1 km. uzaklıktaki
eski şarap fabrikası yakınında sivil kişilerce bulunduğunu, sonradan jandarmaya bildirildiğini ve
cenazesini alabileceğimizi söylediler. Cesedi, yerde ve boynunda ip varken bulunmuş. Ben, kardeşimin
ölümünden şüphe duymaktayım.”
Kars Merkez Jandarma Komutanlığı’na bağlı Boğatepe Karakolu’nda askerlik görevini yapan Mardin
Nusaybin doğumlu Erdal Arslan’ın, 11 Ekim 2007 tarihinde görev esnasında kendisini G3 piyade tüfeği ile
vurarak intihar ettiği iddia edildi. Oğlunun intihar etmesi için bir neden bulunmadığını belirten baba Arslan,
"2 gün önce bir askeri yetkili evimi arayarak oğlumun intihar ettiğini söyledi. Nasıl ve ne şekilde oğlumun
kendisini vurduğu bana açıklanmadı. Cenaze bize teslim edildikten sonra da herhangi bir şey söylenmedi,
sadece oğlumun intihar ettiği söyleniyor. Kesinlikle buna inanmıyorum Cesette görülen mermi izinden
bunun bir intihar olmadığını çocuklar bile anlayabilir. Sırtından sol omuzun altından ateş edildiğini ve
merminin sağ göğüs kenarından çaprazlama dışarı çıktığını görüyoruz. Erdal intihar etmemiş, sırtından
vurularak öldürülmüş" dedi.
Şanlıurfa Viranşehir'de 18 Ağustos günü, gece evine gelen lokantacı Ramazan Karakaya (32), iki
çocuğuyla damda uyuyan eşi Havva'yı (29) göğsü kanlar içinde buldu. Hemen hastaneye kaldırılan Havva
Karakaya'nın kurşunla öldüğü saptandı. Karakaya ve komşular, mahalledeki düğünde havaya ateş
açıldığını söyleyerek, Karakaya'nın bu kurşunların birinden ölmüş olabileceğini iddia etti.
İzmir'deki evinde başından vurulmuş şekilde bulunan 5 aylık hamile Gurbet Şahin (18), kaldırıldığı
Bozyaka Devlet Hastanesi'nde 25 Ağustos günü yaşamını yitirdi. Şahin'in annesi Gülseren Yurteri ve
babası Aslan Yurteri çifti, kızlarının kayınpederi ve kaynanası tarafından öldürüldüğünü iddia etti. 5 aylık
hamile olmasına rağmen sık sık, "Niye balkonu yıkamadın, niye evi temizlemedin, eve erkek alıyorsun"
şeklinde bahanelerle kızlarının şiddete maruz kaldığını iddia eden anne ve baba: "Başına aldığı kurşun
yarası kendini vurabileceği bir yerde değil. Kulağının arkasından vurulmuş. Kızım kendini vuracaksa
şakağına dayar, çenesinin altına dayar. Bu olay bir cinayet" dedi.
Yalova’da 10 Eylül günü, polis memuru Mustafa Ateş beş ay önce evlendiği hamile eşi İlkfen Ateş’i evinde
tabancayla öldürdü. Gözaltına alınan Ateş, "Bir ses duyunca mutfağa gittim. Karanlıkta gölge gördüm.
Hırsız sanıp ateş ettim. Işığı açınca eşimi öldürdüğümü anladım" dedi.
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Olay, omuzlarına ve kasığına isabet eden üç kurşunla yaşamını yitiren eşinin başından ayrılmayan
Mustafa Ateş'in işe gitmemesi üzerine ortaya çıktı.
Hakkari Yüksekova ilçesinde 21. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı'nda askerlik yapan komando er
Fehim Yavaş, 28 Kasım günü nöbet yerinde göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay
nedeniyle, askeri savcılıkça soruşturma başlatıldı.
4 Kasım günü Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, içme suyu boru hattında, 17-18 yaşlarında bir kadın cesedi
bulundu.
7 Kasım günü Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan
yazılı açıklamada, Van Gölü kıyısında İ.K. adında bir kadının
boğulmuş cesedinin bulunduğu belirtildi.

XII. NAMUS CİNAYETLERİ
Konya Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü
polislerinden Azmi Özer, 9 Ocak günü yolda karşılaştığı
sevgilisi Neşe Balaban’ı, güvenlik görevlisi Adnan Kılınç’la
görünce silahla vurarak öldürdü. Kılınç’ı yere düşünce
başından vuran Özer, kaçmaya çalışan sevgilisi Balaban’ı da
aynı biçimde öldürdü. Asayiş Şube Müdürü Ercan Taştekin’e
teslim olan Özer, ifadesinde "Evliyim. Eşimden boşanıp
evlenmek istediğim kızı başka biriyle görünce kendimi
kaybettim" dedi.
Ailelerinin evlenmelerine karşı çıktığı, Mersin'de yaşayan
Nursel Öztürk (18) ile Gaziantep'te yaşayan amcaoğlu
Mehmet Öztürk'ün (33)
İstanbul’a kaçmaları üzerine
toplanan aile meclisi, Mehmet Öztürk için infaz kararı çıkardı.
Gençleri barışma bahanesiyle Ocak ayında Mersin'e çağıran
kızın babası Sabri Öztürk ve dayısı Bozan Aslan, fare zehiri
içirdikleri Mehmet Öztürk’ü daha sonra işkence ederek
öldürdü. Öztürk ve Bozan, Mersin'de tutuklanırken Nursel
Öztürk, Mersin'deki annesi Ceylan Öztürk'e teslim edildi.

Berdel kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 1
yaralı
Malatya'nın Yazıhan İlçesinde iki aile
arasında
kız
alıp
vermeden
kaynaklanan
husumet
yüzünden
çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi
yaralandı. Mustafa Katı, oğlu Murat'ı
komşusu Şeyho Tay'ın kızı Elif ile 5
bin YTL başlık parası ödeyerek 5 ay
önce evlendirdi. Düğün sonunda
Şeyho Tay'ın oğlu Selim Tay, Mustafa
Katı'nıni ilköğretim okulunda okuyan
14 yaşındaki kızı Y.K.'nın kendisiyle
evlendirilmesini istedi. Mustafa Katı,
bu talebi kızının küçük olduğu ve
okula gittiği gerekçesiyle geri çevirdi.
25 Mart günü köyünden okula gitmek
üzere babası Mustafa Katı, dayıları Ali
Koç ve Osman Koç'la birlikte
minibüsle yola çıkan Y.K'nın yolu,
mezra çıkışında baba Şeyho Tay,
çocukları Suat ve Selim Tay
tarafından kesildi. Çıkan tartışma
üzerine Şeyho Tay ve çocukları
pompalı tüfek ve av tüfeği ile yaylım
ateşi açtı. Olayda, Mustafa Katı (50)
ile Ali (37) ve Osman Koç (40)
ölürken,
B.K.
(12)
yaralandı.
Jandarma, üç kişinin ölümüyle
sonuçlanan olaydan sonra kaçan
Şeyho Tay'ı yakalayarak gözaltına
aldı. (Yenişafak 26.04.2007)

Şanlıurfa’da, Şükran Karageçili (39) isimli kadın, eşi ve
akrabaları tarafından, ‘”namus” bahanesi ile Nisan ayında
öldürüldü. Kaybolduktan sonra cesedi 16 Nisan günü
Akçakale ilçesine bağlı Karatepe köyü Cudi Deresi
mevkiindeki bir çöplükte bulunan Karakeçili’nin öldürülmesiyle
ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı. Karakeçili'nin
telefon görüşmelerini çözen jandarma, ölmeden önceki 10
günde, eşi Halil, eşinin kardeşi Mehmet, üvey babası Ömer
Kurt, eniştesi Şeref Müdüroğlu, amcasının oğlu Şükrü
Bozkaya, akrabası Mustafa Çap, M.A.Ç., R.Ç. ve B.G. ile çok
kez görüştüğünü belirledi. Cinayet olabileceği ihtimali üzerine
başlatılan soruşturma kapsamında H.K, M.K, Ö.K, Ş.M, Ş.B, M.Ç, M.A.Ç, R.Ç. ve B.G. gözaltına alındı.
Dokuz zanlı, suçlamaları reddetti ama, görüşme tutanakları ve çelişkili ifadeler sonucunda cinayetin, “aile
meclisi kararı alınarak” işlenmiş olabileceği ihtimaliyle 'kasten adam öldürmek' suçlamasıyla adliyeye sevk
edildi. Bu kişilerden H.K, M.K, Ö.K, Ş.M. ve Ş.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adli Tıp'ta,
Karakeçili'nin boğularak öldürüldüğü
saptanırken, annesinin kayıp olduğu yönünde 21 Mart günü polise başvuruda bulunan Vatha
Karakeçili’den de (18)de haber alınamadı.
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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Recep Tekin, 16 Şubat günü işlettiği markete gelen 8 yıllık eşi Canan
Tekin ile tartışma sonucu, eşini 84 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polise teslim olan Tekin'in, eşi ile uzun
süredir aralarının bozuk olduğunu belirterek, "Kavga sırasında parmağındaki yüzüğü göstererek,
sevgilisinin aldığını söyledi. Kendimi kaybettim. Marketin arka kısmındaki bıçağı alıp öldürdüm" dediği
belirtildi.
Yalova'da Fehim Tezcan (16) isimli lise öğrencisi, 8 Mart günü, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenen
sevgilisinin babası Recep F. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Recep F., Bursa'da yakalanarak
cezaevine konuldu.
Diyarbakır'da, ailesi tarafından bir yıl önce zorla nişanlandırılan N.B. (15), nişanı istemediğini söylemesi
üzerine, 14 Mart günü nişanlısının ailesi tarafından 7 yerinden kurşunlanarak yaralandı.
Bursa'da, Ülker Eren (52) adlı kadın ile Mustafa Bozdağ (40) adlı erkek, çalıştıkları pide salonu sahibi
Kadri Göçmen (38) tarafından 27 Mart günü öldürüldü. Yakalanan Göçmen, "Biri dul, diğeri bekárdı. El
şakası yapıyorlardı. Resmi veya imam nikáhı yapmaları halinde bu tür esprilere katlanacağımı söyledim.
Öldürmekle tehdit ettim. Yine şakalaştılar. Ben de elimi kana buladım." dedi.
9 Nisan günü, Siirt’in Kurtalan ilçesinde ikamet eden Nurten Polat (20), nişanlısı O.N. (17) tarafından
öldürüldü. Polat’ın ailesi, nişanlısı tarafından 1 yıl önce tecavüze uğradığını ileri sürdükleri kızlarının, kaynı
ve akrabaları tarafından öldürüldüğünü iddia ettiler. Olayla ilgili 6 kişi tutuklandı.
Diyarbakır il merkezinde ikamet eden 5 çocuk annesi Ayşegül Alpaslan (35), 6 Ocak günü, nikahsız eşi
Abdürezzak Dikici tarafından, fuhuş yaptığı gerekçesiyle öldürüldü. Alpaslan, 6 ay önce kocasının
kendisini "ölümle tehdit ettiği" gerekçesiyle Çermik Cumhuriyet Savcılığı'na başvurmuştu. İHD Genel
Başkanı avukat Reyhan Yalçındağ, şiddete uğrayan kadınların savcılığa başvurmasının ardından
çoğunlukla eve geri gönderildiğini, kadınların can güvenliğinin tehlikeye atıldığını belirtti. Yalçındağ,
Alpaslan'ın ölümünden üç gün önce de, Bağlar Karakolu'na gittiğini, şikâyet üzerine evde yapılan
araştırmada 400 gram esrar bulunduğunu ve Dikici'nin gözaltına alındığını belirterek "Bu şehirde basın
açıklamasına katıldığı için aylarca tutuklu kalan sendikacılar var ama, Dikici 3 gün gözaltında tutulmasının
ardından serbest bırakıldı, adam yaralama ve ruhsatsız silah taşımadan sabıkası olan birini
tutuklamadılar" dedi.
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Erçiş ilçesi Yeşilova mahalles'nde M.H.D. isimli şahısın, eşi
N.D.'yi, amcasının oğlu M.D. ile gönül ilişkisi olduğu şüphesiyle, 13 Şubat günü, boğarak ve karnından
bıçaklayarak öldürdüğü bildirildi.
İstanbul’da Arzu Kaya adlı kadın, eşi ve çocuklarını terk ederek İstanbul’da başka bir kişi ile yaşadığı
gerekçesiyle, ağabeyi Ömer Rençber tarafından 19 Mart günü, boğazından bıçaklanarak öldürüldü.
Rençber ifadesinde, kardeşini uygunsuz davranışları için öldürdüğünü itiraf etti.
Aydın’da, birlikte kaçıyaşadığı adamdan hamile kalan Nursel Yıldırım (21), 1 Mayıs günü, baba Yüksel
Yıldırım tarafından, otomobilde boğularak öldürüldü.
İstanbul Bakırköy'de, Adnan Koç (41) isimli kişi, bir süre önce boşanan kardeşi Safigül Koç’u (46),
erkeklerle gezdiği gerekçesiyle, aralarında çıkan tartışma sonucu, 5 Mayıs günü bıçaklayarak öldürdü.
İstanbul Ümraniye'de, Feyat Seyhan adlı kişi, evde yalnız olan yengesi Deniz Seyhan’ın evine girmeye
çalıştığı iddia edilen Ali Erden'i, 10 Mayıs günü karakol çıkışında, başına eteş ederek öldürdü. İddiaya
göre, 9 Mayıs günü, eşi evde yalnız olan Burhan Seyhan'ın evine girmeye çalışan Erden ile, bu sırada eve
gelen Burhan Seyhan, kavga etmeleri üzerine karakola götürüldü. Seyhan’ın daha sonra olayı yakınlarına
anlatması üzerine toplanan aile meclisi, Erden'in öldürülmesine karar verdi. Karakolda ifadeleri alınan
Erden ile Seyhan ailesi serbest bırakıldıktan sonra, Erden'i takip eden Seyhan'ın yakınları, parkta
yakalayarak herkesin gözü önünde yere yatırdı. Seyhan'ın ağabeyi olduğu belirtilen Feyat Seyhan,
Erden'in başına tabancayla ateş etti. Cinayet, yakınlardaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından da
görüntülenirke polis, Burhan Seyhan'ı cinayeti azmettirmekten, yakını olan diğer 6 kişiyi de cinayet
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suçlamasıyla yakalayarak gözaltına aldı. Erden, öldürülmeden önce verdiği ifadede, Deniz Seyhan'ı
tanımadığını belirterek, Seyhan'ın çocuğunun evine gitmesine yardımcı olduğunu ve eve teslim ettiği
sırada, eve gelen Burhan Seyhan’ın kendisine saldırdığını öne sürdü.
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, 3 çocuk annesi Fatma Kaya (30), 22 Mayıs günü, eşi Fikret Kaya tarafından
“namus gerekçesiyle” bıçaklanarak öldürüldü.
Ağrı'nın Baloluk köyünden Aydın'ın Söke ilçesine göç eden ailenin evli oğulları Özer Akbulut (30) ile Muşlu
bir aşiretin gelini olan A.K. (27), Mayıs ayında, Yakup Akbulut (37) tarafından öldürüldü. Çiftin kaçması
sonrası her iki aşiret arasında gerginlik meydana gelirken devreye töre girdi. Özer Akbulut'un ailesi,
A.K.'nin yakınlarıyla görüşerek tarafları ikna yoluna gitti. Akbulut ailesi, Muşlu aşirete, gelinlerini bulup
kendilerine teslim edeceklerini söyledi, ancak aşiret üyeleri bunu kabul etmedi. A.K.'nin gelini olduğu aşiret
üyeleri, karşı tarafa, barış için iki sevgilinin öldürülmesini şart koştu. Teklif kabul görünce, aile meclisi
toplanarak infaz görevini ağabey Yakup Akbulut'a (37) verdi. Akbulut, önce kardeşi ve kaçırdığı kadını,
"Ailelerimiz barıştı, olay artık namus meselesi olmayacak" diyerek Söke’ye dönmeye ikna etti ancak,
evden çıktıkları sırada her ikisini de ateş ederek öldürdü. Ağrı Devlet Hastanesi morgunda yapılan
otopside, A.K.'nin 3.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
İstanbul’da Fatih Kız Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi Hülya Taş ile erkek arkadaşı Ömer Karaboğa, 14
Haziran günü Hülya Taş'ın ağabeyi Okan Taş (20) tarafından Balat semtindeki Meryem Ana Rum
Ortodoks Kilisesi'nin önünde silahla öldürüldü. Karaboğa ile Taş’ın daha önce kaçarak Karaboğa’nın
akrabalarının yanına gittikleri, daha sonra Karaboğa’nın Hülya'yı babasının evine geri getirdiğini ve
ailesiyle birlikte Hülya'yı istemeye geleceklerini söylediği ancak bunu gerçekleştirmediği iddia edildi. Okan
Taş karakolda, "Hülya'yı, dört gün Ömer'in ailesinin yanında kaldıktan sonra, evimize yolladılar. Bunu
gururuma yediremedim. Birlikte gezerken görünce dayanamadım ve namusumu temizledim" dedi.
Soruşturmayı genişleten polis, cinayetin aile meclisi tarafından kararlaştırıldığını belirterek Taş ailesinden
yedi kişiyi tutukladı. Hülya'nın 17 yaşındaki kardeşi G. T. sorgu sırasında, "Ailemiz toplandı, öldürülmesine
karar verdi. İş abime verildi. Bana verilseydi, ben de yapardım" dedi. Hülya, baba evine döndükten sonra
kilitli bir odada tutulurken, amcası Şemsettin ile oğlu Bayram ve İzmir'den dayısı Hüseyin Kapuci’nin da
aralarında bulunduğu aile meclisinin, genç kız ile sevgilisinin öldürülmesine karar verdiği belirlendi. Polis
soruşturma sırasında aile fertlerine 130 soru sordu ve çelişkileri tespit edildi. Katil zanlısı Okan Taş
ifadesinde, "Sadece Ömer'i öldürsem, kardeşim bunalıma girecek, belki de evden kaçarak kötü yola
düşecekti. Kardeşim her gün acı çekeceğine, ben acıyı ömrüm boyunca çekerim" dedi. Taş ailesinden
yedi kişi, "Planlayarak, tasarlayarak kasten birden fazla adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
25 Haziran günü, Ayten Kanat (29) isimli kadın, üvey oğlu Ferdi Bulaş (19) tarafından öldürüldü. Ağrı'da
yaşayan, imam nikâhlı bir çocuk annesi Ayten Kanat, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde pazarcılık yapan
İsmail Köşken'le (25) internette tanıştıktan sonra, kızı Yağmur'u bırakarak ilçeye geldi ve Köşken'le birlikte
yaşamaya başladı. Üvey annesinin izini süren Bulaş; Kanat'ı, yaşadığı Ereğli Caddesindeki evde silahla
öldürdü.
5 Temmuz günü Şanlıurfa'da, Yasemin Kınık (20) adlı kadın, kaçarak evlendiği kişiden boşanmak istemesi
üzerine, babası İbrahim Halil Çakar tarafından, başına sıkılan tek kurşunla öldürüldü. Kızını “şerefini
kurtarmak” için öldürdüğünü söyleyen Çakır ile beraber, kız kardeşi Semra Akaltun ile akrabaları Bahattin,
Mustafa, Azmi Akaltun ile Emine Bayır ve Edibe Çelik, cinayete karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
5 Temmuz günü İzmir'de, Fermani Yılmaz (68) isimli kişi, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Sultan
Yılmaz’ı (34), namlusu değiştirilmiş gerçek mermi atan kurusıkı tabancayla öldürdü.
8 Temmuz günü, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, eşiyle kavgalı olduğu için ailesinin yanında kalan Ayşe
Aktaş (20), kardeşi Osman K. (15) tarafından, av tüfeğiyle öldürüldü. Gözaltına alınan Osman K.
ifadesinde, ablasını, başka bir erkekle ilişkisi olduğu, anne ve babasının da durumu öğrendiği, ailesinin
namusunu temizlemek için öldürdüğünü söyledi.
19 Temmuz günü Adana'da, Hürriyet mahallesinde oturan klima tamircisi Süleyman Ariç (31), 1995’te
evlenip 1 yıl sonra boşandığı, ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Fadime Yılmaz’ı (29), kendisini
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aldattığı gerekçesiyle öldürdü. Müebbet hapis istemi ile yargılanan Ariç, "Eşim, evden çıktığını gördüğüm
kişinin dostu olduğunu söyleyince öfkeme yenik düştüm" dedi. Ariç, akli dengesinin yerinde olup
olmadığının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi. Mahkeme, sanık avukatının isteğiyle Fadime
Yılmaz'ın cep telefonu kayıtlarının incelenmesine karar verdi.
3 Ağustos günü İstanbul Aksaray’da, Yüksel K. (42), eşi Elena Linea’yı (29), erkeklerle para karşılığı
birlikte olduğu iddiasıyla, silahla ateş ederek öldürdü.
7 Ağustos günü İzmir’de, Fatih Aguş (31) isimli kişi, yedi yıllık eşi Sevim Aguş'u (24), İnciraltı’ndaki bir alış
veriş merkezinin otoparkında, iki çocuğunun önünde 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre
Sevim Aguş, bir görevliden kendisine yardım etmesini istedi. Eşinin bir erkekle konuştuğu görünce
sinirlenen Fatih Aguş, "Çevrendekilerle cilveli konuşuyorsun" diyerek eşiyle tartışmaya başladı.
Müşterilerin önünde hakaret ettiği eşini ve çocuklarını alan Fatih Aguş, gittikleri otoparkta da hakaretlere
devam ederek, üzerindeki bıçağı çıkararak, görgü tanıklarının ifadelerine göre suçsuz olduğunu ve sadece
soru sorduğunu söyleyen eşi Sevim Aguş'u 12 yerinden bıçakladı. Cinayetten dolayı eşini suçlayan Fatih
Aguş'un, "Çevresindekilerle cilveli konuşuyordu. Kendisini uyardığımda 'Bana yakışmıyorsun' diyerek,
benden ayrı yürümeye başladı. Ben de sinirlendim, sonrasında da bu olay gerçekleşti" dedi. Sevim
Aguş'un yakınları, Fatih Aguş'un, geçen yıl aynı alışveriş merkezinde eşini onlarca kişinin gözleri önünde
dövdüğünü söyledi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 7 Ağustos günü, kız kardeşinin erkek arkadaşlarını eve getirmesine
sinirlenen Ali Gül, gece geç saatlerde tartıştığı babası ve kız kardeşini pompalı tüfekle öldürdü. Gül,
olaydan sonra karakola giderek teslim oldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 9 Ağustos günü, Ersin Cihangir (19) isimli kişi, eşlerinden sürekli dayak
yedikleri gerekçesiyle evlerini terk eden ve Kars'tan iki ay önce Dilovası'na bağlı Diliskelesi mahallesine
gelen annesi Aysen Cihangir (47) ve ablası Bahargül Öztürk'ü (27), yeğenlerinin gözü önünde sopayla
döverek öldürdü. Yakalanan Cihangir sorgusunda, daha önce babası Zekeriya Cihangir ve ablasının eşi
Turan Öztürk ile Dilovası'na gelip evi tespit ettiklerini belirterek, "Namusumuza gölge düşürdüler. Ben de
öldürdüm" dedi. Cihangir'i azmettirdiği ileri sürülen babası Kars’ta, eniştesi de Ankara'da yakalandı.
Zanlının, cinayetten birkaç saat önce eve girmek için kapıyı zorladığı sırada komşuların şikâyeti üzerine
polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Yetkililer, Cihangir'in, "O evde annem oturuyor. Onu görmeye
geldim" deyince serbest bırakıldığını söyledi. Anne-kızın öldürüleceklerini bildiklerini söyleyen komşuları,
"İzlerini kaybettirmek için elbiselerini ve kimliklerini deniz kenarına bırakıp intihar ettikleri izlenimi vermeyi
planlıyorlardı" dediler.
Gaziantep’te 9 Ağustos günü, 17 yaşındaki H.T., kocası cezaevine girince sevgilisiyle kaçan ablası Gönül
Dede'yi (20) öldürdü. Kızlarının başka biriyle yaşamak için evden ayrılması üzerine Dede'nin ailesi,
durumu polise bildirip kızlarını aramaya çıktı. 8 Ağustos günü ulaşantıkları kızlarını evine dönmes için ikna
etti. Gönül Dede, ertesi gün gittiği babasının evinde, kardeşi H.T., kötü yola düştüğünü iddia ettiği ablasını
tartışma sonrası, tabancayla başına bir el ateş ederek öldürdü. Töre cinayeti üzerinde duran polis,
Gönül’ün babası Abdullah T. ve annesi Ayşe T.'yi (52) gözaltına aldı. H.T. de, bir arkadaşının evinde
yakalandı. Gönül Dede'nin cenazesini musalla taşına, adı belirlenmeyen ağabeyi ile beş komşusu
taşıdı.Olay üzerine, İHD Genel Başkan Yardımcısı Reyhan Yalçındağ, Dede'yi ailesine teslim eden
polislerin yasalara aykırı davrandığını belrterek, “Kadına yönelik şiddet veya öldürme riskinin olduğu
durumlarda koruma mekanizması hayata geçirilmedir. Adli makamlara yansıyan vakalarda kadının eve
tekrar gönderilmesi son derece yanlıştır ve esasında yasal mevzuatımıza da aykırıdır. Kadın, can
güvenliğinin olmadığı yerlerde koruma altına alınmalı, psikolojik rehabilitasyon sürecinden geçirilmeli,
üretim ilişkilerine katılarak yaşamı idame ettirilmesi sağlanmalıdır. Mevcut haliyle yasalar yanlış
uygulandığı ya da hiç uygulanmadığı için kadınlar, her gün toprağa düşmeye devam ediyor” dedi.
Nevşehir’in Göreme beldesinde 27 Ağustos günü, R.C. isimli kişi, kardeşi M.C. ve karısı S.C.`yi bir
restoranda birlikte bira içerken görmesi üzerine, `Bu namus meselesi, karışmayın ` diyerek, pompalı
tüfekle vurdu. M.C. olay yerinde öldü, S.C. ise ağır yaralandı. R.C., Çardak köyünde yakalanarak
gözaltına alındı.
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Antalya'da 2 Eylül günü, D.Ö. (17) adlı genç kız, erkek arkadaşıyla ilişki yaşadığı iddiasıyla, dayısı İlyas
Akyiğit tarafından sokak ortasında vurularak ağır yaralandı. İddiaya göre Akyiğit, yeğenini dövmeye
başladı. Genç kızın diz çöküp "Ne olsa beni öldüreceksiniz, vur beni" diye bağırmaya başlaması üzerine
dayısı, genç kızın kafasına bir el ateş etti.
Antalya’da 11 Eylül günü, Mikail Dişyapar (33) isimli kişi, 13 yıllık eşi Özge Dişyapar’ı (31) sokak ortasında
13 yerinden bıçaklayarak öldürdü. TRT Caddesi'nde eşi tarafından bıçakla kovalanan Özge, bir bebek
giyim mağazasına sığınıp, "Ne olur beni kurtarın" diye bağırarak yardım istedi. Kocası, yetiştiği eşini
mağaza önüne çıkararak 13 yerinden bıçakladı. Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak
adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 28 Aralık günü ilk duruşmasına çıkan
Dişyapar, "Boşanmak için dava açmıştım. Karımın yanında bir adam gördüm. Karımın göbeği dışarıdaydı,
açık giyinmişti. Gözüm dönmüştü, bıçağı çıkartıp sapladım. Kaç kez vurduğumu bilmiyorum. Kasten ve
tasarlayarak öldürmedim" dedi.
Mardin’in Derik ilçesinde H.B.(19) isimli genç kız, tecavüzü sonucu hamile kaldığı akrabası N.E. tarafından
öldürülmek istendi. H.B. akrabasının tecavüzüne uğradıktan 1.5 ay sonra 'tecavüzcü'sü N.E.'nin ağabeyi
V.E.'yle evlendirildi. Hamile kaldığı anlaşılınca, töre adına tetiği çekme görevini 'tecavüzcü' N.E. üstlendi.
Saldırıda bebeğini kaybeden genç kadın, daha sonra tedavi edildiği Şanlıurfa'da polis korumasına alındı.
Adana'da 1 Ekim günü, Kenan Gülen (41) isimli kişi, benzin istasyonunda pompacı olarak çalışan ve
boşanma davası açan eşi Funda Gülen'i (36), 36 bıçak darbesiyle öldürdü. Kaçmaya çalışan zanlı,
istasyon çalışanları tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi. Zanlının polise verdiği ilk ifadesinde,
"Namusumu temizledim" dediği belirtildi. Gülen'in, geçimsizlik nedeniyle iki yıldır eşinden ayrı yaşadığı ve
işsiz olduğu öğrenildi.
Mersin'de 11 Ekim günü, Hacı Ali Yeniay (30) isimli kişi, eşi Fatma Dilek Yeniay (26) ile “eşine fuhuş
yaptırdıklarını” iddia ettiği teyzesi Nebahat Kavasoğlu'nu ve teyzesinin arkadaşı Can Özlağlek'i öldürdü.
Yozgat’ın Şefaatli ilçesinin Hacıbayram Karabulut mahallesinde, 15 Ekim günü, Barış Akbaba (27), eşi
Zehra (22) ve 11 aylık bebekleri Aleyna, Zehra Akbaba'nın ağabeyi İlhan K.(25) tarafından öldürüldü.
Karalar köyündeki evinde yakalanan İlhan K.’nın, Barış Akbaba'nın 3 yıl önce kızkardeşi Zehra’yı
kaçırdığını, cinayeti, "namus meselesi" gerekçesiyle işlediğini itiraf ettiği belirtildi.
Mardin ili Dargeçit ilçesinde, Mehmet Ali Doğan adlı inşaat işçisi, eşi Ümmü Gülsüm Doğan'ı (22),
kendisini aldattığı iddiasıyla, 16 Ekim günü av tüfeğiyle öldürdü.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 25 Ekim günü, Vahdettin Gerede (42) isimli kişi, 15 yıllık eşi Arzu Gerede
(30) ile çocukları 14 yaşındaki Ozan ve 10 yaşındaki Samet'i öldürdükten sonra bileklerini keserek
yaşamına son vermek istedi. Gerede ilk ifadesinde, Bitlis'in Tatvan ilçesinde görev yaparken, eşi hakkında
çıkan dedikodulardan kurtulmak için Bandırma'ya tayin istediğini, ancak dedikoduların sürdüğünü
belirterek, "Eşimin cep telefonunda cevapsız aramaları görünce onu öldürmeyi düşündüm. Karımı
öldürdüğümü biliyorum, ama çocuklarımı öldürdüğümü hatırlamıyorum" dedi. Arzu Gerede'nin başına,
oğlu Ozan'ın ise sırtına isabet eden ve göğsünden çıkan saçmalarla yaşamını yitirdiği, Samet Gerede’nin
ise 3'ü göğsüne olmak üzere, toplam 23 bıçak darbesi ile öldürüldüğü belirlendi.
Ankara’da 14 Aralık günü, Bayram Gümüş (34) isim kişi, boşandıktan sonra barışarak evine getirdiği eski
eşi Sevda Murat’ı (31), bıçaklayarak öldürdü. Gümüş’ün, 2006 yılında eve dönmeye ikna ettiği Sevda
Murat, ramazan ayında evi terk etti. Eşinin yaşadığını öğrendiği Etlik Yayla mahallesindeki evi basan
Gümüş, burada üç erkeğin arasından karısını bıçak zoruyla kaçırarak kız kardeşinin evine götürdü. İkili
burada barışmasına rağmen Gümüş, sabaha karşı eşinin cep telefonunda aşk mesajları ve erkek
fotoğrafları bulunca eşini öldürdü.
Ankara’da 18 Aralık günü, bir alışveriş merkezinde kasiyerlik yapan Coşkun A. (31), evini terk ederek
annesinin evine yerleşen eşi Elif A'yı (28), silahla vurarak öldürdü. Coşkun A, ifadesinde, eşi Elif A'yı 1 ay
önce internette bir erkekle "chat" yaparken yakaladığını, kavga etmeleri üzerine eşinin evi terk ettiğini
belirterek ,"namusumu temizledim" dedi.
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27 Aralık günü Mersin'de, Ercan A.(19) isimli kişi, sözlüsü
olduğu ve evden kaçtığı belirtilen amcasının kızı Kadriye A.’yı
(18), sokak ortasında tabanca ile vurarak yaraladı. Kadriye
A., Toros Devlet Hastanesinde ilk müdahalenin ardından
yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Van'ın Muradiye ilçesinde, 30 Kasım 2007'de tandıra düşerek
öldüğü öne sürülen Gülten Ayaz’ın (20), kayınbiraderi
tarafından tandıra atıldığı belirlendi. Ayaz’ın “kötü yola
düştüğü” için öldürüldüğü iddia edilen olayın ardından polis
ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının
ifadesi ve Ayaz'ın kayınbiraderi Hasan Koğu'nun eşi Neriman
Koğu'nun, olaydan bir gün sonra silahla yaralanmasının
ardından soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, Hasan
Koğu'yu
gözaltına
aldı.
Koğu'nun,
İlçe
Emniyet
Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, yengesi Gülten Ayaz'ı, eşi
Neriman Koğu ve amcasının oğlu Halit Koğu ile planlayarak
öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi. Hasan ve Halit Koğu,
çıkarıldıkları mahkemece, 'planlayarak adam öldürmek'
suçundan tutuklandı. Kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı
sonucu yaralanan Neriman Koğu ise tedavi gördüğü
hastanede öldü.

Davalar
Ankara'da Yasemin Çetin adlı kızın 6 Haziran 2006'da
ağabeyi tarafından öldürülmesi nedeniyle açılan dava,
Haziran ayında sonuçlandı. Tecavüze uğrayan Yasemin’in
düğünü öncesi annesi, kızlık zarını diktirdi. Gerdek gecesi
Yasemin eşine, annesi ile özel bir kliniğe giderek kızlık zarını
diktirdiğini itiraf etti. Yasemin’in, kendisine eniştesinin tecavüz
ettiğini söylediği belirtildi. Daha sonra halasının evine
gizlenen Yasemin, askerden gelen ağabeyi Gökhan
tarafından öldürüldü. Gökhan Çetin ile azmettirdiği iddia
edilen baba Hayati Çetin hakkında dava açıldı. Hayati Çetin,
müebbet hapisle cezalandırıldı.

Korkutan töre anketi
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Ana
Bilim Dalı Başkanı Prof. Aytekin Sır'ın
araştırması, Güneydoğu Anadolu'da
yaşayanların yüzde 37.4'ünün töre
cinayetlerini
onayladığını
ortaya
koydu. Sır, "Ne yazık ki okumuş
insanlar da buna dahil" dedi.
10 kişilik ekiple gerçekleştirilen
araştırmada, yüzde 78'i erkek toplam
430 kişiyle görüşüldü. Katılımcılara,
"Evlilik dışı ilişkiye giren kadın
cezalandırılmalı mı? Cezalandırılması
gerekirse ne ceza verilmeli?" sorusu
yöneltildi. Katılımcıların yüzde 37.4'ü
kadının
öldürülmesi
gerektiğini
savunurken, yüzde 16'sı ise töre
cinayetini onaylamadı. Yüzde 21.6'sı
'burnu kesilmeli', 'kulağı kesilmeli',
'saçı kazınmalı' gibi cezaları dile
getirdi. Yüzde 25'i ise boşanmayı
tercih etti.
'Kadın nasıl öldürülmeli?' sorusuna
ise 'zehirlenmeli', 'intihar ettirilmeli'
gibi yanıtlar verildi. 'Kadına cezayı kim
vermeli?' sorusuna yüzde 64 "kocası"
dendi. 'Bu sorunu kime danışırsınız?'
sorusuna ise yüzde 41.6'sı 'aile
büyüğüne' yanıtını verdi. (Milliyet
10.08.07)

2006 yılında İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yakınında öldürülen Birgül Batak ile ilgili davaya 19
Nisan günü devam edildi. Birgül’ün, Batak aşiretinin aldığı karar gereği kocası Resul tarafından
öldürüldüğü iddia edilmiş ve koca, olaydan sonra cinayeti üstlenmişti. Ancak Bakırköy 2. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde çıkarıldığı davanın ilk duruşmasında konuşan Resul Batak, karısıyla çocuğunun
olmamasından dolayı iki yıldır huzurlarının kalmadığını, sürekli kavga ettiklerini anlattıktan sonra cinayette
ağır tahrik indirimi sağlayacak şekilde ifade verdi. Karısını evinin yakınında bir adamla gördüğünü, adamın
kaçtığını, kendisine hakaretler eden karısını öldürdüğünü anlamış Birgül'ün babası Abdulbari Kızılkaya da
davacı olmadığını belirtmişti. Davanın 19 Nisan günü yapılan duruşmasında Birgül'ün babası Abdulbari
Kızılkaya davacı olmaya karar verdi ve mahkemeye geldi. Kızılkaya, etrafını saran Batak aşiretinin
mensuplarınca tehdit edilirken avukatı Mehmet Bayram, şunları belirtti: "Beni, 'Neye bulaştığını
bilmiyorsun. Bu davadan vazgeç' diyerek tehdit etti. Maalesef meslektaşım Batakların avukatı da
müvekkilimi davadan vazgeçmesi için tehdit etti." Duruşmada söz sırası gelen Abdulbari Kızılkaya,
damadını göstererek “Kızımı bu öldürmedi” dedi. Kızılkaya, mahkemeye sunduğu dilekçede, kızını
öldürmeme karşılığında kendisinden para, silah ve kız istendiğini anlatıyor ve şöyle devam ediyordu: '...
Aşiret reisi Musa Batak, Resul'ün akrabaları Mehmet Çağatay ve Nedim Erik, damadımın evinden Resul
ve Birgül'ü alarak İkitelli'ye götürüp, öldürdüler. Benim kızımı Resul Batak öldürmemiştir. Öldüren şahıs
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Musa Batak'tır. Ondan ve ona yardım eden Mehmet Çağatay, Nedim Erik'ten şikayetçiyim. Ben ve ailem
şu an büyük tehdit altındayız”.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Gülistan Gümüş'ün, yaralı olarak kaçtığı annesinin evindeki çeyiz sandığı
içinde, 2006 Temmuz ayında kalaşnikofla taranarak öldürülmesi davasında karar çıktı. Diyarbakır 1. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde 22 Haziran günü görülen duruşmada sanıklardan Mehmet Şah Taş, Gümüş'ü
kendisinin öldürdüğünü belirterek, "6 çocuğum var, çok mağdurum. Olayı ben yaptım, başka kimsenin
alakası yoktur. Pişmanım, adaletinize sığınıyorum. Adaletinize sonsuz güvenim vardır" dedi. Diğer
sanıklar ise suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti,
Gümüş'ün imam nikahıyla yaşadığı Ömer Taş ile kardeşi Mehmet Şah Taş’ı müebbet hapis cezasına
çarptırdı. Tutuklu sanıklar Bahattin Gümüş, Hamdullah Taş ile tutuksuz sanıklar Abdurrahim Gümüş,
Memduh Gümüş, İdris Gümüş ve İzzettin Taş'a da 18'er yıl hapis cezası verildi. Gülistan Gümüş'ün
avukatlarından Sevim Ölmez ve Fehmile Danış, "Beklediğimiz karardı. Töre ve namus cinayetleri
açısından önemli bir sonuç" dedi. Daha sonra Mahkeme tarafından hazırlanan 31 sayfalık gerekçeli
kararda, bölgede insan davranışlarının töreye uygun olan ve olmayan olarak sınıflandırıldığı belirtilerek,
Gümüş'ün açıkça tahrik oluşturacak bir eyleminin söz konusu olmamasına rağmen yörenin toplumsal
kurallarına uygun davranmadığı gerekçesiyle öldürüldüğü ifade edildi. Kararda, "Eşiyle birlikte eşinin
istememesine rağmen, başka bir şehre taşınma isteği, okuma yazma bilmediği halde cep telefonu
taşıması ve kullanması, yine eşinin rızası dışında Diyarbakır'a ailesinin ve yakınlarının yanına gidip geliyor
olmasının, yörenin toplumsal ahlak kuralları içerisinde olumlu değerlendirilmediği görülmüştür" denildi.
2006 yılında eşini kabloyla boğup öldüren ve cesedini buzdolabında saklayan Şakir Er, cinayeti 'haksız
tahrik' altında işlediği gerekçesiyle, 24 yıl hapse mahkum edildi. Ceza, iyi hal nedeniyle 20 yıla indirildi.
Er, karar sonrası mahkeme heyetine teşekkür ederken, öldürülen Alev Er'in annesi Şener Türkdoğmuş,
"Benim kızım toprakta çürüyor. Katili elini kolunu sallaya sallaya 10 yıl sonra çıkacak" dedi. Er, "18
yaşımdan beri birlikteydik. Hem çok seviyord hem de çok kıskanıyordum ama o bana ihanet etti. 45 gün
önce eşimle oğlumu tatil için Gelibolu'ya gönderdim. Bu arada, kulağıma başka erkeklerle birlikte
olduğuna dair söylentiler geldi. Arayıp Urla'ya gelmesini istedim. Oğlumu bırakıp geldi. Eşyaları toplarken
doğum kontrol hapı gördüm. Göbeğinde de yara bandı vardı. Merakla bandı kaldırınca piercing için delik
açtırdığını gördüm. Cep telefonunda başka erkeklerden gelen mesajları görünce olan oldu. Namusumu
temizledim. Şimdi çok pişmanım" dedi. Çiftin çocuğu 17 yaşındaki E.A.E. ise, "Benim annem namusluydu.
Cinayetin nedeni sadece para. Annemin doğum kontrol hapı kullandığını biliyr ve zaten kendisi eczaneden
alıyordu" dedi. (Radikal-20.09.07)
Güldünya Tören adlı kadının töre cinayetine kurban gitmesiyle ilgili davada, Yargıtay'ın bozma kararından
sonra yeniden yargılanan kardeşleri İrfan Tören müebbet; Ferit Tören ise, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul’da Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Kasım günü görülen duruşmada, sanıklara önce
taammüden adam öldürmeye teşebbüs etmekten müebbet hapis cezası verildi. Ferit'in cezası, suç
tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için 10 yıla indirildi. Mahkeme, iyi hal kararıyla, İrfan'a 16 yıl sekiz ay,
Ferit'e sekiz yıl dört ay hapis cezası verdi. Ferit ayrıca, taammüden adam öldürmekten 15 yıl, İrfan da
müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ferit Tören, ruhsatsız silah bulundurmaktan da bir yıl hapis cezası
aldı. Evlilik dışı ilişkisinden anne olan Güldünya Tören, silahla vurularak yaralanmış, 25 Şubat 2004'te de
hastanede öldürülmüştü. Kardeşlerinden İrfan müebbet, Ferit, 11 yıl hapse mahkûm olmuştu.
İstanbul Fatih'te, kız kardeşi Hülya Taş (19) ile sevgilisi Ömer Karaboğa'yı (19) öldüren Okan Taş'ın yanı
sıra, anne ve babası ile, dayısı, amcası ve amcaoğlu hakkında, "Nitelikli, kasten iki kişiyi öldürme, töre
saiki ile yakın akrabaya karşı öldürmeye azmettirme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından dava
açıldı.

XIII. EV İÇİ ŞİDDET, TACİZ ve TECAVÜZ
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kocası İbrahim C. (34) tarafından dövüldüğü iddia edilen Gülderen C., 5
Ocak günü tedavi gördüğü hastanede öldü.
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İstanbul Kadıköy'de Elif Artalan (32) isimli kadın, tartıştığı annesi Sühedan Artalan'ı (70), bakıcısı B.D.’ye
(16) öldürttüğü iddiasıyla 6 Ocak günü tutuklandı. B.D. ifadesinde, "planı Elif Artalan yaptı, ben
uyguladım. Annesi Sühedan'ı itip düşürerek öldürmeye çalıştım. Başına birkaç kez kürekle vurdum. Yine
ölmeyince Elif'i çağırdım. Bezle boğmamı istedi. Söylediklerini yaptım" dedi.
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, Mehmet K (41) isimli kişi, boşanma davası açan karısı Fatma K.’yı
(40), 7 Ocak günü silahla yaraladı.
Diyarbakır’da, kendisini döven eşini "Esrar kullanıp beni dövüyor" diye polise şikâyet eden Ayşegül Arslan
(35), 8 Ocak günü, imam nikâhlı eşi Abdurrezzak Dikici tarafından başına tek kurşun sıkılarak öldürüldü.
9 Ocak günü Adana’da, Döşeme Mahallesi SSK lojmanlarında oturan T.Ö. (9) adlı kız, öz annesi
tarafından dövüldüğünü söyleyerek polise sığındı. T.Ö.’nün gözlerinin morardığı, yüzünde ise diş izleri
olduğu belirlendi.
9 Ocak günü Adana'da, Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde yaşayan Şaibe Mezci (57), kavga eden Ayhan
(25) ve Halil (33) adlı oğullarını ayırmak isterken, büyük oğlunun silahından çıkan kurşunla hayatını
kaybetti.
Aydın’da, adliyede görevli polis memuru Mustafa Özen (39), 11 Ocak günü Aydın Devlet Hastanesi acil
servisinin girişinde, eşi Elif Özen’i (34), kendisine ait tabanca ile dört el ateş ederek öldürdü.
Konya'da hamallık yapan Yusuf Kayalı (25), 4 aydır nikahsız yaşadığı Firdar Toraman'ı (31), 11 Ocak
günü sokak ortasında, başına sopayla defalarca vurarak öldürdü.
11 Ocak günü Ankara’nın Mamak ilçesinde, "kendisini eve almadığı" gerekçesiyle tartıştığı annesi Hatice
Aydilek’i (66) bıçakla öldüren H.A. (24), tutuklandı.
11 Ocak günü, Ankara’nın Altındağ ilçesi Seymenler Mahallesi’nde oturan Hacer Kılıç (20), eşi Y.K.
tarafından silahla vurularak öldürüldü.
13 Ocak günü Şanlıurfa'da, ailesinden şiddet gördüğünü iddia eden 18 ve 16 yaşındaki iki genç kız,
jandarmaya sığındı. Kızlar, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İHD İzmir Şubesine başvuran Jale Kumral (29), eşi Ahmet Kumral ile boşanma davalarının sürdüğünü,
ancak duruşma günü, eşi tarafından eve kapatılarak mahkemeye gitmesinin engellendiğini, eşinin hakaret
ve küfürlerine maruz kaldığını, kimi zaman da dövüldüğünü, savcılığa şikâyette bulunarak, eşinin eve
gelişinin engellenmesi isteminde bulunduğunu ancak, bir yanıt alamadığını belirtti.
Ağrı’nın Patnos ilçesinde, evlenmek istemediği amcasının oğluyla, babası tarafından zorla gerdeğe
sokulan P.B. (23), ilçe kaymakamlığı tarafından korunmaya alındı. P.B., 16 Aralık 2006 günü babası
A.R.B. tarafından amcasının oğlu D.B. ile istememesine rağmen evlendirildi. Düğünlerinin yapıldığı gece
gerdeğe girmeden evden kaçan P.B., Patnos Cumhuriyet Savcısı Bülent Baki'nin yanına giderek zorla
evlendirilmek istendiğini söyledi. Baki, genç kızı Kaymakam Nevzat Şengök'e gönderdi. P.B., evliliği
istemediğini belirterek devlet koruması altına alınmasını istedi. Kaymakam, P.B.'yi kadın polis eşliğinde
Ağrı Huzurevi'ne gönderdi. Daha sonra Kaymakama ulaşan babası, kızını evine dönmesi halinde
istemediği biriyle evlendirmeyeceğini söyleyerek geri aldı. Kızını Doğansu'ya götüren baba, iddiaya göre,
D.B. ile gerdeğe soktu. Evden tekrar kaçan P.B., bu kez Doğansu Jandarma Karakol Komutanlığı'na
sığındı. Kaymakam Şengök, yine bir polis eşliğinde genç kızı Ağrı'ya göndererek Huzurevine yerleştirdi.
Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcılığınca mahkemeye sevk edilen damadın babası A.E.B. ile
damat D.B. tutuklandı. Savcılık, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan P.B.'nin babası A.R.B. ile ağabeyi
M.B. hakkında da yakalama emri çıkardı.
Diyarbakır’ın Bağlar semtinde ikamet eden 5 çocuk annesi Hayat E.( 35), 11 Ocak günü oğlu F.E.
tarafından dövülüp boğazına ip geçirilerek boğulmak istendi.
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12 Ocak günü, Trabzon’da İnönü Mahallesi Çağlayan Sokakta ikamet eden sara hastası K.C. (54), eşi
Şükran C.’yi (52), yaşanan tartışma sonucu kafasına çekiçle vurarak öldürdü.
Diyarbakır Bağlar semtinde ikamet eden bir çocuk annesi Gülsüm Atar (39), 14 Ocak günü, kumar borcu
yüzünden tartıştığı eşi V.A. tarafından, ağzı bezle bağlandıktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.
15 Ocak günü Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, N.D.(10) adlı kızına zorla uyuşturucu hap sattırdığı
öne sürülen Mustafa Dumanlıdağ (30), gözaltına alındı.
Muğla'da, Ş.B. (14) adlı çocukla cinsel ilişkiye girdikleri iddia edilen üvey baba S.D., üvey amca H.H.D ve
M.İ. isimli kişiler, 16 Ocak günü tutuklandı.
Van ili Muradiye ilçesine bağlı Gültepe köyünde ikamet eden A.H. (27) isimli kadın, amcasının oğlu
tarafından tecavüze uğradığını belirtti. A.H, Ocak ayında hastanede yapılan kontrolde hamile olduğunun
ortaya çıkması üzerine, durumu açıkladı.
Antalya'da, babası T.Ö.’nün dayağından bıkıp annesine kaçmaya çalışan B.M.Ö.(13) adlı çocuk, 21 Ocak
günü Konya'da polis tarafından otobüste gözaltına alındı. Babasının her fırsatta kendisini dövdüğünü, 2
yılda sadece 1 saat annesi ve kız kardeşiyle görüşmesine izin verdiğini söyleyen B.M.Ö.'nün yapılan
muayenesinde sırtında ve bacaklarında morluklar tespit edildi.
22 Ocak günü İHD Diyarbakır Şubesine başvuran M.F.B., imam nikahlı eşi A.B’nin kendisine fiziksel,
cinsel ve ekonomik şiddet uyguladığını, hamile iken, fiziksel şiddet sonucu düşük yaptığını, ayrılmak
istediğini ancak, eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini belirtti.
22 Ocak günü Muğla'nın Milas ilçesinde, M.Y. (38) adlı kişi, kızları D.Y.(8) ile D.Y.'ye(7) ”cinsel istismarda''
bulunduğu iddiasıyla, eşi F.Y.’nin(27) şikâyeti üzerine gözaltına alındı.
23 Ocak günü İstanbul Kadıköy'de, cinnet getiren Dündar Canbaz (39), eşi Bedriye Canbaz’ı (28) ve oğlu
Berk'i (6) bıçaklayarak öldürdü.
Ankara'da Y.K. (17) isimli kız çocuğu, üvey babası Mehmet Akbaba’nın tecavüzüne uğradı. Akbaba, 6 ay
önce, üvey kızı Y.K.'yi bıçakla tehdit ederek tecavüz ettkten sonra, "Birilerine anlatırsan seni öldürürüm"
dedi. Korkusundan kimseye bir şey söyleyemeyen Y.K., 25 Ocak günü üvey babasının ikinci kez
tecavüzüne uğradı. Olay, okula giden Y.K.’nin, durumu öğretmenlerine anlatması üzerine ortaya çıktı.
30 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran T.D., kendisine ve 4 yaşındaki çocuklarına, eşi
tarafından şiddet uygulandığını belirtti.
30 Ocak günü Ağrı'nın Patnos ilçesinde, cinnet geçiren 7 çocuk babası Abdulcabbar Çamlık, Nahide (11)
ve Seher (6) adlı kızlarını kendi evinde, balta kullanarak, 24 saat rehin aldı.
3 Şubat günü Mersin’de, Şahin Eren adlı şahıs, Güneş mahallesinde kızı Hidayet Eren (18) ve eşiyle
birlikte sabah kahvaltı yaptıkları sırada, evine gelen ve yeğeni olduğu ileri sürülen İ. E.'nin silahlı
saldırısına uğradı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Eren, olay yerinde hayatını kaybetti.
5 Şubat günü İHD Diyarbakır Şubesine başvuran İpek Sağlam, eşi Hakim Sağlam’ın esrar satıp
kullandığını, kendisinin ve çocuklarının da satması için kocası tarafından zorlandıklarını ve dövüldüklerini,
hakarete maruz kaldıklarını, 10-15 gün önce, 6 çocuğu ile birlikte evden atıldığını belirtti.
5 Şubat günü Adana’da, Semra G.(24) isimli kadın,
öldürdü.

tartıştığı kaynanasını 17 yerinden bıçaklayarak

11 Şubat günü İstanbul Esenler'de, Nejdet Özer (25) adlı kişi, üzerine kuma getirdiği için, 3 aylık oğlunu
alarak babasının evine kaçan 4 çocuk annesi eşi Halide Özer'i (23), silahla öldürmeye teşebbüs etti.
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Adana’da, Denizli mahallesi 118. sokaktaki bir evde, M.U.(10) adlı çocuk, 12 Şubat günü, annesinin
birlikte yaşadığı Tayfun D.(35) tarafından darp edilme ve kuru sıkı tabanca ile vurulma sonucu yaralandı.
Adapazarı’nda, Uğur Baltacıoğlu (29) isimli kişi, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya başladıkları eski eşi
Sevim Malakçı'yı (24), 16 Şubat günü feci şekilde dövüp, defalarca bıçakladı.
Antalya’da Konuksever Mahallesi’ndeki bir apartmanın giriş katında birlikte yaşayan Gülay K.(32) ile
Cengiz S’nin (24), 16 Şubat günü, 4 yaşındaki G.Y.S’yi dövdükleri ihbarı üzerine harekete geçen polis, çifti
gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan çocuğun darp sonucu gözlerinin
çevresinde, omuzlarında ve bacağında morluklar oluştuğu ve ısırık yaraları bulunduğu tespit edildi.
İstanbul Pendik’te 20 Şubat günü, Kaynarca Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde eşi Y.K. ve ailesi ile
tartışan uzman çavuş A.K., silahının kabzasıyla eşini yaraladıktan sonra çevreye ateş açtı. A.K.’nin
silahından çıkan kurşunlarla, kayınpederi Ali Osman D. ve hastane bahçesi önünde bekleyen iki kişi
yaralandı.
Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Kızılören beldesinde, 21 Şubat günü, kavga ettiği eşini döven Rabia
A.(37) adlı kadın, kayınvalidesi Hatice A.(65) tarafından, bacağından bıçaklanarak yaralandı.
24 Şubat günü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi İğneler köyünde, İ.K. (46) adlı kişi, tartıştığı eşi Y.K.'yi, sopayla
döverek bacağını kırdı.
24 Şubat günü İHD Diyarbakır Şubesine başvuran ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, ablasının,
boşandığı eşi tarafından zorla ailesinin yanında tutulduğunu, ablasına kötü davranıldığını, hakaret
edildiğini, fiziksel şiddet uygulandığını, kötü şartlar altında tutulduğunu ve ailesi ile görüşmesine izin
verilmediğini belirtti.
Ankara’da, Maliye Bakanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü’nde uzman olarak görev yapan Döne Atak (39), 25
Şubat günü, eşinden ayrılmak istemesi nedeniyle tartıştığı babası Satılmış Çimen (60) tarafından
öldürüldü.
26 Şubat günü, Şırnak ili Cizre ilçesinde ikamet eden, 1 çocuk annesi ve 5 aylık hamile Vesile Ç.(26), eşi
Ramazan Ç. tarafından feci şekilde dövüldü.
28 Şubat günü Adana'da, Semra Gürler (24) isimli kadın, kayınvalidesi Kudret Gürler'i (67), soba yakma
yüzünden çıkan tartışma sonucu, 37 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Rize'nin Çayeli ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Nafiye K. (23), 28 Şubat günü Rize Çay Fabrikası'nda
mevsimlik işçi olarak çalışan eşi İsmail K. (26) ile tartıştıklarını, daha sonra eşi ve kardeşleri tarafından 3
çocuğuyla birlikte dövüldüklerini belirtti.
Konya’da, kocasının şiddetine maruz kalan bir kadın, sığınma evine götürüldü. Şefkat-Der Genel Başkanı
Hayrettin Buldan yaptığı açıklamada, Konya Kadın Hayata Tutunma Evi’ne başvuran iki kadının, S.T.(42)
adlı komşularının, eşinin baskılarına dayanamayarak 14 yaşındaki çocuğuyla kendi evlerine sığındığını
belirttiklerini, hem kadının kem de ona yardım ettikleri için kendilerinin tehlikede olduğunu belirtti. Buldan,
polisi arayarak durumu anlattıklarını, İçişleri Bakanlığı’nın, şiddet gören ve korunmaya muhtaç kadın ve
çocuklar hakkındaki 9 Ocak’ta yayımladığı genelgeyi gösterdikleri halde, “Bu konu bizim görev kapsamına
girmiyor” denilerek, polisin yardımı reddettiğini, daha sonra aradıkları 155 Alo Polis hattından gelen ekiple
birlikte, S.T. nin saklandığı eve giderek kadını, çocuğuyla birlikte, tanınmaması için köylü şalvarı
giydirerek evden çıkardıklarını ve kadın sığınma evine getirdiklerini belirtti.
1 Mart günü İHD Diyarbakır Şubesine başvuran Hatice Çetinkaya, eşinin kendisi dışında yaşadığı
ilişkilerden 3 çocuğu olduğunu ve nüfusuna geçirdiğini, ancak kendisinin bu çocukları istemediği için, eşi
tarafından dövüldüğünü ve ölümle tehdit edildiğini belirtti.
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2 Mart günü İHD Diyarbakır Şubesine başvuran Meryem Kaymak, ablası Sultan Haydaroğlu’nun eşi İsmail
Haydaroğlu tarafından şiddete maruz kaldığını belirtti.
Erzurum'un Ilıca ilçesi Ovacık beldesine bağlı Kızılkale köyünde, Turgut Taşoğlu (18) isimli genç, miras
yüzünden tartıştığı babaannesi Sakine Taşoğlu'nu (77), 2 Mart günü bıçaklayarak öldürdü.
Elazığ’da Kırklar mahallesinde Musa A. (44) adlı kişi, imam nikâhıyla birlikte yaşadığı Zekiye D. (36) isimli
kadını, kızı Gönül A.’nın(19) evi terk etmesine neden olduğu gerekçesiyle, kuru sıkı tabanca ile gözünden
yaraladı.
Elazığ ilinde görev yapan polis memuru Recep T., 3 Mart günü, yaşanan bir tartışma sonrası eşi Fethiye
T.’yi, beylik tabancasıyla ateş ederek öldürdü.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa mahalles'nde Mehmet Sevin, 7 Mart günü, birlikte yaşadığı
Aliye Çokaçar’ı tartışma sonucu bıçakla yaralarken, annesini kurtarmaya çalışan Nil Sinem Çokaçar’ı (17),
boğazını keserek öldürdü.
Isparta’da oturan Fadime Eratik (75) adlı kadın, 8 Mart günü eşi tarafından dövülerek hastanelik edildi.
8 Mart günü İHD Diyarbakır Şubesine başvuran ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kadın, kendisini
aldatan eşinden boşanmak istediğini, bundan dolayı eşi ve eşinin ailesi tarafından şiddete maruz kaldığını
belirtti.
11 Mart günü Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Aksu köyünde, iddiaya göre cinnet geçiren Mustafa
Durmuş (33), eşi Aynur Durmuş’u kafasına ateş ederek öldürdü.
11 Mart günü, Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Aksu köyünde, cinnet geçirdiği iddia edilen Mustafa
Durmuş (33), oğulları Temel (13) ve Hamza'yı (12) kafalarına ateş ederek öldürdü.
16 Mart günü İHD Diyarbakır Şubesine başvuran S.B., aynı evde yaşadıkları kayınvalidesi tarafından,
sürekli olarak dövüldüğünü ve hakaret edildiğini, evden kovulduğunu, aynı zamanda eşinin de dayağına
maruz kaldığını, kendisini çocuklardan ayırmakla tehdit edildiğini belirtti.
17 Mart günü Kocaeli’nin Derince ilçesinde, Ali Çalışkan (33), tartıştığı eşi Nazalan Çalışkan’ı (30),
geçirdiği cinnet sonucu, bıçakla öldürdü.
Eskişehir merkeze bağlı Yukarısöğütönü köyünde yaşayan Y.Ç. (45), 18 Mart günü, aralarında geçimsizlik
bulunduğu için ailesi tarafından baba evine götürülmek istenen eşi Türkan Ç'yi silahla ateş ederek
yaraladı.
20 Mart günü İHD Diyarbakır Şubesine başvuran O.K., kızı R.K.’nın, 2 yıl önce M.P. adlı bir kişi ile
evlendiğini, yaşadığı sorunlardan dolayı 8 ay önce evine geri geldiğini, M.P.’nin, kızını boşadığını
söylemesine rağmen kendilerini tehdit ettiğini belirtti. (İHD Diyarbakır)
Burdur’un Karamanlı ilçesindeki evinde yalnız yaşayan ve 4 Nisan’dan beri haber alınamayan Şerife
Biçer’in (79), torunu Murat Biçer (28) tarafından boğularak öldürüldüğü ve cesedinin boş bir binanın zemin
katına gömüldüğü belirlendi.
Ankara’nın Çubuk ilçesinde 5 Nisan günü, emekli astsubay Muammer Çağlar (55), kendisinden
boşanmak isteyen eşi Nadiye Çağlar’ı (46) ve baldızı Hanım Yurtlu’yu (30), aralarında çıkan tartışma
sonucu, beylik tabancasıyla öldürdü.
Bursa’nın Ertuğrulgazi mahallesinde oturan ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Hasan
Gelen (45), 5 Nisan günü, uzun zamandır psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen eşi
İlknur Gelen'i (38) ,beylik tabancası ile öldürdü.
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5 Nisan günü Aksaray'da, 5 çocuk babası A.K. (46), cinsel ilişkiye girip hamile bıraktığı 13 yaşındaki kızı
Ü.K.'nin dünyaya getirdiği bebeği, bir taşıt altına bırakarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.
7 Nisan günü Ankara Keçiören’de, eşi ve oğlunu alarak görev yaptığı Erzincan’a gitmek isteyen polis
memuru İlhan Al (33), gitmeyi reddedip kendisinden boşanacağını belirten hemşire eşi Halime Al (27),
kayınvalidesi Emine Manav (48), kayınpederi Kemal Manav (50) ve oğlu Gürkan’ı (2) öldürdü. İlhan Al,
daha sonra intihar etti.
10 Nisan günü İHD Diyarbakır Şubesine başvuran Torha Elçi, ablası Netice Erdoğan’ın, eşinden gördüğü
şiddet nedeniyle 25 Aralık 2006 tarihinde İzmir’den kaçarak baba evine geldiğini, eniştesinin daha sonra
alarak geri götürdüğü ablasının hayatından endişe ettiğini belirtti.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 11 Nisan günü, evli bir erkek ile evlenmek isteyen kızına nasihatlerde bulunan
baba Cumali Çoğalan (36), sözünü dinlemeyen kızı Leyla Çoğalan'ı av tüfeğiyle öldürdü.
11 Nisan günü Bandırma’da, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği Türkiye Kupası maçını izledikten
sonra evine dönen M.S., kendisini karşılayan eşi A.S.’yi (39), maçın sonucunu sorması üzerine dövdü.
20 Nisan günü İstanbul Kartal'da, Serdar Yorulmaz (19) isimli kişi, yeniden evlenmek isteyen annesi
Elmas Yorulmaz’ı (51) bıçaklayarak öldürdü.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde 20 gün önce doğum yapan Rukiye Onur (34), 22 Nisan günü kocası Hürgez
Onur tarafından keserle dövüldü. Rukiye Onur, hamileliği dönemi de dahil, sık sık kocasının dayağına
maruz kaldığını belirtti.
23 Nisan günü İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan N.S., son zamanlarda sorunlar yaşadığı
eşinin kendisini dövdüğünü, kendisinden ayrılmak istediğini belirterek hukuki yardım talep etti.
27 Nisan günü Malatya'da, kocası 2 hafta önce öldürülen N.K. (32) adlı kadın, polise başvurarak eşinin
babası A.K. (58) ve kardeşi M.K.’nın (29), kendisini intikam almaya zorladıklarını iddia ederek, bu nedenle
eve almadıklarını öne sürdü.
Adana’da 30 Nisan günü, bir düğüne katılan Ramzan A. adlı kişi, kuru sıkı tabanca ile havaya ateş
ederken, kızı Deraya A. ve eşi Cevriye A.’yı yaraladı.
5 Mayıs günü, Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Akpınar köyünde, büfe işleten Kaan Gürsoy (36), boşanma
davası açan eşi Mehtap Gürsoy’u, yaşanan tartışma sonucu, bıçaklayarak öldürdü.
Adana’da taksicilik yapan 2 çocuk babası Ünal Çöttü, Nisan ayı sonunda, eve yeni doğmuş bir kız bebek
getirerek, 5 yıllık eşi Asuman Çöttü’ye (24) “bu bebeğe bakıcılık yapacaksın, haftada 100 YTL alacağız”
dedi. Adının Ayşegül olduğu söylenen bebeğe 15 gün bakan Asuman Çöttü, ailesinin ortaya çıkmaması
üzerine bebeğin “eşinin gayri meşru ilişkisinden doğmuş olmasından” şüphelenerek polise gitmek istedi.
Ancak 8 Mayıs günü, eşi tarafından dövülerek sokağa atıldı.
8 Mayıs günü İHD Diyarbakır Şubesine başvuran M.K., eşi ve ailesi tarafından, kardeşinin PKK militanı
olduğu öğrenilince kendisine baskı yapıldığını, sağlığının bozulduğunu, baskılara dayanamayıp
Diyarbakır’a ailesinin yanına gittiğini ve psikolojik tedavi görmeye başladığını, eşinin kendisinden
boşandığını belirtti.
12 Mayıs günü İHD Diyarbakır Şubesine başvuran M.P., eşinin, evin geçimine herhangi bir katkıda
bulunmadığını, kendisini dövdüğünü, son dayak sonucu sol gözünün morardığını ve vücudunun çeşitli
yerlerinde çürükler oluştuğunu belirtti.
16 Mayıs günü İHD Bingöl Şubesine başvuran Zinnet Yalçın, 11 yıllık evliliğinin 6. yılında eşinin ikinci
evliliğini yaptığını, durumu kabullenemediği için sürekli olarak eşinden şiddet gördüğünü belirtti. (İHD
Bingöl)
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Bingöl ili Solhan ilçesinde A.K (66) adlı kişi, 19 yaşındaki imam nikâhlı eşinin dünyaya getirdiği bebeği,
“kendisinden olmadığı” gerekçesi ile, 22 Mayıs günü yere fırlatarak öldürdü. ( 23 Mayıs 2007/DİHA)
Uzman çavuş Ahmet K. (37), 25 Mayıs günü Ankara Mamak ilçesi Bahçeleriçi mahallesinde, önce eşi
Türkan K.'yı, daha sonra, okuldan gelen çocukları, ilköğretim okulu öğrencileri Ercüment ile Alihan'ı
boğarak öldürdü.
26 Mayıs günü İHD Batman Şubesine başvuran Hadra Doğru (40), sürekli olarak eşi tarafından
dövüldüğünü, hakarete uğradığını ve tehdit edildiğini belirtti.
27 Mayıs günü Ordu’nun Ulubey ilçesi Belalan köyünde, akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen
Orhan Yıldız (50), pusu kurup ateş ettiği amcasının gelini Seher Yıldız’ı (25) öldürdü, Zeytin Yıldız’ı (56)
da yaraladı.
28 Mayıs günü Konya’nın Ereğli ilçesi Şinasi mahallesinde, bir süredir bunalımda olan üniversite mezunu
ve işsiz Doğan Demirok (34), annesi Rabia Demirok (75), ablası Serap Sayın (35), yeğeni Aydın Can (19)
ve kuzeni Duran Dursun’u pompalı tüfekle öldürdü.
30 Mayıs günü İzmir’in Ödemiş ilçesi Bademli beldesinde, askerlik izninde bulunan Selçuk Kaya, eşi
Bahar Kaya’yı, silahla ateş ederek öldürdü, daha sonra da intihar etti.
11 Haziran günü Kayseri’nin Melikgazi ilçesinin Selçuklu mahallesinde, karı-koca arasında çıkan
tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail K., eşi Halime K'yı yi bıçakladı.
Diyarbakır ili Bağlar beldesinde ikamet eden Muteber Dağ (38) adlı kadın, 15 Haziran günü, eşi tarafından
silahla yaralandı.
19 Haziran günü İstanbul’un Eyüp ilçesinde, Engin P. (34) adlı kişi, bir süredir sorunlar yaşadığı eşi
Medine P.’yi (25) bıçaklayarak öldürdü.
25 Haziran günü, İzmir'in Çiğli ilçesinde, Mehmet Duman (30), 2 aydır ayrı yaşadığı 1 çocuk sahibi eşi
Ayfer Duman'ı (28), çalışmasını istemediği için yaşanan tartışma sonucu, kurusıkıdan bozma bilye atar
tabancayla yaraladı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde mali müşavirlik bürosu bulunan R.K. (33) isimli kadın, Ağustos ayı başında
doğum yaptıktan hemen sonra, poşete koyduğu bebeğinin havasızlıktan ölmesine neden oldu.
Eskişehir'de görev yapan eşi astsubay S.K'ya (36) telefon ederek kanama geçirdiğini bildiren R.K.yi,
Pazaryeri'nden eşiyle birlikte gittiği Eskişehir Asker Hastanesi'nde, kanamaya doğumun neden olabileceği
yönünde teşhis koyan, ancak hasta R.K'nın bu yönde bilgi vermemesinden şüphelenen doktorlar, olayı
polise bildirdi. Polis, R.K'nin doğum yaptığını ve bebeği poşete koyarak, havasızlıktan ölmesine neden
olduğunu belirledi. Bebeğin cesedi, R.K'nin Pazaryeri'nden geldiği otomobilin bagajındaki bir poşetin
içinde bulundu. 7 yaşında bir kız çocuğu annesi R.K'nin, 9 ay önce bürosunda yalnız çalışırken içeri giren
tanımadığı bir kişinin tecavüzüne uğradığını ve hamile kaldığını, utancından da olayı kimseye
söyleyemediğini anlattığı öğrenildi.
3 Temmuz günü Trabzon'da, Hacı Çakır isimli kişi, eşi Emine Çakır'ı (21), kendisinden habersiz
belediyeden yardım istediği gerekçesiyle, sokak ortasında tekme tokat dövdü.
4 Temmuz günü Artvin’in Murgul ilçesinde, A.İ.A. (38) adlı polis memuru, eşi Sibel A. (33) ve 5 yaşındaki
oğlu Oğuzhan A.’yı, tabanca ile vurarak öldürdü.
Denizli'de, annesi S.T. tarafından dövülerek komaya sokulduğu iddia edilen Ahmet Can T., beyin
ölümünün gerçekleşmesi nedeniyle, 4 Temmuz günü yaşam destek ünitesinden ayrıldı. Ahmet Can T'nin
ağabeyi Fırat Can T., annesinin, kardeşini ve kendisini sürekli dövdüğünü iddia ederek, “İkimizi dövdü,
düştü diye yalan söylüyor. Bizi hep dövüyordu" dedi.
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6 Temmuz günü Çorum'un Uğurludağ ilçesinde, cinnet geçirdiği iddia edilen Yarımca köyü muhtarı H.D.
(53), gelini Filiz Denden’i, muhtarlık tabancasıyla ateş ederek öldürdü.
İstanbul Çağlayan'da 8 Temmuz günü, Asker Coşkun (46), tartıştığı bir buçuk aylık hamile eşi Gülsüm
Coşkun'u, boğazını keserek öldürdü.
Adana’da, Ali Saran (24) tarafından zorla kaçırılarak kuma getirilen ve 3 aylık hamile olan Özlem L.,
ailesinin ziyaretine “izinsiz gittiği” gerekçesi ile 11 Temmuz günü, eşi tarafından taş ve yumrukla dövüldü.
Özlem L. Adana Devlet Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi tarafından,
“yatak olmadığı” gerekçesiyle kabul edilmedi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde, tartıştığı annesi Bedia E.’yi (73) boğduğu ve cesedini 2 ay boyunca klimalı odada
sakladığı iddia edilen A.B.E. (37), 12 Temmuz günü gözaltına alındı.
Aydın'da, tüfek tamirciliği yapan Mesut Tosun, 11 Temmuz günü, eşi Nurcan (38) ve kızları Esra (13) ile
Huriye'yi (8) tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Tosun’un, piyasaya 100 bin YTL borçlanması ve
ödeyememesi üzerine bunalıma girdiği belirtildi.
18 Temmuz günü Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, eşinden ayrı yaşadığı bildirilen N.K. (26) adlı kadın, 8
aylık bebeği Buse'yi, iki katlı binanın penceresinden atarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.
İstanbul’da, Nergis Gökkurt (27) adlı kadın, boşanmak için dava açtığı eşi Kadir Gökkurt tarafından, 21
Temmuz günü bıçaklanarak öldürüldü.
23 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran K.G., şu beyanlarda bulundu: Eşim Y.G. ile 11 yıl
önce evlendim. 3 çocuğum oldu. Eşim ve ailesi tarafından sürekli hakarete ve şiddette maruz kalıyorum.
Sürekli sorun yaşamaktayım. Bunun için gerekli hukuki girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”
25 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran F.Y., şu beyanlarda bulundu: “Eşim M.Y. ile 11 yıldır
evliyiz, iki çocuğumuz var. Eşim işsizdir ve alkoliktir. Günlük çalışsa dahi, kazandığı para içkisine yetiyor,
hiçbir şekilde eve katkısı olmuyor. 1 yıl önce evi terk etti. Bana sürekli fiziksel, psikolojik şiddet
uyguluyordu ve halen tehdit ediyor. Annemlerin yanında kaldığım için tekrar bir araya gelmemizi istiyor.
Toplumda boşanmış olarak anılmaktan korktuğum için resmen boşanmak istemiyorum ancak, fiilen ayrı
kalmak istiyorum. Temizlik işlerine giderek para kazanıyorum ve çocuklarımıa bakıyorum. Eşimle tekrar
bir araya gelmekten çok korkuyorum, çünkü şiddet uyguluyor ve çalışarak aldığım ev eşyalarını satıp alkol
alıyor. Konu hakkında yardım talep ediyorum.”
29 Temmuz günü, Karaman’ın merkez Dinek köyünde, tarımla uğraşan Faruk Y.(28), henüz
belirlenemeyen bir sebeple, eşi Sumeyye (26), çocukları Ramazan (5), Raziye (2) ve 4 aylık oğlu Mehmet
Y.'yi, bıçaklayarak öldürdü.
29 Temmuz günü İzmir’de, Hurşit Güler isimli kişi, 3 aydır ayrı yaşadığı ve kendisiyle barışmak istemeyen
eşi Hasibe Güler ile akrabaları Hüseyin ve Rukiye Kaya’yı bıçakladı. Ağır yaralanan Hasibe Güler hayatını
kaybetti.
31 Temmuz günü İstanbul Üsküdar’da, K.K. (15) isimli çocuk, babasının tabancasıyla, annesi Meral
Köseli'yi (40) öldürdü.
31 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran F.A., şu beyanlarda bulundu: “7 yıl önce Z.A. ile
evlendim, 2 yıl herhangi bir sorun yaşamadım. Daha sonra eşim tarafından sürekli şiddet görmeye
başladım. Ben de ailemin yanında geçtim. Ancak ailemle sorun yaşamaktayım. Eşimin yanına dönmek
istiyorum ama beni boşadığını söylüyor. Bunun için gerekli hukuki girişimlerde bulunmanızı talep
etmekteyim.”
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Denizli'de 3 Ağustos günü, işçi emeklisi İsmail Topçu (71), kıskançlık yüzünden tartıştığı 34 yaşındaki eşi
Emine Topçu'yu, tabancasıyla vurarak öldürdü.
Balıkesir Ayvalık'ta, psikolojik rahatsızlığı bulunan Fırat Kasırga (19), babasından ayrı yaşayan annesi
Reyhan Kasırga'yı, 10 Ağustos günü karnından bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü.
Kocaeli Bekirpaşa beldesi Mevlana Sokak'ta 13 Ağustos günü, Aydoğan Ö. İsimli kişi, eşi Güneş Ö.'yü
tabancayla öldürdü. Zanlı Aydoğan Ö., polis tarafından bir sokakta tabancayla ayağından vurularak
yakalandı.
İzmir'in Boğaziçi semtinde, 16 yaşındaki Seçil Coşkun, ailesinin karşı çıkmasına rağmen, anlaşarak
kaçtığı 17 yaşındaki M.K. tarafından 11 Ağustos günü av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Polisleri görünce
sinir krizi geçiren M.K., başıyla pencere demirlerine vurup, olayın kaza olduğunu öne sürdü. Poliste, "Mala
zarar vermek" ve "Izrar" suçlarından 3 ayrı kaydı bulunduğu belirlenen M.K., yaşı küçük olduğu için çocuk
şubesine teslim edildi.
Konya'da 12 Ağustos günü, eşinden boşanan yeğeni K.S'yi (19), para karşılığı erkeklerle beraber olmaya
zorlayan Mahmut K. (32) isimli kişi gözaltına alındı. Hayat kadını olmayı reddeden K.S, zorla getirildiği
Konya'da, öz dayısının işkencesine maruz kaldı. Genç kadın sopayla dövüldükten sonra 9 yerinden
bıçaklandı. Dayısının bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçan genç kadın yaralı olarak polise sığındı.
Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan K.S'nin kalçasında, kafasında ve sırtında 9 bıçak darbesi,
vücudunda morluk ve şişlikler tespit edildi. K.S'nin 3 ay önce de polise, dayısı hakkında şikayette
bulunduğu öğrenildi.
12 Ağustos günü, Adana Şakirpaşa mahallesinde oturan Oğuz ailesine ait evde çıkan yangın sonucu,
anne Sevgi Oğuz (25) ile çocukları 3 yaşındaki Muhammet ile 3 aylık Mehmet Taha yanarak öldü.
Yangından yaralı kurtulan Harun Oğuz’un, kendi evini kundakladığı ortaya çıktı. Oğuz hakkında, 3 kez
ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Gaziantep'te 13 Ağustos günü, kahvaltı masasında annesiyle tartışan madde bağımlısı Fatih Şahin (17),
kendisini uyaran ağabeyi Mustafa Şahin (18) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çiftçi A.A. (28), boşanmak istediği için kendisini aldattığını düşündüğü eşi
Güllü A'yı (25), 19 Ağustos günü, 3 çocuğunun gözleri önünde boğazını kesip kafasını taşla ezerek
öldürdü. Çocukların, Köyceğiz Kaymakamlığı'nca, Muğla İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yurduna
yerleştirileceği bildirildi.
İstanbul Kadıköy'de 19 Ağustos günü, ambulans şoförü Eyüp Kılıç (35), evi terketmek isteyen hemşire eşi
Şenay Kılıç'ı (26), tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra başına tek kurşun sıkarak intihar etti.
Kilis'te 19 Ağustos günü, Mehmet K. (37) isimli kişi, karısı Aynur Karataş'ı (36), aralarında çıkan tartışma
sonucu döverek öldürdü. Mehmet K., Mersin’de yakalandı.
Çanakkale'deki askerlik görevini tamamlayıp İzmir'e gelen S.B., boşanma davası açan 2 yıllık eşi Mevsim
B.'yi, Ağustos ayının başında boğarak öldürdü. S.B., eşinin cesedini boş bir arsaya gömdükten sonra
polise kayıp başvurusunda bulundu. Cinayet, 6 gün sonra genç kadının cesedinin yarı gömülü halde
bulunması üzerine ortaya çıktı. Gözaltına alınan S.B., sorgulamada suçunu itiraf etti.
Adıyaman il merkezinde oturan Zemçi O., 14 yaşındaki kızı Kadriye O.’yu yaramazlık yaptığı gerekçesiyle,
25 Ağustos günü feci şekilde döverek hastanelik etti.
Bursa Selçukbey mahallesinde 25 Ağustos günü, Azerbaycan uyruklu şoför Majid Kaçhalidze (45), eşi
Tamara Kaçhalidze’yi (43), başına çekiçle vurarak öldürdü. Tutuklanan Kaçhalidze’nin, Azerbaycan’da
1992 yılında da bir Rus kızını öldürdüğü ortaya çıktı.
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Mersin`in Tarsus ilçesi`nde 27 Ağustos günü, Şirin Civelek (35) isimli kadın, girdiği bunalım sonucu,
çocukları 2,5 yaşındaki Didem ile 10 aylık Dilek`e tarım ilacı içirdikten sonra, kendisi de içerek,
çocuklarıyla birlikte öldü.
27 Ağustos günü İHD Van şubesine başvuran Aygül Ateş, ilk kocasının ölümünün ardından kızı Ayşegül
Ekrek’in (17), amcası Selim Ekrek’in yanında ikamet etmeye başladığını, 2003 yılında başka biri ile
evlendiği için kızını kendisi ile görüştürmediklerini, bir ay önce Selim Ekrek’in oğlunun, kızına tecavüzde
bulunduğunu öğrendiğini ve olayın savcılığa intikal ettiğini belirterek, hukuki yardım talep etti.
Bursa'da 29 Ağustos günü, Muhammet A. (32) isimli kişi, kendisine uyuşturucu hap verdiğini iddia ettiği
sevgilisi Döndü Püsküllü'yü (23), başından silahla vurarak ağır yaraladı.
İzmir'in Bergama ilçesinde 30 Ağustos günü, 82 yaşındaki M.D. isimli kişi, kavga ettiği eşi Ramize D.’yi
(73), tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü.
Almanya'da yaşayan Selahattin Yılmaz isimli kişi, vefat eden babası Salih Sönmez'in cenazesine katılmak
için memleketi Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Akkeçili köyüne gelen ve daha sonra kendisine boşanma
davası açan eşi Emine Yılmaz (40) ve kızı Esme Yılmaz’ı (16), 6 Eylül günü tüfekle öldürdü.
Karabük’te 14 Eylül günü, Y.B. (25) isimli kişi, 9 yaşındaki yeğeni K.B.’ye, Yeşil Mahalledeki evlerinde tek
başına olduğu sırada tecavüz etti. Durumu öğrenen ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Y.B., sevk
edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Kartal’da, üç ay önce askerlikten gelen ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mustafa Ünver
(23), 18 Eylül günü annesi Yüksel Ünver (47) ile evlerinde tartışmaya başladı. Oğlunun, elindeki bıçakla
üzerine yürümesi üzerine Yüksel Ünver, yardım isteyerek sokağa kaçtı. Annesini bıçakla kovalayan
Mustafa, bu sırada engel olmak isteyen 15 yaşındaki kardeşi B.Ü.’yü de elinden yaraladı.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 18 Eylül günü, sahura kalkan Hasan Loğoğlu (34), maddi sıkıntılar
nedeniyle tartıştığı 10 yıllık eşi Şerife Loğoğlu’nu (30) boğarak öldürdü.
Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdavul beldesinde yaşayan ve 20 Eylül günü intihar ettiği öne sürülen
bir çocuk annesi Fatma Uzuncaköse'nin (27), öldürüldüğü belirlendi. Başından aldığı kurşun yarasıyla
hayatını kaybeden kadının, otopsi sonucunda, silahın uzak mesafeden ateşlendiği tespit edildi. Olayla ilgili
soruşturma başlatan jandarma, Tunceli'den izne gelen eşi uzman çavuş Seven Uzuncaköse'yi gözaltına
aldı. Uzman çavuş, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
24 Eylül günü İHD Van şubesine başvuran Reyhan Turan (1970), 1992 yılından beri evli olduğu Suat
Turan’ın psikolojik sorunları olduğunu ve evlendiği tarihten itibaren kendisine ve çocuklarına şiddet
uyguladığını, durumu savcılığa bildirdiğini, mahkeme kararı ile kocasının evden uzaklaştırıldığını ancak,
eve gelip kendisini ve çocuklarını evden atmaya çalıştığını, durumu bildirdiği polislerin, kendilerini karakola
götürdüğünü ve “siz hala evlisiniz biz bişey yapmayız” dediklerini belirterek, hukuki yardım talep etti.
Kastamonu’da, Ruhsat Şube Mürdüğülüğünde görevli Mustafa A. (40), 28 Eylül günü tartıştığı eşi Semra
A.’yı (35), makasla başına defalarca vurarak öldürdü. Olaydan bir gün önce eşini ruhatlı tabancayla
bacağından yaraladığı öğrenilen Mustafa A.; gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Barosu avukatlarından Mahmut Bulut, eşi Asuman Bulut’u ve 4 ile 6 yaşlarındaki iki kızını, 24
Eylül günü evlerinde silahla öldürdü. Bulut olaydan sonra, silahlı saldırıya uğradıklarını iddia ederken,
evde inceleme yapan polis, avukata ait olduğu ve cinayette kullanıldığı belirlenen 7.65 çapında ruhsatlı
tabanca buldu ve zanlıyı tutukladı.
İstanbul Fatih’te çöp poşeti içinde ölü halde bulunan 10 günlük bebeğin, annesi Pelin Sözel (18) ile iki
sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Sözel, cinayeti Mustafa Koç ve Ömer Balbey ile birlikte, bebeği
tekmeleyerek işlediklerini itiraf etti.
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İstanbul’da, Vandan Karatepe (63) adlı kadın, emekli astsubay eşi Cemal Karatepe (68) tarafından 24
Eylül günü tabancayla öldürüldü. Vandan Karatepe, eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle 2006 yılının
Ağustos ayında boşanma davası açarken, Cemal Karatepe, eşinin Kadıköy Kuşdili caddesindeki moda ve
gelinlik evine gelerek, barışmak istediğini belirtti. Eşini ikna edemeyince para isteyen ve bu talebi de geri
çevrilen Cemal Karatepe, cinayeti işledi.
İzmir’de 25 Eylül günü, Yusuf S. İsimli kişi, sürekli evden kaçtığını öne sürdüğü 15 yaşındaki kızı Ayşe
S.’yi önce dövdü sonra büyük kızı Alev’in gözleri önünde boğarak öldürdü. Yusuf S., kızının cesedini bir
çuvala koyduktan sonra yatağın altına saklayıp abla Alev S.’yi “Kimseye söylemeyeceksin. Yoksa seni de
öldürürüm” diye tehdit etti. Alev S., ve babası, geceyi genç kızın çuvaldaki cesediyle geçirdi. Ertesi gün,
hala Fadime E. tarafından polise yapılan ihbar sonucu ihbar gözaltına alınan Yusuf S., basın
mensuplarının sorularına gülerek, “Pişman değilim” dedi.
2 Ekim günü İHD Batman şubesine başvuran Sabahat Fırat (1968), bir yıl önce evlendiği öğretmen eşi
Cemal Fırat’ın, son zamanlarda şiddetine maruz kaldığını, kendisine bir kere bıçakla saldırdığını, durumu
savcılığa ilettiğini, ancak bir sonuç alamadığını belirterek hukuki yardım talep etti.
Adana'da 2 Ekim günü, cep telefonu ile görüştükleri gerekçesiyle babaları Yahya Yılmaz (47) tarafından
sopayla dövülen M. (15), H. (17) ve Ç. (15) isimli 3 kız kardeş, ikinci kattaki evlerinin penceresinden
atlayarak, annelerinin evine kaçtı.
Kırıkkale’de 11 Ekim günü, bayram alışverişinden dönen Mehmet A. isimli kişi, karşıdan karşıya dikkatli
geçmediği gerekçesiyle eşi Emine A’.yı herkesin gözü önünde dövdü. Çevredeki vatandaşlar tarafından
durdurulan Mehmet A., olay yerine gelen polise, "Karım değil mi, ister severim ister döverim" dedi. Çift,
olay yerinden ayrılırken polis, müdahale etmedi. 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’a göre,
şikâyete bağlı olmayan ve üç-altı ay hapis cezası gerektiren fiziksel şiddet suçuyla ilgili olarak 'mağdur
kadın' şikâyette bulunmasa dahi, polisin işlem yapması gerekiyor.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde 14 Ekim günü, Ragıp Kandemir (45) isimli kişi, eşi Hatice Kandemir'i
bıçaklayarak öldürdükten sonra, cinayete tanık olan ve kaçan kızı Nazmiye Kandemir’i (18) de sokakta
bıçaklayarak öldürdü.
Ekim ayında, Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı bir köyün muhtarı olan H.T., oğlu İstanbul'da çalışırken, üç
çocuk annesi gelini G.T.’ye tecavüz etti. Hamile kalan ve doğum yapan G.T.’nin bebeği, muhtarın tehdidi
üzerine gelinin annesi A.Ç. tarafından boğuldu. Olay, köylülerin yolda bir bebek cesedi bulması ile ortaya
çıktı. Cumhuriyet savcılığına sevk edilen altı kişiden H.T. ile A.Ç., çıkarıldıkları mahkeme tarafından
tutuklandı. Gelin G.T. ise, Kaymakamlık tarafından koruma altına alındı.
20 Ekim günü Paris-İstanbul seferi yapan bir uçakta, sunucu Ece Erken, yeni evlendiği işadamı Tuncer
Öztarhan tarafından, aralarında yaşanan tartışma sonrası tartaklandı.
Eskişehir’de 20 Ekim günü, Satılmış Arslan (45) isimli kişi, evinde boyadığı duvara çivi çakan eşi Semra
Arslan'ı (41) dövdü. Başı yarılan ve dışarı çıkıp yoldan geçen bir trafik polisine, eşinin kendisini dövdüğünü
ve şikayetçi olduğunu söyleyerek hastaneye götürülen Semra Arslan, acil serviste tedavisi yapıldıktan
sonra taburcu edildi. Gözaltına alınan Satılmış Arslan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Gaziantep’te 30 Ekim günü, Mehmet Ali (10), Selcan (7) ve Gizem (5), birlikte yaşadıkları babaları Ali
Yılmaz'ın (33), coca cola içine koyduğu fare zehiriyle öldürüldü. Kendisini sürekli dövdüğü için 15 gün
önce evi terkeden anne Sevgi Yılmaz, eşinin kendisini de, 'Ya bugün eve dönersin ya da cesetlerimizi
görürsün' diye tehdit ettiğini söyledi ve "İnanmadığım için dönmemiştim" dedi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde 31 Ekim günü, alkollü olarak evine gelen Yusuf Çayan (35) isimli kişi,
sürekli ağlayan 20 günlük bebeğini susturamayınca önce dövdü, ardından da duvara çarparak öldürdü.
Çayan, henüz adı bile konulmadığı öğrenilen bebeği, imam nikâhlı eşi Nursen Önder ile birlikte sabaha
karşı gizlice, Reşadiye mezarlığına götürerek gömdükten sonra eve döndüler ve bebeğin kanlı giysilerini
de sakladılar. Yakınlarına ise, çocuklarının kazayla beşikten düşüp öldüğünü ve hemen defnettiklerini
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söylediler. Şüphelenen komşuların ihbarı üzerine bebeğin mezarı açıldı. Yapılan otopside, bebeğin sert bir
yere vurularak öldüğü, kafatasında kırıklar olduğu saptandı. İfadelerinde suçlarını itiraf ettiklerini belirten
anne ve baba tutuklandı.
Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde yaşayan Ali Yavuz, 3 Kasım günü sabah saatlerinde, geçirdiği cinnet
sonucu, eşi Gülizar Yavuz’u 20 yerinden bıçakladı.
Adana'da 5 Kasım günü, resmi nikâhlı eşinin evi terk etmesinden, kuma Dilek Pekyeğen'i sorumlu tutan
Mustafa Çıplak, genç kadına satırla işkence yaptıktan sonra, tarlaya attı. Köylüler tarafından ölmek üzere
bulunup hastaneye kaldırılan Pekyeğen, ‘seni öldüreceğim, diyerek başımı duvarlara vuruyordu, satırla kol
ve bacaklarımı kırdı’ dedi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.İ.Y, 7 Kasım günü, izinsiz evlenmek isteyen kızı
Neslihan Y.’nin (19), nikâhın kıyılacağı Uşak’taki salonu bastı. Havaya ateş ederek damat adayı Önder
T.’yi (25) darp eden ve kızının başına silah dayayarak dışarı çıkan polis memuru, plakası alınamayan bir
cipe binerek kızı ile nikah salonundan ayrıldı. Polis, H.İ.Y. ile kızının bulunması için arama başlattı.
İzmir’in Balçova ilçesinde, maddi imkánsızlıklar nedeniyle eve çevrilen dükkánda yaşayan işsiz Alaattin
M., 6 Kasım günü çıkan tartışmada, eşi Ziynet M.’yi tabancayla göğsünden vurarak öldürdü. İstanbul’a
gitmek üzere olan Alaattin M. Akhisar’da gözaltına alındı. Ziynet M.’nin, 7 yıl önce aile isteğiyle kuzeni
olan Alaattin M. ile evlendirildiği, "kocası tarafından dövüldüğü, işkence yapıldığı" gerekçesiyle 4 kez
boşanma girişiminde bulunduğu, fakat aile büyüklerinin araya girerek kendisini ikna etmesi üzerine bu
girişiminden vazgeçtiği ileri sürüldü.
Diyarbakır’da 6 Kasım günü, daha önce de imam nikâhlı eşinin burnunu kesen Ahmet Kaptan, 4 yaşındaki
oğlu Hasan Gezginci'yi işkence yaparak öldürdü. Cinayet, çocuğun dedesi Abdullah Gezginci'nin savcılığa
şikâyetiyle ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kaptan, oğlunu kayınbiraderi Fevzi Gezginci ile birlikte işkence
yaparak öldürdüklerini, yakınları Sayım Kaptan ve Fesih Kaptan'ın yardımıyla Hevsel bahçelerine
gömdüklerini itiraf etti. Gömülen yerden çıkarılan cesede yapılan otopside, talihsiz çocuğun 17 yerinden
ısırıldığı ve feci şekilde dövüldüğü belirlendi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 13 Kasım günü, Şükran Ulu (29) isimli kadın, eşi Orhan Ulu (35) tarafından,
10 yaşındaki kızı ve arkadaşının gözü önünde onlarca yerinden bıçaklandıktan sonra, boğazı kesilerek
öldürüldü. Olay yerine gelen polis ekiplerine güçlük çıkaran ve elinde bıçakla uzun süre eve kimseyi
sokmayan Ulu, gözaltına alındı.
Adana’da 13 Kasım günü, evden kaçtığı gerekçesiyle ayaklarından zincirlenip elleri bağlanan 16 yaşındaki
B.A., adlı genç kız, polis tarafından kurtarıldı. B.A, ‘155 Polis İmdat'ı arayıp "Annem el ve ayaklarımı
bağlayıp, beni odaya kilitledi, beni kurtarın" dedi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, savcıdan aldığı izinle
eve girdi. B.'nin dayısında olduğunu ileri süren ailenin itirazlarına rağmen arama yapan ekipler, B.A.’yı
ayakları zincirle, elleri iple bağlı halde buldu. Genç kız, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, HayriyeAhmet A. çifti, 'kötü muamele'den gözaltına alındı. B.'yi bağlamaktan başka çareleri kalmadığını söyleyen
dede Cumali A. ise, "İnsan evladından bıkar mı, bu kız bizi bıktırdı. Öldürmekten başka çare kalmadı.
Gece çıkıp gidiyor, ne yapıyor bilmiyoruz. Konuştuk, dövdük, olmadı" dedi.
Şanlıurfa ilinde 14 Kasım günü, Çetin Ç. adlı kişi, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi, Emine Ç. (24)’yi 9
yerinden bıçaklayarak öldürdü.
22 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran Hatice Gömüş, şu beyanlarda bulundu: “Dört yıldır
Şeyhmuz Gümüş ile evliyim. 2,5 yaşlarında olan bir kız çocuğum var. Evlendiğimden beri eşim tarafından
şiddette maruz kalıyorum. Her defasında çocuğum için katlanıyorum. Artık daha fazla katlanamam.
Eşimden boşanmak istiyorum. Gerekli girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”
Adana’da 23 Kasım günü, eşi Murat Aytekin’in şiddetine maruz kaldığı için üç çocuğuyla birlikte annesinin
evine sığınan Sevilay Aytekin (25), iki gün sonra eve gelen eşi tarafından metal elbise askılığıyla dövüldü.
Kaldırıldığı hastanede, göğüs kafesinin zedelendiği anlaşılan Sevilay Aytekin, "Beni devamlı dövdüğü için
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kendisinden ayrılmak istediğimi söyledim. Ama, beni ve annemi öldüreceğini söylüyor. Bu yüzden
kendisinden ayrılamıyorum. Yedi yıldır eşimden dayak yiyorum. Elimde sigara söndürüyordu" dedi.
Erzurum’da 2 Aralık günü, Mehmet Can Özyapar (37) isimli kişi, tartıştığı eşi Yasemin Özyapar’ı (33)
tabancayla alnına ateş ederek öldürdü. Komşularının ifadesine göre tartışma sırasında Yasemin Özyapar,
“Erkeksen ya beni boşa, ya da öldür'' demesi üzerine Özyapar, silahını çekerek eşini tek kurşunla
ensesinden vurdu. Aynı silahla alnına ateş ederek intihara kalkışan bir çocuk babası Özyapar, ağır yaralı
olarak hastaneye kaldırıldı. Özyapar'ın bir süredir rahatsız olduğu için psikolojik tedavi gördüğü belirlendi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2 Aralık günü, itfaiye görevlisi A.U.(42), eşi Ümmü Uzun'u (44), “kendisini
küçük düşürücü sözler söylediği” iddiasıyla, av tüfeğiyle göğsünden vurarak öldürdü.
İstanbul Bahçelievler'de 13 Aralık günü, bankaya kredi borcunu ve ev sahibine kirasını ödeyemez hale
gelince bunalıma giren baba Atilla Yörük (54), birlikte yaşadığı kızı Gizem'i (17), yatağında uyurken
başından tabancayla vurarak öldürdü. Üç gün kızının cesedinin yanında kalan baba, aynı yatağın
kenarında kendini de vurarak intihar etti.
Antakya'da 14 Aralık günü, bir yıllık evli Fevziye Ekemen (30), eşi Yılmaz Ekemen (30) tarafından
dövüldükten sonra, kafasına kaynar sıcak su döküldü.
Mersin’de 15 Aralık günü, park bekçiliği yapan görme engelli Mecit Ete (45), üç yıl önce kuma olarak eve
getirdiği Narin Babayiğit (23) ile kavga eden eşi Fatma Ete'nin (45), ekmek bıçağıyla kulağını kesti.
Kadının kulağı hastanede dikilirken, Mecit Ete ve Narin Babayiğit, tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldı.
Kahramanmaraş Osmangazi mahallesinde oturan H.K. (21), 16 Aralık günü polise başvurarak, 4 yıl önce
evlendiği eşi Mennuş K.'nın (21), 7- 8 aydır eve porno film getirip kendisine zorla seyrettirdiğini ve
istemediği biçimde cinsel ilişkiye zorladığını, eşinin amcası Ferit G.(30)'nin de, kendisine iki kez tecavüz
ettiğini öne sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen iki zanlı, cezaevine konuldu.
18 Aralık günü Van’da, Bahçıvan mahallesinde bulunan Tekel binası arkasında, H.Ç. adlı kadın, imam
nikahlı eşi N.B tarafından sokakta dövüldükten sonra silahla yaralandı.
Adana'da, kızı trafik kazasında yaralanan Cengiz Kaplan (42), kazadan sorumlu tuttuğu 20 yıllık karısını,
sokak ortasında, 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Menice Kaplan (31), 6 gün yoğun bakımda
kaldıktan sonra, 18 Aralık günü hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Alikahya beldesinde Aralık ayında, evlilik dışı ilişki sonucu hamile kalan Fatma S. (20),
hastanenin tuvaletinde doğum yaptıktaın sonra bebeğini çöp kutusuna attı. Olay, Fatma S., ailesine
"karnımda ur varmış" diyerek hastaneye giderken, bebek cesedinin bulunmasıyla ortaya çıktı.
25 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran Emine Düzgün şu beyanlarda bulundu: “Kızım Kader
Gezer’i 6 yıl önce Celalettin Uzman adlı kişiyle nişanladım. imam nikahlı olarak yaşamaya başladılar.
Celalettin, kızıma sürekli işkence yapıp öldüresiye dövüyor ve ayrıca kızgın demir çubuklarla akla
gelmeyen işkenceler yapıyordu. Şikayetimiz üzerine, hakkında dava başlatıldı ve 6 yıl hapis cezasına
mahkum edildi. Ancak 23 Aralık 2007 tarihinde, evimize gelerek bizleri ölümle tehdit etti. Sizden bu
konuda yardım talep ediyorum.”
İHD İstanbul şubesine başvuran Sevinç Çetin, eşiyle sürekli tartışma yaşadığını, son olarak 2 Temmuz
günü hasta olduğu için doktora gitmek istemesi üzerine kendisine şiddet uyguladığını, aynı şekilde şiddete
arabada da devam ettiğini, bu nedenle evi terk ettiğini belirterek barınmak için yer talep eti.
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Davalar
Eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle iki defa yargılanan koca, aynı suçu üçüncü kez işleyince üç ay hapis
cezası aldı. Ceza, ‘takdir indirimi’yle iki aya düşürüldü. Diyarbakır'da yaşanan olayda G.A., 2004 yılında,
kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşinden şikayetçi olmuştu. Diyarbakır 2. Asliye Hukuk
Mahkemesi'nde yargılanan Nurettin A.'ya altı ay evden uzaklaştırma cezası verilmişti. Daha sonra kadın
bir kez daha şiddet nedeniyle şikayetçi olunca Nurettin A.
ikinci kez hakim önüne çıktı. Mahkeme, 'şiddet ve korkuya
yönelik davranışta bulunması halinde tutuklanacağına yönelik
kararı' altı ay daha uzattı. Ancak G.A, bir süre önce eşinin,
Yargıtay: “Deli kocanın dayağına
verilen mahkeme kararını ihlal ederek kendisini yine darp
katlanacaksınız”
ettiğini öne sürdü. Bu kez Diyarbakır Sulh Ceza
Akli
dengesi
yerinde
olmayan
Mahkemesi'nde yargılanan Nurettin A., eşine olumsuz bir
kocasından her gün dayak yiyen
davranış sergilemediğini, eşinin eski davadaki raporları
kadına karşı yargı, çaresiz kaldı. 'Deli
kullanarak hakkında şikayetçi olduğunu öne sürdü. Ancak
kocasından dayak yiyen kadının
mahkeme, sanık hakkında daha önce Asliye Hukuk
şikayeti' üzerine açılan ve Yargıtay'a
Mahkemesi'nce verilmiş karar bulunmasına rağmen eşini
yansıyan davada; "Kocanın akli
darp ettiğinin, tüm dosya kapsamından anlaşıldığını belirtti.
dengesi bozuk, ceza veremeyiz"
Nurettin A., 4320 sayılı yasanın 2/4. maddesi uyarınca üç ay
kararı çıktı.
hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, duruşmadaki davranışı
Yargıtay'a yansıyan dava Sakarya'da
nedeniyle takdir indirimi yapılarak 2 ay 15 güne düşürüldü.
yaşandı. Pamukova Sulh Ceza
Nurettin A., toplam bir yıl süreyle gereksiz yere evden
Mahkemesi'nde
görülen
davada,
uzaklaştırılarak ‘mağdur edildiğini’, hapis kararına itiraz
K.Ö., kocasının kendisini dövdüğü,
edeceğini söyledi.
şiddet uyguladığı ve vücudunda
yanmalara neden olduğu iddiasıyla
Kocaeli'de, karısını döverek burnunu kıran doktora, mahkeme
suç duyurusunda bulundu. K.Ö.'nün
tarafından "alkollü yerlere gitmeme'' cezası verildi. Derince
şikayetçi olduğu eşinin akli dengesinin
ilçesinde oturan doktor K.İ., 2006 yılı Mart ayında evde alkol
yerinde
olmadığı
tespit
edildi.
aldığı sırada eşi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine
Mahkeme, şikayetçi eşin "kocamı
K.İ., eşi M.G.İ.'yi darp etti. Burnu kırılan M.G.İ.'nin şikâyetçi
benden uzaklaştırın" talebini, "akli
olması üzerine Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde
dengesi bozuk olanların cezai ehliyeti
yargılanan doktor, evde alkol alırken eşi ile tartıştıklarını,
olmadığı"
gerekçesiyle
reddetti.
tokat attığı eşinin burnunun kırıldığını belirterek, hakkındaki
Yargıtay 7. Ceza Dairesi'ne temyize
suçlamaları kabul etti. Müştekinin davasından vazgeçmesi
gelen dava için onama kararı çıktı.
üzerine Eylül ayındaki duruşmada mahkeme, evlilik birliğinin
İlgili daire, iki yıllık eşine karşı "kasten
daha fazla sarsılmamasını göz önünde bulundurarak K.İ.'ye,
etkili eylem" ve "tehdit ve sövme"
10 ay hapis cezası yerine seçenek yaptırım uygulayarak,
suçlarını işlediği iddiasıyla yargılanıp
5237 Sayılı TCK'nın 50/f-d maddesi uyarınca takdiren,
beraat eden koca hakkındaki kararı
cezanın bir katı 10 ay süre ile alkol satışı ve servisi yapan ve
onadı. Kararda, "Sanığın cezai
alkollü içki kullanılan yerlere gitmeme cezası verdi. Kocaeli
ehliyetini ortadan kaldıracak derecede
Cumhuriyet Savcılığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi
"Paranoid sendrom" denilen akıl
Şubesi Müdürlüğü'ndeki görevliler tarafından sürekli takip
hastalığının tespit edilmiş olduğu
edilen K.İ.'nin "Alkollü içki kullanılan yerlere gitmeme' cezası,
görülmüş, ceza verilmesine yer
Temmuz ayında sona erecek.
olmadığına dair verilen kararın
onanmasına
oybirliğiyle
karar
Ankara’da, polis memuru E.M. (36), boşanma davasında,
verilmiştir." denildi. (Zaman 10.08.07)
karısı S.M. (31) için "Mal aldım beğenmedim, iade ediyorum,
ne var bunda?" diye konuşunca hákim, "Bu sözleri söyleyen
koca asli kusurludur" dedi ve tanık bile dinlemeden tarafları
boşadı. Ankara 5. Aile Mahkemesi'nde geçimsizlik nedeniyle açılan davanın 16 Haziran günü görülen ilk
duruşmasında polis memuru E.M., 3 yıl önce evlendiği eşini "mal"a benzetti. Hákim Sebahatin Ali Erdem,
"Bu sözleri sarf eden kocanın, kadını manav tezgáhından alınan mala benzeterek, iade etmek istemesi,
tüm kusurun kocada olduğunu gösterir" dedi ve boşanma kararı verdi. Hákim, boşanma karşılığında
tazminat ve nafaka ödemeye yanaşmayan kocayı, maddi ve manevi tazminatla birlikte nafaka ödemeye
de mahkûm etti. Hákim, gerekçeli kararına şunları yazdı: "Mahkemedeki oturumda 'Ben mal aldım
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beğenmedim, iade ediyorum' sözleri karşısında kocanın evlilik kurumuna bakış açısı, evlilik kurumunu
ciddiye almayışı, kadını manav tezgáhından alınan bir mala benzeterek beğenmeyip iade ettiğini belirten
sözleri karşısında, tüm kusurun kocadan kaynaklandığı, karısına sevgi ve saygısının bulunmadığı,
geçimsizliğin şiddet boyutuna gelmesinde kusurun kocadan kaynaklandığı anlaşıldığından boşanmalarına,
asli kusurlu koca E.M'nin 5 bin YTL maddi, 3 bin YTL manevi tazminatla birlikte aylık 300 YTL nafaka
ödemesine karar verilmiştir."
2006 yılı Mart ayında İstanbul Altınşehir'de, 10 yıllık eşi Yeşim Altunkanat'ı “kıskançlık” nedeniyle öldüren
Diyap Altunkanat (35) hakkında açılan dava, 25 Haziran günü sonuçlandı. Bakırköy 5. Ağır Ceza
Mahkemesi, sanık hakkında hiçbir indirim maddesinin uygulanmayacağına da karar verdi. TCY’nin ilgili
maddelerine göre Altunkanat, 24 yıl hapis yatacak. Sanık, karakola gidip teslim olmuş ve kıskançlık
yüzünden eşini öldürdüğünü itiraf etmişti. Savcının hazırladığı iddianameye göre olay şöyle gelişti: "Diyap
Altunkanat, olay günü evin yakınındaki markete değil de uzaktaki markete gittiği gerekçesiyle eşiyle
tartışmaya başladı. Sanık koca, banyo dolabından aldığı
ekmek bıçağıyla, eşini 15 yerinden bıçakladı. Yeşim
Altunkanat, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi."
Sanık koca, ifadesinde, eşini daha önceden öldürmeyi
Bir Sığınmaevi Kapısında İki Bin
planladığını; ancak somut bir delil bulamadığı için ertelemek
Kadın
zorunda olduğunu söyledi.
Türkiye'de töre, şiddet ve yoksulluk
mağduru kadınlara kucak açacak
Adana’da 29 Haziran günü, sakız almak için babasının
sığınmaevi sayısı 30. Konya'nın
cebinden izinsiz 50 YKr alan 6 yaşındaki K.Y., babası
Selçuklu
ilçesi
Sancak
tarafından kemerle dövüldü. Onur Mahallesi 51 sokakta
mahallesindeki, Şefkat-Der'e bağlı
oturan K.Y., muayene olmak için dokuz yaşındaki ağabeyi
Kadın Sığınma Evi için, iki bin kadın
A.Y. ve komşunun oğlu 10 M.E.Ç.(10)'yle Şakirpaşa Sağlık
sırada
bekliyor.
Konya
Kadın
Ocağı'na gitti. Çocuğun durumundan şüphelenen doktorun,
Sığınmaevi Başkan Yardımcısı Ayfer
"Senin annen, baban yok mu, neden tek başına geldin?" diye
Erel,
gelen
taleplere
yanıt
sorunca küçük çocuk ağlayarak, babasından dayak yediğini
veremediklerini, iki bin kişinin sığınma
söyledi. Doktor, K.'yi tedavi ederken polise de haber verdi.
evine girmek için sırada beklediğini,
Sağlık ocağına gelen Çocuk Şube Müdürlüğü ve Şakirpaşa
Türkiye'de şefkatevlerinin sayısı ve
Polis Merkezi Amirliği ekiplerine önce, "Merdivenden düştüm"
kapasitesinin çok az olduğunu
diyen K.Y., daha sonra gerçeği anlattı: "Babam işsiz, annem
söyleyerek, "En büyüğünün Konya'da
çalışıyor. Evde otururken canım çiklet istemişti, babamın
olduğunu tahmin ediyoruz. Özellikle
cebinden 50 YKr alıp bakkala gittim. Babam da kızıp beni
televizyon
ve
gazetelerde
kemerle dövdü. 'Sana aldığın para kadar vuracağım' dedi.
sığınmaevine
ilişkin
haberlerin
Kaç kez vurduğunu bilmiyorum, çok dövdü." Çocuk Şube
yayınlanması, talebi de artırdı.
Müdürlüğü polisleri, bunun üzerine bir lokantada bulaşıkçılık
Ülkemizin dört yanından arayıp, gelip
yapan anne Emel Y.'nin yanına gitti. Dayakçı baba da,
burada
kalmak
istediklerini
sokakta yakalandı. Emel Y., "Beni de çok dövdü. Ama bu
söylüyorlar. Ancak, maddi imkânların
kadarı olmamıştı. Cezasını çeksin" diyerek şikâyetçi oldu.
kısıtlı olması ve boş yer bulunmaması
Dayakçı babayı gözaltına alan polis, soruşturmayı
nedeniyle
taleplere
cevap
sürdürüyor.
veremiyoruz" dedi. Erel'in verdiği
bilgiye göre şiddet mağduru kadınlar,
Antalya’da, H.A. (26) isimli kişinin, kendi karısına tecavüz
çocuklarını da yanında getiriyor.
ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava sonuçlandı. 2005 yılında
Bazılarının beş-on çocuğu var.
görücü usulüyle H.A. ile evlendirilen A.A.(26) isimli kadın, 30
Anneleri gibi çocuklar da zor koşullar
Ocak 2006'da, eşinin kendisini dört-beş kere ters ilişkiye
altında hayatını sürdürüyor. Düzenli
zorladığını ve canının çok yandığını belirterek ruhsal
beslenemedikleri gibi, eğitimlerini de
bunalıma da girdiğini söyledi. Genç kadına fiili livata yapıldığı
sürdüremiyorlar.
Sığınma
evi,
doktorlarca tespit edildi. Ayrıca A.A.'nın evlilik içi tecavüzden
bağışlarla hizmet veriyor ancak aşırı
sonra psikolojik dengesinin bozulduğu da raporlarla belirlendi.
talep, yönetimi zorluyor. Binadaki 250
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada
kişi, 30 odayı paylaşıyor. Bazı
mahkeme heyeti, kamyon şoförü H.A.'yı suçlu bularak 10 yıl
odalarda 10 kişi birlikte kalıyor.
beş ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan H.A.,
(Radikal-29/01/2007)
karardan sonra cezaevine gönderildi. Tecavüze uğrayan A.A.
ise, boşanma davası açtı.
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Trabzon'un Yenimahalle semtinde 31 Mart 2006 tarihinde, gayri meşru ilişki sonucu doğan 15 günlük
kızını karton kutunun içinde bir apartmanın merdiven altına bırakarak ölümüne neden olmak suçundan
Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Sebahat Kaba (19) 25 yıl, ona yardım ettiği
belirlenen annesi Sakine Kaba ise, 8 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.
Ankara Başsavcılığı, eşi Esma Ürün'ü döverek yaraladığı gerekçesiyle, eski milletvekili Halil Ürün
hakkında yürüttüğü soruşturmayı, iddianameyle tamamladı. Başsavcılık, Ürün'ün 6 aydan 1.5 yıla kadar
hapisle cezalandırılmasını istedi. Şiddete maruz kalan Esma Ürün, Adli Tıp'tan, 'basit bir tıbbi tedavi ile
iyileşecek ölçüde' yaralandığı belirtilen rapor almıştı. Başsavcılık, dosyanın kendisine ulaşmasının
ardından soruşturma başlatmış, ancak Halil Ürün milletvekili olduğu için hakkında doğrudan dava
açamamıştı. Savcılık, dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlayarak TBMM'ye göndermişti.
Esma Ürün ise 11 Mayıs 2006'da verdiği dilekçe ile eşinden şikâyetinden vazgeçmişti. Ancak Cumhuriyet
Savcısı, delillerin takdiri mahkemeye ait olmak üzere sanığın, TCY’nin 86/2-3. maddesinde düzenlenen
'kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını istedi. Söz konusu madde, atılı suçu işleyenlere 6 aydan
1.5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.
İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Ağustos'ta eşi Sevgi A.'yı (24) öldüren F.A.'yı, önce ağırlaştırılmış
müebbet hapse mahkûm ettikten sonra 'eskiden türbanlı olan eşin' kot pantolon giyip tanımadığı erkeğe
cilveli şekilde saati sorması ve eşine ağır hakaretlerde bulunmasını 'haksız tahrik' saydı ve cezayı 24 yıla
indirdi. "Ailemi seviyorum. Ama ilaç kullanıyordum. Pişmanım" diyen F.A., pişmanlık indiriminden de
faydalandı ve cezası 20 yıl hapse indirildi. Sanık, karar sonrası mahkemeye "Allah razı olsun" diye
teşekkür ederken ölen Sevgi A.'nın anne ve babası, "Kızımız 24 yaşında mezara gitti. Sanık damadımız
ise 10 yıl sonra özgürce dolaşacak" diye isyan etti.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cinsel ilişki teklifi eşi tarafından reddedilen kocanın işlediği cinayette, 'tahrik'
indirimi istedi. Eşinin cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen Ö.Y., bu konuda ısrar eden kocasını yataktan
itekledikten sonra düşmesine neden oldu. Ü.Y. bu harekete, ruhsatsız tabancasını çekerek karşılık verdi
ve eşi Ö.Y.'yi öldürdü. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ü.Y., haksız tahrik indirimi de
uygulanarak 24 yıl hapis ve 440 YTL adli para cezasına çarptırıldı. Ü.Y., davayı temyiz etti. Dosyayı
inceleyen Yargıtay Başsavcılığı, mahkemenin sanık hakkında uyguladığı 'haksız tahrik' indirimine karşı
çıkarak şöyle dedi: "Sanığın olay günü maktüle ile cinsel birleşme isteğinde bulunduğu halde maktülenin
bu talebini kabul etmediğini iddia etmiş ise de, evlilik hayatında bir eşin her zaman diğer eşin cinsel
talebini yerine getirme yükümlülüğü bulunmadığı ve maktülenin sanığın cinsel birleşme teklifine olumlu
yanıt vermemesinin sanık lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektirmeyeceği nazara
alınmadan yazılı gerekçe ile sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi
yasaya aykırı olduğundan hükmün CMUK'un 321. maddesi uyarınca bozulması talep olunur." Yargıtay 1.
Ceza Dairesi, Yargıtay Başsavcılığı'nın bozma talebini yerinde görmeyerek yerel mahkeme kararının
onanmasına hükmetti: "Maktülenin eşi olan sanıkla Antalya'ya gitmek istememesi ve cinsel birleşme
teklifini reddetmesi haksız tahrik teşkil etmiyor ise de; aksi kanıtlanamayan savunmaya göre olay gecesi
cinsel ilişki teklif ettiği eşi olan maktülenin, kendisini iteklemesi, yataktan düşürmesi ve hakaret etmesinin
sanık lehine haksız tahrik teşkil ettiği cihetle düşüncesi benimsenmemiştir." Yerel mahkemenin verdiği
kararın bozulmasını talep eden Yargıtay Başsavcılığı, 'bozma' talebine uymayan Yargıtay 1. Ceza
Dairesi'nin verdiği karara itiraz ederse dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu gündemine taşınacak.
İzmir'de 2004 yılında, iki çocuk annesi eşi Semra Yüce'yi ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği Raif Tursun'u
öldürmek suçundan yargılanan Kadir Yüce, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanık
Kadir Yüce, eşini tecavüz edip işkence yaptıktan sonra öldürdüğü için, cezasının ilk bir yılını hücrede tek
başına geçirecek.
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XIV. KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER

XIV.1. Kadın İntiharları
Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Beldesi’nde oturan Songül Ateş (20), 3 Ocak günü,
belirlenemeyen bir nedenden dolayı evinin deposunda, elektrik kablosuyla kendisini asarak intihar etti.
Avrupa Birliği'nin (AB) eğitim programı kapsamında Ondokuzmayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) eğitim görmek
üzere Litvanya'dan Samsun'a gelen Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Aiste Krivizckaite, 6 Ocak
günü, belirlenemeyen bir nedenle Kurupelit Yerleşkesi'ndeki fakültenin karşısında bulunan bir otelin
çatısından atlayarak intihar etti.
İstanbul Ulus’da 4 Ocak günü, misafir bulunduğu evde arkadaşı ile sevgilisinin tartışmasından paniğe
kapılan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencisi Gülşen Ulutaş (20), kendisine zarar geleceği
düşüncesiyle paniğe kapılıp ikinci kattaki dairenin oturma odası penceresinden atladı. Ulutaş, olayda ağır
yaralandı.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, Gönül Kaplan (20) isimli kadın, 9 Ocak günü evin banyosunda bağladığı
eşarpla kendisini asarak yaşamına son verdi.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinin Dibekli köyünde ikamet eden Gülizar Demir (19) adlı kadın, 9 Ocak günü silahla
kendini vurarak intihar etti.
Ayşe Çetinkaya (40) adlı kadın, 11 Ocak günü, İstanbul’da Karaköy-Kadıköy seferi yapan vapurdan
denize atlayarak intihara teşebbüs etti.
İstanbul'da matbaacılık yapan Emine Burcu Kahveci (30), 55 bin YTL'lik kredi borcunu ödeyemeyince, 12
Ocak günü cep telefonuna not bırakıp, 4. Levent Gazeteciler Sitesi'ndeki bir binanın boş olan 12. katından
atlayarak intihar etti.
Şırnak ili Silopi ilçesinde ikamet eden B.Y. (20) adlı kadın, 14 Ocak günü, evin bodrum katında tavana
astığı iple intihar etti.
İzmir Aliağa'da ikamet eden Ünzile Muşlu (26), 16 Ocak günü, bir kutu hap içerek intihara teşebbüs etti.
Adana'nın Küçükdikili beldesinde Necla Yalçın (24) adlı kadın, 24 Ocak günü, babasının mezarı başında,
kafasına tek el ateş ederek intihar etti.
İzmir'in Güzelyalı semtinde, banka memuru Nur Aktaş (31), 27 Ocak günü, bilinmeyen bir nedenle kendini
asarak yaşamına son verdi.
İzmir’in Yeşilyurt semtinde 28 Ocak günü, üniversite mezunu Filiz Güneş (26), 5. kattaki evinin
balkonundan atlayarak intihar etti. Dul olan, 7 ve 8 yaşlarında iki çocuğu bulunan Güneş'in, iki aydır ev
kirasını ödeyemediği belirtildi.
Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Sevimli köyünde yaşayan, kör ve sağır Sürmeli Özcan (65) adlı kadın, 19
Şubat günü, eşarpla kendini asarak intihar etti.
İstanbul Pendik'te oturan hemşire Yeliz Kirazcı, boşanmak istediği için kendisini darp eden eşi uzman
çavuş A.K.’nın serbest bırakılması üzerine, Şubat ayında intihar girişiminde bulundu.
27 Şubat günü Tokat’ın Erbaa ilçesi Gökal beldesinde, bir ilköğretim okulunda sözleşmeli öğretmen olarak
görev yapan Handan Ülker (26), okulun tuvaletinde kendini iple asarak intihar etti.
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Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesi Bahçelievler mahallesi Özkoçlar apartmanında oturan Zeliha Karadaş (19), 27
Şubat günü, evde tavana asılı biçimde ölü olarak bulundu.
Mardin ili Derik ilçesinde, ismi öğrenilemeyen 22 yaşındaki bir kadın, “berdel” yüzünden intihar etti.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, İzmir'de Ege Üniversitesi Kampus Anaokulu'nda öğretmenlik yapan ve
eşinin daha önce evlenip boşandığını ve iki çocuğunun bulunduğunu, gelen bir telefonla öğrenince
bunalıma giren Esin Göçeri Ünver, 5 Mart günü intihar etti.
4 Mart günü, Z.T. adlı kadın, nişanlı olduğu tümgeneral Hüseyin Güçlü'nün yeğeni Ahmet Kudret Güçlü ile
tartıştıktan sonra, tarım ilacı içerek intihar teşebbüsünde bulundu.
Filiz G. adlı kadın, 9 Mart günü İstanbul Bahçelievler'de, bir binanın beşinci katından aşağı atlayarak
intihar etti.
Diyarbakır ili Ergani ilçesi Adnan Menderes mahallesinde ikamet eden Ş.Y. adlı genç kız, 9 Mart günü,
bilinmeyen bir nedenden dolayı intihar teşebbüsünde bulundu.
Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesine bağlı Bardaklı köyünde ikamet eden ve 2 aylık evli olduğu belirlenen Nursel
Kuba, 10 Mart günü, evinin mutfağında tavana asılı olarak bulundu.
Diyarbakır ili Bismil ilçesi Altıok mahallesinde ikamet eden Özlem Kantarkan (22), 11 Mart günü,
bilinmeyen bir nedenden dolayı evin tavanına astığı iple intihar etti.
Adana'nın Gülbahçe mahallesinde Atiye Aydın (20) adlı bir kadın, 16 Mart günü, babasına ait olduğu
bildirilen ruhsatsız av tüfeği ile intihar etti.
Siirt ili Çal mahallesinde yaşayan L.A (18) isimli kadın, 18 Mart günü, evinin balkonunda bulunan demire
iple kendini asarak intihara teşebbüs etti.
H.K.(18) adlı genç kız, 19 Mart günü, bilinmeyen bir nedenle, Şırnak ili Cizre ilçesindeki köprüden
atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu.
Şarkıcı Nida Ünsal, İstanbul Şişli Valikonağı Caddesi Akkirman Sokak’taki evinde 20 Mart günü bileklerini
keserek intihara teşebbüs etti.
Bitlis ili Güroymak ilçesi Gölbaşı ilçesinde ikamet eden 9 çocuk annesi Firyaz Bayralı (40), 25 Mart günü,
eşiyle tartıştıktan sonra bit ilacı içerek intihar teşebbüsünde bulundu.
27 Mart günü, Elazığ ili Keban ilçesi Pınarlar köyünde ikamet eden H.D.(40) adlı kişi, kimsenin evde
olmadığı esnada av tüfeğiyle intihar etti.
Bingöl ili Genç ilçesine bağlı Balgöze köyü Aşkasor mezrasında ikamet eden, 4 çocuk annesi A.G.(30),
30 Mart günü, eşine ait silahla intihar etti.
İstanbul Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde Yasemin Vatansever (27), 30 Mart günü,
5'inci kattaki dairelerinin balkonundan atlayarak intihara teşebbüs etti.
İzmir'in Bornovail ilçesinde bir avukatlık bürosunda sekreter olarak çalışan Adile Yalçın (29), 1 Nisan
günü, 5'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
8 Nisan günü Mersin'de, bilinmeyen bir nedenden çıkan anne-kız tartışmasının ardından bunalıma giren
F.G. (17), kendini üçüncü kattan attı. Kızını yerde kanlar içinde gören anne Semra Gençaslan (46) da,
sinir krizi geçirip balkondan atladı. Anne ölürken, genç kız yaralandı.
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Şırnak ili Cizre ilçesinde, 5 aylık hamile H.G. adlı kadın, 10 Nisan günü Cizre Devlet Hastanesinin birinci
katından kendini boşluğa atarak intihar teşebbüsünde bulundu.
Mardin ili Nusaybin ilçesinde ikamet eden Ö.T. (21) adlı kadın, 17 Nisan günü, öğrenilemeyen bir
nedenden dolayı intihar teşebbüsünde bulundu.
Şanlıurfa ili Siverek ilçesine bağlı Kayalı köyünde ikamet eden G.Ö. (42) adlı kadın, 18 Nisan günü, kene
ilacı içerek intihar teşebbüsünde bulundu.
İzmir’de 28 Nisan günü, 52 metre yüksekliğindeki tarihi asansör binasından atlayan, evli ve iki çocuk
annesi Gülay Ayşe A.(42) hayatını kaybetti.
Bingöl iline bağlı Bahçeli köyünde ikamet eden A.Y. adlı genç kız, 14 Mayıs günü, kimsenin evde
bulunmadığı bir esnada ilaç içerek intihara teşebbüs etti.
Mardin ili Mazıdağı ilçesinin Yetkinler (Rêşan) köyünde, 18 Mayıs günü, 3 çocuk annesi Şemsi Temel
(27), silahla intihar etti.
Mardin ili Nusaybin ilçesi Yenişehir mahallesinde ikamet eden M.K.(30) adlı kadın, 19 Mayıs günü, girdiği
bunalım sonucu, intihar teşebbüsünde bulundu.
İzmir’in Buca ilçesinde Duygu Demir (27) isimli kadın, 26 Mayıs günü, 5. kattaki evinin balkonundan
atlayarak yaşamına son verdi.
Batman ili Çamlıca mahallesinde ikamet eden 3 çocuk annesi A.E. (23), 3 Haziran günü, eşi E.E. ile
tartıştıktan sonra ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu.
Şanlıurfa ili Siverekil ilçesinde ikamet eden F.Ş.(19) adlı genç kız, 5 Haziran günü, babasına ait ruhsatlı
tabancayla kafasına bir el ateş ederek intihar etti.
Bingöl’de, Saray mahallesinde ikamet eden, 4 çocuk annesi K.G.(34), 5 Haziran günü, bilinmeyen bir
nedenle, kalorifer borusuna bağladığı ipe kendini asarak intihar etti.
Batman Belde Mahallesi Şifa apartmanında ikamet eden Nurcan Uca (25) isimli genç kadın, 14 Haziran
günü bilinmeyen bir sebeple, odasının tavanına astığı televizyon kablosu ile intihar etti. Uca'nın bir süre 19
Mayıs İlköğretim Okulu'nda vekil resim öğretmeni olarak görev yaptığı ve daha sonra kendi isteğiyle istifa
ettiği belirtilirken, polis, intihar olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri Elif
Akgül Ateş ise yaptığı yazılı açıklamada, kadın katliamının engellenmesi konusunda yeterli, etkili ve sonuç
alıcı adımların atılmadığını belirterek, Uca’nın iş güvencesinden yoksun bir şekilde çalıştığını, aynı
zamanda aile içi şiddete maruz kaldığını öğrendiklerini aktardı. Akgül, Uca’nın üniversite öğrenimi görmek
için bile zor izin aldığını, mezun olduktan sonra kadrolu öğretmen olarak atamasının yapılmadığını
anlatarak, bu arada hem kamu personeli seçme sınavına hazırlanmak, hem de aile gelirine katkıda
bulunmak için ek ders ücreti karşılığında öğretmenlik yapmaya başladığını belirtti. Savcılık, Uca'nın
ölümüyle ilgili hazırladığı otopsi raporunda, olayın intihar olduğuna yer verirken, Uca’nın aile içi infaz
kurbanı olduğu yönünde ihbar üzerine yeniden soruşturma açıldı. Uca ailesi ise, kızlarının neden intihar
ettiğini anlayamadıklarını ve intihar etmesi için herhangi bir nedenin bulunmadığını söylediler. Uca'nın
ağabeyleri Felemez ve Medeni Uca, kızkardeşlerinin aile içi infaza kurban gittiğine ilişkin iddiları yalanladı.
Kızkardeşlerinin evde şiddete ve baskıya maruz kalmadığını belirten kardeşler, Nuran'ın 'intihar ettiği'
saatlerde sadece annesinin evde olduğunu, evde başka kimsenin bulunmadığnı ve kızkardeşlerini
öldürmek gibi bir durumun söz konusu dahi olamayacağını kaydetti.
Mardin ili Derik ilçesine bağlı Cevizpınar mahallesinde ikamet eden Güler Tağ (30) adındaki kadın, 10
Haziran günü, kendilerine ait olan bağ evinde intihar etti.
Batman ili Sason ilçesine bağlı Kavaklı köyünde ikamet eden, 8 çocuk annesi Behiye Ak (34), 23 Haziran
günü, girdiği bulanım sonucu, su kuyusuna atlayarak intihar etti.
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Şanlıurfa ili Bağlarbaşı mahallesinde ikamet eden Ayşe D.(22) isimli kadın, 25 Haziran günü, ilaç içerek
intihara teşebbüs etti.
Gaziantep ili Esentepe mahallesinde yaşayan Döndü Varlık (45), 27 Haziran günü, evinin yazlık
bölümünde kendini asarak intihar etti.
Şanlıurfa ili Birecik ilçesinde ikamet eden M.K.(21) adlı kadın, 27 Haziran günü, çok sayıda sinir ilacı
içerek intihar teşebbüsünde bulundu.
Şırnak ili Silopi ilçesinde ikamet eden S.K.(19) adlı kadın, 27 Haziran günü, tavana astığı iple intihar etti.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 9 Temmuz günü, Derya Ünlübaş (19) adlı kadın, 90 adet hap içerek intihar
etti.
Van ili Çaldıran ilçesinde ikamet eden ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen H.S. (69), 17 Temmuz
günü, kendisini ahırda asarak intihar etti.
Batman ili Sason ilçesine bağlı Ergünü köyünde ikamet eden 2 çocuk annesi Müzeyyen Işık (26), 17
Temmuz günü, girdiği bunalım sonucu, eşine ait kaleşnikof silahıyla intihar etti.
Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde ikamet eden S.H. (18), Öğrenci Seçme Sınavından (ÖSS) düşük puan aldığı
gerekçesiyle 17 Temmuz günü, evde kimsenin olmadığı esnada ilaç içerek intihar etti.
Batman’ın Bayındır mahallesinde ikamet eden T.D. (33) adlı kadın, ilaç içip intihar girişiminde bulundu.
Diyarbakır ili Seyrantepe mahallesinde oturan Hacire Yılmaz (21), 24 Temmuz günü, banyo tavanındaki
demire bağladığı çarşaf kendini asarak intihar etti.
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Yasemin Argun (47), 14 Ağustos günü, İzmir'in
Balçova ilçesindeki evinde intihar etti. Argun'un ailevi nedenlerle intihar etmiş olabileceği belirtilirken,
oğluyla sık sık kavga ettikleri iddia edildi.
Diyarbakır il merkezinde ikamet eden Azize Meçin (33), tartıştığı eşi Abdullah Meçin ile tarafından
dövülmesi sonucu evini terk ederek gittiği babasının evinde, 17 Ağustos günü, babasına ait tabancayla
intihar teşebbüsünde bulundu.
Batman’da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’da geçici statüde çalışan Remziye Yalçın (35),
işten atılma korkusuyla bunalıma girerek, 29 Ağustos günü TPAO bölge müdürlüğü binasının terasına
çıkıp intihar etmek istedi.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 3 Eylül günü, Gülsüm Acet (18) adlı kadının, silahla intihar ettiği iddia edildi.
Nişanlı olan Acet’in ailesinin, 3 ay önce Çınar’a bağlı Yaprakbaşı köyünden merkeze göç ettiği öğrenildi.
Samsun’da 4 Eylül günü, eşiyle tartıştığı iddia edilen Sevgi K. (32) isimli kadın, apartmanın merdiven
demirlerine iple kendini asarak intihar etti.
İstanbul’da 21 Eylül günü, Nadiye Karakaya (61) isimli kadın, geliniyle tartıştıktan sonra Haliç’ten denize
atlayarak intihar etti.
Tuba Kavan (18) isimli genç kız, 23 Eylül günü Batman’a bağlı Balpınar beldesi yakınlarındaki Yeniköy’de,
hareket halindeki trenin altına atlayarak intihar etti.
Leyla Toprak (18) isimli kadın, 28 Eylül günü Batman-Siirt il sınırındaki Gözpınar beldesinde, bilinmeyen
bir nedenle, babasına ait beylik tabancayla yaşamına son verdi.
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Ağrı ili Patnos ilçesi Özdemir köyünde ikamet eden 3 çocuk annesi F.D. (23), 1 Ekim günü, evde kimsenin
olmadığı bir sırada yatak odasına girerek kafasına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti.
Adıyaman ilinde ikamet eden Yasemin Y. (30), 4 Ekim günü, kız meslek lisesi karşısında bulunan 9 katlı
binanın çatısından atlayarak intihar etmek istedi. Binanın altındaki işyerinin güneş brandasının üzerine
düşen Yasemin Y., yaralanarak tedavi altına alındı.
Malatya’nın Tecde mahallesinde ikamet eden, psikolojik tedavi gördüğü tespit edilen 5 çocuk annesi
Zeliha Demirhan (33), 7 Ekim günü, girdiği bunalım sonucunda av tüfeği ile intihar etti.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde oturan spastik engelli Gökhan Tırpan'ın eşi Melek Yatçı (20), 12 Ekim günü,
tabancayla intihar etti.
Ağrı'da 14 Kasım günü, 4 ay önce Hüseyin Polat ile resmi nikâh yapılmadan evlendirilen ve şiddetli
geçimsizlik nedeniyle üç gün önce baba evine geri dönen Kıymet Ünsal (26) isimli kadın, ağabeyi
tarafından geri gönderildikten bir gün sonra, iple kendisini tavana asarak intihar etti.
Aksaray il merkezine bağlı Bayındır köyünde, psikolojik sorunları olduğu ve 8 yıldır depresyon tedavisi
gördüğü belirtilen Nazmiye Erdoğan (45), 20 Kasım günü, bilinmeyen bir sebeple tartıştığı oğlu Turgut
Erdoğan’ı (24), evde bulunan ruhsatsız tabanca ile bir el ateş ederek öldürdükten sonra, silahı kendi
başına dayayıp ateşleyerek intihar etti. Baba Ali Erdoğan, "Eşim cinnet geçirmiş. 8 yıldır depresyon
tedavisi görüyordu" dedi.
Şanlıurfa ilinde 1 Kasım günü, bir çocuk annesi Zeynep Keskinkaya (23), eşinin, üzerine kuma
getireceğini öğrendikten sonra tabanca ile başına bir el ateş ederek intihar etti.
Şırnak ili İdil ilçesinde 14 Kasım günü, bir süredir eşi ile sorun yaşayan Ayşe Sevinç (24), evinde kendini
asarak intihar etti.
Hakkari ili Bağlar mahallesinde oturan H.D. isimli kadın, 15 Kasım günü, kendini asarak intihar etti.
Muş’un Varto ilçesi Yurttutan köyünde, iki aylık gelin, 17 Kasım günü belirlenemeyen bir sebepten dolayı,
tabancayla intihar etti.
Batman’n Sağlık mahallesinde ikamet eden Faike Yalçın, 21 Kasım günü, 5 YTL isteyen oğluna para
veremediği için bunalıma girerek, bıçakla intihara teşebbüs etti.
Hakkari ili Aşağı Mezran mahallesinde oturan Gülsever Koşar (22) adlı kadının, 27 Kasım günü, evinin
odunluğunda asılı halde bulunduğu ve yaşamını yitirdiği belirtildi.
Batman ili Yavuz Selim mahallesinde oturan N.T. (26), 30 Kasım günü, aşırı dozda ilaç alarak intihar
girişiminde bulundu.
Bingöl ili İnönü Mevlana mahallesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Songül Kanat (35), evinin bitişiğinde
bulunan odunlukta, tavana astığı iple intihar etti.
Bingöl merkez Karşıyaka mahallesinde ikamet eden E.Y (21) isimli genç kız, sevdiği erkek olmasına
karşın, ailesi tarafından zorla başkası ile evlendirilmek istendiği iddiasıyla, 10 Aralık günü, oturduğu
apartmanın 4. katından atlayarak yaşamına son verdi. Olaydan 3 gün sonra, genç kızın evlenmek istediği
arkadaşı da, Yenişehir mahallesindeki evlerinin bulunduğu apartmanın 4.katından atlayarak yaşamına son
verdi.
Bingöl Karşıyaka mahallesinde ikamet eden G.U. (21) adlı genç kız, kendisinden yaşça büyük biriyle
evlendirilmek istenmesi üzerine, 12 Aralık günü, oturdukları apartmanın 4. katından atlayarak intihar etti.
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Şanlıurfa ili Akşemsettin mahallesinde oturan Güldane V. isimli genç kadın, 13 Aralık günü, girdiği bunalım
sonucu, ilaç içerek intihara teşebbüs etti.
Şanlıurfa ili Ulubatlı mahallesinde ikamet eden Leyla H. isimli genç kadın, 13 Aralık günü, ilaç içerek
intihara teşebbüs etti.
Van ili Muradiye ilçesi Kandahal mahallesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Neriman K. (22), ailesine bir
mektup yazdıktan sonra, av tüfeğiyle intihar teşebbüsünde bulundu.

XIV.2. Toplumsal Alanda Kadına Yönelik Şiddet ve Tecavüz
Yılbaşını geçirmek için ABD’den İstanbul’a gelen Guatemalalı üniversite öğrencisi Anna I.B. (22), 2 Ocak
günü, Balat’taki bir inşaatta 10 kişinin tecavüzüne uğradığı.
Bursa'da, anneannesi ile teyzesi arasında
çıkan miras kavgasına karışan yeğen
Ayşegül Vuraner (18), 3 Ocak günü teyzesi
Sabiha Açıkgöz’ü (30) bıçaklayarak yaraladı.
4 Ocak günü Antalya'nın Alanya ilçesinde,
Alman kadın turist İ.R. (43), Türk garson
Mesut
Kepme’nin
(21)
tecavüzüne
uğradığını iddia etti.
Van’ın Hafıziye mahallesinde 5 Ocak günü,
kendini polis olarak tanıtan M.I. ve M.R.D.
isimli kişiler, A.K. isimli kadını, karakola
gideceklerini söyleyerek kaçırmak istediler.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturan Kemal
Bozkurt (44), evlenme teklifini reddeden
Angelova Katya Ilıeva'yı (51), 5 Ocak günü,
4 yerinden bıçakladı.
Kayseri'de bir lokantada aşçı olarak çalışan
Ali Çiftçi (27), 8 Ocak günü, bilinemeyen bir
nedenle tartıştığı sevgilisi Medine Alıcı'yı
(23) tabanca ile ateş ederek öldürdü.

2006 yılında 23 bin kadın dayak mağduru
Polis kayıtlarına göre, 2006 yılında şiddete maruz
kalan kadın sayısı bir önceki yıla göre yüzde 76 arttı.
Dayak yiyen kadın sayısı 23 bine yaklaştı, aile içi
şiddete maruz kalan kadın sayısı ise 17 bini aştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nın
hazırladığı "2006 yılı Faaliyet Raporu"na göre, geçen
yıl 72 bin 643 kadın, şiddet içerikli suçlardan mağdur
oldu. Bu kadınlardan 842'si cinayete kurban gitti,
yaralanan kadın sayısı 9 bin 317 oldu. Geçen yıl darp
edilen kadın sayısı, polis kayıtlarına 22 bin 884 olarak
yansıdı. 5 bin 972 kadın kaçırılırken, tehdide maruz
kalan kadın sayısı 9 bin 675'e ulaştı. Aile içi şiddete
maruz kalan kadın sayısı 14 bin 989 olarak Emniyet
kayıtlarına geçti. Emniyet verilerine göre, cinsel suça
maruz kalan kadınların sayısında da artış oldu. Buna
göre, bin 113 kadın tecavü geçen yıl 466 kadın intihar
etti. 2006 yılında şiddete maruz kalan kadınlardan 11
bin 2'sinin 18 ve altındaki yaş grubunda. (Birgün 09.07.07)

Ankara’da, bir bilgisayar firmasında çalışan
Tuğba C. (20), 9 Ocak günü, Keçiören’de
oturduğu eöine girirken, bir gaspçının saldırısına uğradı.
10 Ocak günü Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, yalnız yaşayan Döndü T. (36) isimli kadının evine giren 3 kişi,
tecavüz suçuyla tutuklandı.
8 yaşındaki oğlu Mert ile beraber kayınvalidesi Hayriye Güler ile eşinin üvey babası olan kayınpederi
Ramazan Fehmi Usta'nın (57) evinde yaşayan Hacer Güler, 11 Ocak günü, kendisini taciz eden
kayınpederini bıçaklayarak öldürdü.
13 Ocak günü İstanbul Zekeriyaköy'de, inşaat işçisi O.K., İngiliz vatandaşı S.C.J. (35) adlı kadına iki kez
tecavüz ettikten sonra cep telefonu ile parasını gasp etti.
14 Ocak günü İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, onbeş yere eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, üç
kadın, kendilerine zorla fuhuş yaptırıldığını belirterek şikâyetçi oldu.
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Konya'da, bir dönercide çalışan Oktay D. (23) ile üniversiteli sevgilisi Ayşe K.B. (21), 15 Ocak günü, Lale
Yaylacı (30) isimli kadını, bileziklerini almak için öldürdüler.
16 Ocak günü Ankara Altındağ'da, yeni evli ve öğretmen olan M.Ö. (26), evine döndüğünde yatağında
uyur bulduğu A.A. (27) adlı kadını bıçakla yaraladı.
17 Ocak günü Bursa’da, hırsızlık yaparken yakalanan ve "tedbir kararıyla" çocuk yuvasına yerleştirilen
G.Ş (10), ablası D.Ş. (12) ve G.D. (11) adlı 3 kız çocuğu, 17 Ocak günü, nöbetçi hemşire Songül Karslı ve
uzman eğitimci Deniz Solak’ı döverek kaçmaya kalkıştı.
Afyonkarahisar'da 17 Ocak günü, Murat Dal (24) isimli kişi, sevgisine karşılık vermediği iddiasıyla, Çiğdem
Boztaş'ı (18) öldürdü.
18 Ocak günü Nevroz Özer (17) adlı kadın, Siirt’in Sakarya mahallesindeki evinde ölü bulundu. Kafasına
isabet eden 2 kurşunla yaşamını yitirdiği belirlenen Özer'in cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp
Kurumu'na gönderildi.
20 Ocak günü Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Üvetli köyünde, iki aile arasında gerçekleşen silahlı
çatışmada, Ayfer Tanrıverdi adlı kadın ağır yaralandı.
22 Ocak günü Samsun'da, Baruthane mahallesindeki evde tek başına oturan Ondokuz Mayıs Üniversitesi
öğrencisi H.A. (21), eve tüp getiren Burhan Semiz’in (31) tacizine uğradı. Tüpü teslim ettikten sonra
kapının önünde duran genç kızı, boynuna sarılıp öpmek isteyen Semiz, "cinsel taciz" suçundan
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Van’da, Urartular hakkında araştırma yapan ABD’li yazar K.W.A. (72), 23 Ocak günü, O.C. (17) isimli
kişinin tecavüzüne uğradı.
Gaziantep’te 25 Ocak günü, çantasını çalmak istedikleri Z.T. (24) adlı kadını zorla otomobile bindirerek
kaçıran 3 gaspçı, yolda defalarca tecavüz ettikten ve bıçakla yaraladıktan sonra, genç kadını Samsun’da
otomobilden attılar.
Kocaeli'nin Aslanbey beldesinde bir ilköğretim okulunda müstahdem olarak çalışan M.T., 26 Ocak günü,
evine gittiği aynı okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan A.T. adlı kadına tecavüz etti.
29 Ocak günü Antalya ve İstanbul'da eşzamanlı olarak yapılan operasyonlarda, zorla alıkonulan ve fuhuş
yaptırılan Ukrayna, Moldova ve Rusya uyruklu 76 kadın kurtarıldı. Kadınları alıkoydukları ve fuhuş
yapmaya zorladıkları ileri sürülen 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, uluslararası insan
kaçakçılığı suçundan İnterpol'ün aradığı bazı isimler ile iki polis memuru da bulunuyor.
Hayriye Kuruderviş (42) adlı engelli kadın, Zeki Dağlı adlı kişi tarafından tecavüz edilerek bıçaklandıktan
sonra, içinde bulunduğu evle birlikte ateşe verildi.
İzmir’de, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir şirkette çalışan Leyla Toker (53), 29 Ocak
günü, evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 13–14 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
30 Ocak günü, İstanbul Yenibosna'daki evinden, çocuk bakıcısı olarak çalıştığı Bahçelievler Sosyal
Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Yurdu'na gelen M.Ü. (37), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi
tarafından bıçak zoruyla götürüldüğü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde
tecavüze uğradı. M.Ü’ye tecavüz eden kişinin, aynı kurumda üç öğretmeni de taciz ettiği belirlendi.
31 Ocak günü, Antalya'da bir grup, ölüm tehdidiyle parka götürdükleri A.S. adlı kadına tecavüz etmeye
yeltendi.
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Erzurum'da, sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldüğünü ve kadın satıcılarına satıldığını iddia eden Şeyma
takma adlı Y.Y. (35), 1 Şubat günü Gölbaşı Polis Merkezi'ne giderek, kendisine fuhuş yaptırdığını iddia
ettiği kişilerden şikáyetçi oldu.
5 Şubat günü Sivas'ta, otomobille gezen Ö.K.Ö. (27) isimli kişinin aracının önünü başka bir araçla kesip
bıçakla yaralayan ve yanında bulunan kız arkadaşı E.T.'ye (23) tecavüz eden M.K. (24), S.D. (26), M.Ö.
(20), Ö.P. (23), A.T. (26) adlı kişiler tutuklandı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan bir çocuk annesi N. A. (29) adlı kadın, 5 kişinin
tecavüzüne uğradı. Polis, sanıklardanC. B. (19) adlı zanlıyı 7 Şubat günü gözaltına aldı. Diğer 4 kişinin
aranmasına başlandı.

Kadına yönelik şiddet görünür oluyor
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı suç
istatistiklerine göre şiddet sonucu yaralanan kadınların
sayısı 2005'te 5 bin 257 iken, 2006'da 9 bin 317
olarak kaydedildi. Avukat Meral Danış Beştaş,
“Olayların arttığı yönündeki beyanların ne kadar doğru
olduğu tartışmalı” dedi. Milliyet gazetesinin konuyla
ilgili haberine göre, kadına yönelik 333 bin 237 şiddet
içerikli suç işlendi ve bu suçlarda 113 bin 724 kadın
mağdur oldu.
Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi
temsilcisi Beştaş, "Şiddet olaylarında artış olduğu
sonucuna varılmadan önce 2006'da başvuru yapan
kadınların kaç yıldır şiddet gördüğüne de bakılmalı"
dedi. 2005'te sayısı 46 bin 612 olan fiziksel şiddet
olayları, 2006'da 71 bin 564 oldu. 2005'te 9 bin 901
olan aile fertlerine kötü muamele olaylarının sayısı
2006 yılında 17 bin 64, 2005'te 10 bin 809 olan tehdit
olayları ise, 2006'da 28 bin 88 olarak kaydedildi. Bu
olaylarda gördükleri şiddet sonucu yaralanan kadın
sayısı 2005'te 5 bin 257 iken, 2006'da bu sayı 9 bin
317 olarak polis raporlarına yansıdı.
Beştaş, konuyla ilgili şunları söyledi: "Rapor, var olan
bir gerçeğin rakamsal boyutunu ortaya çıkardı. Bu
tabloya mağdurların başvurularıyla ulaşabiliyoruz.
Olayların arttığı yönündeki beyanların ne kadar doğru
olduğu tartışmalı. Şiddet gören kadınlara kamuoyunun
artan ilgisi, bu kadınlara duyarsızlığın azalması, kadın
haklarındaki çalışmalar, heyet başvurularının ve
bilincin artması, rakamlara yansıyor." Beştaş, şiddetin
arttığı yolundaki bilgilerin yan delillerle desteklenmesi
gerektiğini vurguladı ve başvuran kadınların kaç yıldır
şiddet gördüğüne de bakılması gerektiğini söyleyerek
"Medyada yer alan bazı haberlerin özendirici olması
şiddeti arttırabiliyor. Diğer bir yandan 'Kadın
mahkemeye gitti, annesi öldürüldü' gibi haberler,
şiddet
mağdurlarının
polise
başvurmasını
önleyebiliyor. Bu konuda da düzenlemeler yapılmalı"
dedi. (www.bianet.org)

İstanbul Küçükçekmece’de, Basın Ekspres
yolundaki İş Bankası’nda çalışan Gamze
Şengül (24), 8 Şubat günü mesai bitiminde
evine gitmek üzere bindiği servis aracında,
erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ali U.
(34) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Şırnak ili Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık
beldesinde ikamet eden E.E. (20) adlı özürlü
kadına, 9 Şubat günü tecavüz edildi. Genç
kadının, yapılan sağlık kontrolünde 5 aylık
hamile olduğu ortaya çıktı. Yapılan
soruşturmada,
E.E’ye
tecavüz
ettiği
belirlenen ismi açıklanmayan bir kişi, 10
Şubat günü gözaltına alındı.
11 Şubat günü, Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi (ZKÜ) Meslek Yüksek Okulu
birinci sınıf öğrencisi Dilara Adıgüzel, yurtta
kalan 7 kız öğrenci tarafından dövülerek
burnu
kırıldığı
gerekçesiyle,
suç
duyurusunda bulundu.
11 Şubat günü, İzmir’in Dikili ilçesinde,
birahanede çalışan H.Ç. (23), bilinemeyen
bir nedenden dolayı yaşanan tartışma
sonucu, bayan arkadaşını sokak ortasında
dövdü.
12 Şubat günü, Eskişehir'de, Nabi Kaçal
(26), kızkardeşi Yasemin Kaçal'ın evlenmek
vaadiyle kaçtığı İlhan Karataş'a ait tatlıcı
dükkanını basarak, tezgahtar olarak çalışan
Evrim Büyük (21) adlı genç kızı bıçakla rehin
aldı. (Hürriyet/13.02.07)
İzmir'in Urla ilçesinde Gülten Fil (70) isimli
kadın, kiracısı olan ve evlatlık almak istediği
Mesut Gökçe ile anlaşmalı boşandığı karısı
Arzu Er tarafından, 12 Şubat günü
öldürüldü. (Sabah/13.02.07)
14 Şubat günü Denizli'nin Hacıkaplanlar
mahallesinde, kar maskeli 2 kişi, evlerine
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girdikleri Mehmet Uslay (69) ve eşi Nergize Uslay (68) adlı yaşlı çifti, başlarına silah dayayıp darp etti. Ağır
yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
14 Şubat günü Kırıkkale’de, bir süre önce boşandığı kuaför Lale Alkaynak (32) ile barışmak isteyen
Mehmet Tektaş, eski eşini ikna edemeyince silahla yaraladı.
Şanlıurfa’da, Onikiler mahallesinde Yaziy T. ile 6 yaşındaki oğlu Yusuf T., 15 Şubat günü, bıçaklanmış
ve boğazları kesilmiş halde, evlerinde ölü bulundu.
Çapamarka'nın eski patronu Salih Germi Çapa'nın kızı Hayriye Nur Çapa, 2006 Kasım ayında boşandığı
eşi mimar Gündüz Kılınçalp'ı, kendisini tehdit ettiği gerekçesi ile, 17 Şubat günü mahkemeye verdi.
18 Şubat günü Antalya'da, hemşire Jale Y.'nın (29), üzerindeki para ve değerli eşyaları, oturduğu binanın
girişinde gasp etmek isteyen zanlı, kendisine direnen kadını 5 yerinden bıçakladı.
İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde 19 Şubat günü görülen davada, hırsızlık suçundan tutuklu yargılanan
Yılmaz Öztürk'ün tahliye talebini reddeden hakim İnsaf Gündüz, zanlının erkek kardeşi Serhat Öztürk’ün
saldırısına uğradı. Saldırganın saçlarından tutarak kafasını duvara vurduğu kadın hakimin burnu kırıldı..
Sağ şakağı yarılan ve başına darbe alan hakim Gündüz ise hastaneye kaldırıldı. Bir süre adliye
nezaretinde tutulan saldırgan, Küçükçekmece Polis Merkezi'ne götürülürken gazetecilere, “Herkes işini
yapacak. Gitsin evinde otursun. Çocuk doğursun, yemek yapsın. İnsanların kaderiyle oynamasın” diye
bağırdı.
21 Şubat günü Sivas'ta, N.Ö. (29) adlı kadın, ayrılmak istediği sevgilisi B.A.'nın, sevişirken gizlice çektiği
görüntüleri internetteki porno sitelerine satacağı şeklinde şantaj yapması üzerine, polise başvurdu.
22 Şubat günü Karabük’ün Esentepe mahallesinde, çocuklar yüzünden çıkan kavgada, Ş.G. adlı kadın,
Türkan Bozkır ve Döndü Bozkır adlı kadınları bıçakla yaraladı.
Adana'da 26 Şubat günü, kimliği belirlenemeyen iki kişinin sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açması
sonucu, sokakta yürüyen Hüseyin Tuğluk (70) öldü, birlikte yaşadığı Ayşe Eren (67), futbol oynayan H. K.
(13), M. E. (11) ve B. T. (11), vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
27 Şubat günü İstanbul Ümraniye'de, Adem D. (29) adlı kişi, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı
Hicran Demir’i (29) tabancayla öldürdü.
Kırıkkale Üniversitesi Petro Kimya Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi P.Y. (24), 27 Şubat günü, Necati G.
(29) tarafından tecavüze uğradığı gerekçesi ile polise şikayette bulundu.
Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde, zihinsel engelli bir kadının, doğum yapınca tecavüze uğradığı belirlendi.
Mağdur M.A’nın, kardeşleri Y.A. (41), M.A. (28) ve annesiyle aynı evde yaşadığını ve bekar olduğunu
belirleyen güvenlik güçleri, olayı cumhuriyet savcılığına bildirdi.
2 Mart günü İzmir'in Hatay semtinde, ayrıldığı eşi Gülçin Kızılık (28) ile yolda karşılaşan alkollü Mustafa
Esmerdal (42), eski eşini 12 yerinden bıçaklayarak yaraladı.
2 Mart günü İstanbul Esenler'de, Zeki Dağlı adlı kişi, Bakiye Seyhan’ı (46) bıçaklayarak, Meryem Seyhan’ı
(18) ise boğarak öldürdü.
3 Mart günü, Suriyeli Fatma B. (26) adlı kadın, ticaret için geldiği İstanbul’da, yemeğe gittiği bir lokantada,
Abdülkadir A. (30) tarafından kaçırılarak, 2 gün boyunca Güngören’de bir evde zorla tutuldu.
Adıyaman'da oturan Gülbahar Birkiler (55) ile kızı Yeter Birkiler ((18), kan davası nedeniyle, 7 Mart günü,
hasımları olan Seyfettin Önemli ile Uğur Önemli’nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.
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İzmir'de, garsonluk yapmak üzere işe giren, ancak konsomatrisliğe zorlanan genç kadın, akaryakıt
istasyonunun tuvaletine bıraktığı "kaçırıldım" notu sayesinde kurtarıldı. 12 Mart günü, Eskişehir-Ankara
karayolundaki istasyonun çalışanları, "07 ARK 66 plakalı Mercedes'le kaçırıldım" notunu polise iletti. Aracı
durduran polis ekipleri, not bırakan N. M'yi kurtarıp, ailesine teslim ederken, genç kadını kaçıran E. S. ve
K. S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
13 Mart günü İstanbul Tarabya’da, Faruk Aydın (35) adlı kişi, kendisini terk ederek kocasına dönen 3
çocuk annesi eski sevgilisi Şemsi Şimşek’in (44) evini bastı. Aydın, tartışma sonucu tabancası ile rastgele
ateş ederek Şimşek’i öldürdü, kızı Ayşegül Şimşek’i (21) yaralandı.
Star gazatesi muhabiri Müge Ayyıldız, 14 Mart günü İstanbul’da, Talimhane caddesindeki bir akaryakıt
istasyonunun marketinde, spor yazarı Osman Tanburacı’nın, yaşanan bir tartışma sonucu, boğazına
sarılıp sıktığını iddia etti.
Bingöl’ün Genç ilçesinde Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü H.A, aynı okulda görev yapan M.G. (27) ile E.A.
(24) adlı ana sınıf öğretmenlerine cinsel taciz iddiasında bulunduğu gerekçesiyle, 14 Mart günü tutuklandı.
Mardin ili Kızıltepe ilçesinde 30 Nisan günü, kaldığı otel odasında 19 yerinden bıçaklanmış halde bulunan
Pınar Uzun, kaldırıldığı Diyarbakır DÜ Tıp Fakültesi Hastanesii’nde yaşamını yitirdi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Nusretiye mahallesinde, Ö.S. adlı kişi, 14 Mart günü polis merkezine yaptığı
başvuruda, kız kardeşi Gönül A'nın, eşi Sami A.(34) tarafından fuhuşa zorlandığını belirtti.
14 Mart günü, İzmir'de, ajanslara modellik yapmak üzere Rusya, Belarus ve Ukrayna'dan getirildikten
sonra pasaportlarına el konularak gece kulüplerinde çalıştırılıp fuhuşa zorlanan 28 kadının kurtarıldığı
operasyonda gözaltına alınan 32 zanlıdan 8'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
15 Mart günü, Konya’nın Selçuklu ilçesi Saray köyü civarında, para karşılığı erkeklerle birlikte olduğu öne
sürülen Hülya K. (36) adlı kadın, T.S (22), M.E (26), S.D. adlı kişiler tarafından, boğazı kesilerek
öldürüldü.
15 Mart günü Ankara’da, 2 ay içinde girdiği 7 ayrı evde 2 kadına tecavüz ettiği, bir ilkokul öğrencisi ve 4
kadına da tecavüz girişiminde bulunduğu belirlenen Önder B. adlı zanlı yakalandı.
15 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran Hünsa Baran ve Mehmet Emin Baran, kızları Nevin
Baran’ın 1 yıl önce nişanlandığı Niyazi Asuroğlu’dan ayrılması üzerine Asuroğlu’nun, 13 Mart günü
kızlarını silahla vurup yaraladığını ve hastanede yoğun bakımda bulunduğunu belirttiler.
Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir gazinoda garson olarak çalışan 6 aylık hamile F.D. (27) adlı kadın, 16
Mart günü, iş çıkışında iki kişi tarafından zorla kaçırıldı. Zanlılar tarfından tecavüz girişimine direnen F.D.,
dövülerek 10 yerinden bıçaklandı.
Adana’nın Namık Kemal mahallesinde 17 Mart günü Enise Akbatı (30) adlı kadın, eski sevgilisinin kız
arkadaşı olan Neslihan Muslu’yu (20) bıçakla yaraladı.
İstanbul Kadıköy'de bir ilköğretim okulunda sınıf öğretmenliği yapan Elif Ç., 19 Mart günü Bostancı
Emanet Sokak'ta, otomobille yaklaşan iki kapkaççının saldırısı sonucu, çeşitli yerlerinden yaralandı.
20 Mart günü İstanbul Küçükçekmece'de, polise başvuran Moldova uyruklu Gallina Karaulan (59) adlı
kadın, arkadaşlarıyla birlikte bir tekstil atölyesinde bir aydır zorla tutulduklarını söyledi. Atölyeye polis
tarafından yapılan baskınla, zorla tutulan Maria Leonti (45), kızı Lıutmıla Leonti (19) ve Nadejda Munteanu
(33) kurtarıldı.
20 Mart günü Mersin'de, Metin Esen (22) isimli kişi, sevgisine karşılık vermeyen Arzu Ö. (18) adlı kızı
zorla kaçırıp esrar içirdikten sonra, koluna eroin enjekte edip kaçtı.
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Kadından kadın dayağı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
yapılan
araştırmada,
Konyalı
kadınların, eşlerinin yanı sıra kaynana
ve görümce şiddetine de uğradığı
saptandı. 405 kadınla anket usulüyle
yapılan araştırmaya göre, şiddet
gören kadınların yüzde 83’ü eş, yüzde
17’si kayınvalide ve görümcesinden
dayak
yediğini
söyledi.
Eşini
dövenlerin yüzde 68’inin ilkokul
mezunu olduğu, yüzde 22’sinin hiç
eğitim almadığı, yüzde 62’sinin
dayakla büyüdüğü, alkol ve sigaranın
aile içi şiddeti etkilediği sonucuna
varıldı. (Radikal 19.08.07)

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

İstanbul Yenibosna’da 23 Mart günü radar mevkiindekii boş
arsada, Taybet Görendaş (33) ile kızı Berfin Görendaş (11),
bıçakla boğazları kesilerek öldürüldü. Cinayetlerin, 36
yaşındaki komşuları M.T.K. (36) tarafından, “sevgilisi
hakkında dedikodu yaptıkları” için, 17 yaşındaki O.K'ya
işletildiği ortaya çıktı.
İzmir’de, 26 Mart günü, bir ihbar üzerine çalışma başlatan
polis, gazetelere sekreter ilanı vererek kadınları tuzağa
düşüren ve silah zoruyla fuhuş yaptıran Tayfun İnsen ile 4
kişiyi tutukladı. Operasyonda, zorla fuhuş yaptırılan 3 kadın
kurtarıldı.
26 Mart günü Muğla’nı Bodrum ilçesinde, akşam yürüyüşüne
çıkan Perrin E. (48) adlı kadın, Hamit Hüyük (28) ve Ferhat
Gökalpoğlu (24) adlı kişilerin tacizine uğradı.
Bolu’nun Karacasu beldesinde, Utku B. (29) adlı kişi, sokakta
yürürken kaçırdığı zihinsel engelli Y.T.’ye (21) ormanda
tecavüz etti. Y.T.’nin eve dönüp olayı babaannesine
anlatması üzerine zanlı, 26 Mart günü, jandarma tarafından

gözaltına alındı.
Iğdır’ın Yaycı köyü 75. Yıl Yatılı Bölge Okulu'ndan, kılık kıyafeti nedeniyle sürülen köy öğretmeni Sonja
Aygül Pervaneli (28), Valilik kararıyla okuluna geri döndüğü 26 Mart günü, müdür yardımcısı Şemsettin
Öztürk tarafından dövüldü. Darp edildiğine ilişkin rapor alan Pervaneli, müdürden şikayetçi oldu.
29 Mart günü, Muğla’nın Bodrum ilçesinde, belediye parkındaki bir bankta oturan M.Y. (31) adlı kadın,
kendisini taciz eden Ümit Kürkçü (41) ve Şakir Narcan (47) adlı kişilerin elinden kaçıp kurtulmaya
çalışırken, karnından ve bacağından bıçaklanarak yaralandı.
İstanbul Üsküdar'da, Hacı Alacahan (20) adlı kişi, kendisini terk eden eski nişanlısı Deniz Avcı’yı (19), 2
Nisan günü silahla ağır yaraladı.
“157 İnsan Ticareti Mağdurları Acil Yardım ve İhbar Hattı”na gelen bir ihbar sonucu 5 Nisan günü, güvenlik
güçlerince İstanbul Eminönü’ndeki bir eve yapılan bir baskında, Moldava uyruklu L.D.(19) ve 6 kadın
kurtarıldı.
14 Nisan günü İstanbul’da, Boğaziçi Üniversitesi'nin Kilyos'taki kampusunun yakınlarında, F.G., H.K. ve
D.B. isimli kız öğrenciler, Erhan E. (33) ve Hakan B. (27) adlı kişilerin tacizine uğradı.
19 Nisan günü İHD Diyarbakır Şubesine başvuran A.T., Kasım 2006 tarihinde eşinden ayrıldığını,
mahkemenin çocuklarına ve kendisine verilmek üzere toplam 550 YTL nafaka bağladığını, ancak eşinin,
imam nikahlı olduklarını gerekçe göstererek, hala karı-koca olduklarını iddia ettiğini ve evden ayrılmak
istemediğini, nafaka vermediğini ve hem cinsel, hem de fiziksel şiddet uyguladığını belirtti.
24 Nisan günü Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Melek Birinci (30 adlı kadın ile, ilköğretim okulu öğrencisi
kızı Çiğdem (8) ve oğlu Onur (4), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, boğazları kesilerek öldürüldü.
27 Nisan günü, İstanbul'un Fatih, Silivri, Maltepe, Bakırköy ve Kumburgaz ilçelerinde, İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan operasyonda, lüks disko
ve barlarda zorla çalıştırılan 180 kadın kurtarıldı.
30 Nisan günü İHD Diyarbakır Şubesine başvuran S.Y., 2000 yılında Serdar Yıldırımcan adlı kişi ile
evlendiğini, 2007 yılında, gördüğü şiddet nedeniyle eşinden ayrılarak ailesinin yanında yaşamaya
başladığını, ancak eşinin kendisini sürekli tehdit ettiğini belirtti.
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30 Nisan günü Diyarbakır’da, bir kadın, başından silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.
Adana’da, Seyhan Uygulama Merkezi’nde 30 Nisan günü, yoğun bakımda yatan bir hasta, kendisiyle
ilgilenen görevli hemşire Meral Tırpan’ın (30) burnunu kırdı.
1 Mayıs günü İstanbul Maltepe'de, kendilerini Ahlak Büro Amirliği’nde görevli polisler olarak tanıtan Bilal
O. (31) ile Halim Y. (24) adlı kişiler, evine girdikleri H.O. (31) isimli kadına silah zoruyla tecavüz etti.
14 Mayıs günü İHD Diyarbakır Şubesine başvuran Seyfettin Ateş, kız kardeşi Semra Ateş’in 20 Nisan
günü, oturdukları mezraya gelen 11 kişi tarafından kaçırıldığını belirtti.
Batman’ın Fatih Mahallesi’nde, 7 Mayıs günü, Songül Arı (24) isimli kadın, kimliği belirlenemeyen
kapkaççılar tarafından bıçaklandı.
9 Mayıs günü Afyon’un Sandıklı ilçesinde, Mesut Ç. (23) adlı kişi, bir yıldır birlikte yaşadığı Fatma Akyüz’ü
(54) öldürdüğü gerekçesi ile tutuklandı.
10 Mayıs günü İHD Diyarbakır Şubesine başvuran Münevver Bayram, eşinin 3 yıl önce kendisini terk
ettiğini, halen 8 çocuğu ile yaşadığını, çok ciddi ekonomik sıkıntı yaşadığını, ev kirasını ödeyemediğini, ev
sahibinin ödeme yönünde kendisini tehdit ettiğini, ödeyecek gücünün olmadığını belirtince, maruz kaldığı
dayaktan bayılarak hastaneye kaldırıldığını belirtti.
15 Mayıs günü İzmir’de, Ege Üniversitesi kampusunda, Muhammed Ülker Doğan (20) edebiyat bölümü
öğrencisi A.G.K'ye (22) tecavüze etmeye yeltendiği gerekçesiyle tutuklandı.
23 Mayıs günü Adapazarı’nda, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Esentepe kampusünde, mühendislik bölümü
öğrencisi Bülent Özdemir (29), 2 yıldır yaptığı arkadaşlık tekliflerini reddeden edebiyat bölümü öğrencisi
Zehra Yetişken’i (21) tabancayla vurarak öldürdü.
Kahramanmaraş’ta, M.K.(19) adlı işitme engelli kıza tecavüz ettikleri iddia edilen A.K. ile M.S., 27 Mayıs
günü tutuklandı.
30 Mayıs günü Denizli'de, büyü bozma bahanesiyle evine çağırdığı K.Ç.'ye (25) tecavüze kalkıştığı iddia
edilen Ramazan Yıldırım (41), gözaltına alındı.
31 Mayıs günü İzmir’in Gaziemir ilçesinde, aile sağlığı merkezine tedavi amacıyla gelen L.T isimli kadın,
acil servis kapısının kapalı olması nedeniyle tartıştığı Dr. Tamer K.'nın saldırısına uğradı.
Özer Akbulut adlı kişi, bir süredir gizli ilişkisi bulunan ve Aydın’da oturan evli ve hamile olan bir kadını,
ikamet ettiği Ağrı’ya getirdiği, aileler arasında yaşanan gerginlik üzerine, ağabey Yakup Akbulut’un,
kardeşi Özer ile beraber, 4 Haziran günü kadını silahla öldürdüğü belirtildi.
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, Gaziosmanbey İlköğretim Okulu’nda görevli 6 aylık hamile Hülya
Kandemir (26), 6 Haziran günü okul çıkışında uğradığı saldırı sonucu yaralandı.
Kahramanmaraş'ta berberlik yapan Fatih Ö. (38), 7 Haziran günü, daha önceden anlaştığı ve yoldan
otomobile aldığı hayat kadını ile ormanda grup seks yapma teklifini reddeden 10 yıllık eşi Z.Ö.’ye (34)
ellerini bağlayarak tecavüz etti. Emniyet müdürlüğüne giden Z.Ö. "Kocamın tecavüzüne uğradım. Rızam
dışında ilişkiye girdi, şikâyetçiyim" dedi. Polis tarafından yakalanan koca, çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.
7 Haziran günü İstanbul Şişli'de, yaşlı bir kadının bakıcılığını yapan Türkmenistan vatandaşı Ruhıya
Hamrayeva (26), eski erkek arkadaşı Erdoğan A. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.
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İstanbul Beşiktaş'ta oturan Türkan Aktan (69), 6 ay önce yaptırdığı dişlerinin rahatsızlık vermesi üzerine, 8
Haziran günü muayeneye gittiği Sağlık Bakanlığı İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'nde, diş
hekimi Özlem Ceylan tarafından dövüldü.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 8 Haziran günü, cezaevinde yatan kocasını ziyaretten dönen 8.5 aylık hamile
Fatma Pur (22), cezaevi önünde karşılaştığı kocasının sevgilisi Berna Karpuz tarafından bıçaklandı.
Ankara’da, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Komutanlığı, TRT 1 'in ana haber bülteni sunucusu
Fulin Arıkan'ın iç çamaşırlarıyla çekilmiş fotoğraflarını internet sitelerine verdiği iddia edilen eski eşi
ortopedi uzmanı, kıdemli albay Kaan Erler hakkında, 10 Haziran günü inceleme başlattı.
Eskişehir’’n Fevzi Çakmak mahallesinde, evli ve iki çocuk annesi G.D. (19), Mart ayında Necati P. ve
arkadaşı Erkan Y. tarafından kaçırılarak götürüldüğü Bursa'daki bir evde 3 ay boyunca zorla alıkonularak
Necati P.'nin defalarca tecavüzüne uğradıktan sonra kaçarak Eskişehir'e dönen G.D.’nin kaldığı yeri 10
Haziran günü tespit eden Necati P., genç kadını yeniden kaçırmaya kalkıştı. G.D.'nin karşı çıkması
üzerine kadının evinin önünde başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Sesleri duyarak dışarı çıkan
Gülseren Demirci, kavgayı ayırmak ve komşusunu korumak isterken, tabancasını çeken Necati P.,
Demirci'yi sol omuzundan vurdu.
11 Haziran günü İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Tevfikbey Mahallesi'nde, Etham S. adlı kişi, ayrıldığı kız
arkadaşı Pınar S.'yi, aralarında çıkan tartışma sonucu, tabanca ile başından vurarak öldürdü.
15 Haziran günü İzmir’in Bornova ilçesinde, ev kadını Gülten Sil (32), eşi Ömer Sil’in sevgilisi olduğunu ve
"Yakında üzerine kuma geleceğim, evine yerleşeceğim" dediğini ileri sürdüğü Nuriye Nazik isimli kadını,
belinden, karnından ve bacaklarından yaraladı.
Türk Anneler Derneği Antalya Şube Başkanı Göksel Uysal (52), 16 Haziran günü evine giren hırsızlar
tarafından boğazı kesildikten sonra, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.
Şanlıurfa’da, Fatma Tuğlu (25) isimli kadın, 16 Haziran günü eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
18 Haziran günü Eskişehir'in 71 Evler Mahallesi Beyova Sokak'taki boş arazide, lise son sınıf öğrencisi
M.D. (19),, erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen servis şoförü H.K. (37) ile araçta sohbet ederken, minibüse
giren S.S. (19) ile kuzeni T.S’nin (30), bıçak zoruyla tecavüzüne uğradı.
Bingöl ili Sancak belde merkezinde ikamet eden 3 aylık evli R.K. (19) adlı kadın, 19 Haziran günü, eşarpla
boğulmuş bir şekilde ölü bulundu.
24 Haziran günü Bursa’da, Muharrem G. (41), kendisini eşinden ve çocuklarından ayırmak için büyü
yaptığını iddia ettiği baldızı Şükriye G.’yi (40), otel odasında eşarpla boğarak öldürdü.
Kastamonu'da, 1.5 yıllık evli Hacer K. (20), 10 Temmuz günü evinde, başından pompalı tüfekle vurulmuş
halde ölü bulundu.
17 Temmuz günü İstanbul Kadıköy'de, Yeter Tabak (52) adlı bir kadın, gürültü yapıp çevreyi rahatsız ettiği
gerekçesiyle uyardığı barın müşterisi tarafından dövülerek burnu kırıldı.
17 Temmuz günü, İstanbul Bahçelievler'de Mahir Erdoğan (27) adlı kişi, işsiz olduğu için evlenemediği altı
yıllık kız arkadaşı Esra Karademir’i silahla vurarak öldürdükten sonra, intihar etti.
20 Temmuz günü İstanbul Bahçelievler'de, halasının oğluna kaçan Nilgün Günay, eski sevgilisi H.A.
tarafından 12 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Adıyaman'da, bir istihbaratı değerlendiren emniyet müdürlüğü ekipleri, tuzağa düşürdüğü kadınlara fuhuş
yaptıran çeteyi saptadı. 21 Temmuz günü, 5 ilde aynı anda 15 eve yapılan baskında, çete üyesi oldukları
iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı, zorla fuhuş yaptırılan 7'si yabancı uyruklu 10 kadın kurtarıldı.
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25 Temmuz günü, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi yakınlarında, belediyeye ait eski bir çöplükten geçen
çobanlar, Halise Taşkın (21) adlı kadının cesedini buldu. Yapılan otopside, kadının başına bir el ateş
edilerek öldürülmüş olduğu belirlendi.
6 Ağustos günü, Giresun'un Görele ilçesine bağlı Arduç köyünde, Ayşe Çınar (60) iismli kadın ile, kızları
Fatma Çınar (26) ve Hatun Çınar (28), tarladan dönerken, aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu öğrenilen
komşuları K.G.’nin silahlı saldırısına uğradı. Ayşe ve Fatma Çınar, olay yerinde hayatını kaybederken,
Hatun Çınar yaralandı.
Eskişehir'de oturan Meral Ova (32) isimli kadın, apartman kapıcılığı yapan eşi Mehmet Ova (29) ile ilişkisi
olduğunu öne sürdüğü Gülsüm Şahan'ı (23), 11 Ağustos günü döverek hastanelik etti.
Kocaeli’de 13 Ağustos günü, Aydoğan Öner (41) isimli kişi, üç yıldır birlikte yaşadığı Güneş Kahyaoğlu'nu
tabanca ile öldürdü.
Diyarbakır'da 14 Ağustos günü, Siraç Kaplan isimli kişi, kirada oturduğu evi satın alan ve evi boşaltmadığı
için tartıştığı Ahmet Naziri ve hamile eşi Hanım Naziri’ne silahla ateş etti. Olayda, Hanım Naziri kasığından
yaralandı.
İstanbul Sarıyer'de 14 Ağustos günü, Tarabya sahilinde yürürken yanına yaklaşan ve alkollü olduğu
belirtilen bir kişi tarafından denize atılan Arife Akbulut (38), boğulma tehlikesi geçirdi. Akbulut, kendisini
denize atan kişiyi tanımadığını belirtirken olaya ilgili, bir kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yalnız yaşayan Aysel Tanyel, 20 Ağustos günü evinde, boğazı kesilerek
öldürülmüş olarak bulundu.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Cumhuriyet mahallesinde, yalnız yaşayan Aysel Tanyel (67), 20 Ağustos günü
Şadi Candemir (26) ile Ö.O. (16) tarafından, telle boğulmak suretiyle öldürüldü.
Kırklareli'de 20 Ağustos günü, A.Ş. (21) isimli kişi, 95 yaşındaki H.L. isimli kadına tecavüz etti. İddiaya
göre, yalnız yaşayan H.L.'nin evine giren A.Ş., yaşlı kadından para istedi. H.L.'nin, parası olmadığını
söylemesi üzerine A.Ş., kadına tecavüz etti. Yakalanan A.Ş., "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.
3 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle ``yüzde 40 iş göremez`` raporu bulunan zihinsel engelli
Z.Ö`nün (19) ailesi, S.Ö`nün (17) adlı kişinin, kızlarına birkaç kez fiili livatada bulunduğu iddiasıyla polise
şikayette bulundu. 22 Ağustos günü Emniyet güçlerince gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.
Ağustos ayında Batman polis merkezine başvuruda bulunan Rus uyruklu Marina Karash Willi (33),
gezmek amacıyla geldiği Batman’da kaldığı otelde tanıştığı 3 kişinin, kendisini gezdirmek vaadiye
götürdükleri kırsal alanda tecavüz ettiğini belirtti.
Aydın'da 28 Ağustos günü, Ahmet Y. isimli kişi, bir süre birlikte yaşadığı Sevil B. adlı kadın ile halasının
kızı Aynur E.’yi, adliye karşısındaki Avukatlar Caddesi'nde defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Ahmet Y.,
öğle yemeğinden dönmekte olan Aydın Valiliği'nde koruma görevlisi bir polis memuru tarafından, elinde
bıçakla yakalandı.
İzmir Bornova’da Besime H. (77) isimli kadın, torunu O.H.’nin (17) erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.
O.H. ifadesinde, ilişkisini öğrenen babasının, kendisini Ayvalık’tan babaannesinin yanına gönderdiğini
belirterek, peşinden gelen erkek arkadaşı G.Ö.’nün(17), evinde buluştukları babaannesini, kendilerini
görmesi üzerine, başına sert bir cisimle vurup öldürdüğünü anlattı.
Kastamonu’da 5 Eylül günü, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişinin, Gürcistan uyruklu N.K.’yi otomobile
bindirdikten sonra tecavüz ederek parasını ve eşyasını alarak kayıplara karıştıkları iddia edildi. C.C. ve
A.C.’nin, olayla ilgileri olduğu gerekçesiyle polis tarafından aranmasına başlandı.
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Eskişehir'in Muttalip beldesinde 10 Eylül günü, çeşme başında boğularak öldürüldüğü belirlenen Sevim
Güden'in (36) cep telefonu kayıtlarını inceleyen jandarma, kadının Turhan Soytürk (35) tarafından
öldürüldüğünü belirledi.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle beldesinde 14 Eylül günü, Leyla Göral (19) isimli kadın, 3
aylık bebeğinin yanında, üst katında oturan komşusu Ümit Ş. tarafından 29 kez bıçaklanarak öldürüldü.
Kırşehir'e gittiği belirlenen zanlı, güvenlik güçlerinin çabaları sonucu Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ne teslim
oldu. Zanlı, Leyla Göral ile “platonik aşk” ilişkisi olduğunu belirterek, "Olay günü Leyla’nın evine gittim.
Bana 'Eşimin çalıştığı yerde işe girme' dedi. Tartıştık, ardından bıçakladım." dediği bildirildi.
Eskişehir’de, Anadolu Üniversitesi öğrencileri P.K. ve D.Ç., 13 Eylül günü, bir kişinin hakaret ve fiili
saldırısına uğradı. Polise başvuran genç kızlara, 'oruçlu bir insanın sinirli olabileceği' söylendi. P.K.,
başına gelenleri şöyle anlattı: "İftar saatine yakın, polis merkezi karşısındaki emlakçı dükkânının camına
asılı olan kiralık ev ilanlarına bakıyorduk. Eşiyle birlikte yürümekte olan M.K. adlı kişi, beni ve yanımda
duran bayan arkadaşımı iterek 'O... çocukları yol verin' dedi. Önce kime dediğini anlamadık. Adam tekrar
"Size söylüyorum' diyerek üzerime yürüdü, tokat attı. Yardım isteyerek bağırmaya başladık. Adam,
yanımdaki arkadaşımı da tekmeledi.. Bir süre sonra karşıda bulunan polislerin gelerek bizi götürdükleri
karakolda, adamım sözlü saldırıları sürdrü, daha sonra ifadeler alındı. Adamın eşi dışarı çıkıp, bana
'o...dediyse o...mu oldun?' dedi. Adam bu sefer dışarı çıkıp karısına bağırmaya, tokat atmaya başladı.
Adamın oruçlu olması sanki, yaptıklarını hoş görmemize neden gibi gösterilmeye çalışıldı. Polisler, oruçlu
olan adamın sinirli olabileceğini belirtiyorlardı. Adam hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda
bulunduk." Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, 22 Eylül günü düzenledikleri gösteriyle, hem
kadına şiddeti, hem de polisin tutumunu protesto etti.
İstanbul Maltepe’de 15 Eylül günü, 7 yaşındaki kızını okuldan aldıktan sonra dolmuşa binmek isteyen
Demet Karakoç (30), minibüsçü ile yaptğı tartışmanın ardından tekme tokat dövüldü. Elinden, boynundan
ve yüzünden yaralanan Karakoç, çevrede çok sayıda insan olmasına rağmen kimsenin müdahale
etmediğini söyledi. Karakoç, olaydan sonra polise müracaat ederek şikâyetçi oldu.
Antalya’da 15 Eylül günü, “Gökkuşağı” adlı gazinoda şarkı söyleyen ve üç ay önce ayrılan E.G. isimli
kadın, başka bir gazinoda şarkı söylediğini öğrenen eski patronları Meclis, Veysi ve Servet Değerli
kardeşler tarafından, kaldığı evden kaçırıldıktan sonra, önce bıçakla hafif yaralandı daha sonra da
tecavüze uğradı. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 3 kardeş, tutuklanarak cezaevine koyuldu.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 18 Eylül günü, bir süre önce boşandığı eşi Günnur Ş.'ye (34) ait işyerine
giden Güray Ş. (47) isimli kişi, eski eşini, internette “chat yaptığını” iddia ederek darp etti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 Eylül günü, otomobiliyle seyir halinde iken önündeki Nalan Biçer'in
kullandığı otomobile arkadan çarpan sürücü Osman Baltacı, Biçer’i döverek hastanelik etti.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bilgisayar tamirciliği yapan Y.K. (25), Ankara’da öğretmenlik yapan kız
arkadaşı E.N.’nin bilgisayarını virüs göndererek bozduktan sonra, “Benden başkası tamir edemez” diyerek
gittiği evde, genç kıza tecavüz etti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan İsveçli turist Anna Gerda Permila Karslon (19), Eylül ayının
sonunda tecavüze uğradığını iddia ederek polise başvurdu. İsveçli turist, Ercan Ö.'nün, içeceğine
uyuşturucu koyup kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Genç kız, aynı işyerinde çalışan S.A. (17) adlı
garsonun da kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia etti. Gözaltına alınan Ercan Ö., "Birbirimizle iyi
anlaştık. Bir gün sonra ilişkiye girmek için başka bir otele gittik. Hatta otelin parasını da Anna verdi. 4 gün
geçtikten sonra neden böyle bir iddiada bulundu, ben de anlamadım" dedi. Gözaltındaki S.A. ise, elle taciz
olayının olmadığını iddia etti.
İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan Dudu İznik (38), 6 Ekim günü, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından
dövülerek öldürüldü.
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İstanbul’da 9 Ekim günü, Hazım Ersu İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Ayşe Ergüler ile aynı
okuldan meslektaşı Ali Yeşilyurt, Bahçelievler’de dershane çıkışında, Ergüler'in eski eşi Akif Ateş
tarafından öldürüldü.
İstanbul Üsküdar'da 11 Ekim günü, teknik ressam Çiğdem Tellioğlu (23), kendisini taciz eden kişiden
kaçarken, D-100 karayolu üzerinde 10 metre yükseklikteki köprünün merdivenlerinden aşağı düştü.
Tacizci olay yerinden kaçarken, Tellioğlu'nun belinde ve bacaklarında kırıklar meydana geldi.
Adana’da 15 Ekim günü, görev yaptığı polis merkezinden evine gitmek üzere yola çıkan üniformalı kadın
polis S.E., Emre Ürgenç (24), D.A. ve A.U. isimli kişiler tarafından otomobille sıkıştırılarak tacize uğradı.
Kurtulmak için bir sokağa girmek isteyen S.E.’yi tacizciler, bu kez otomobille yolunu kesip duvara
sıkıştırdılar. Tüm uyarılara karşın, otomobildekiler elle tacize kalkışınca, polis, tacizden kurtulmak için
tabancasını çekti. Bunun üzerine saldırganlar, otomobille olay yerinden uzaklaştı. Polis merkezine dönen
S.E., olayı meslektaşlarına anlatıp, zanlılara ait otomobilin plakasını verdi. Gazipaşa Bulvarı'nda
yakalanan zanlılardan D.A. ile A.U, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Emre Ürgenç ise 'Kadın
polis memuruna cinsel taciz' iddiasıyla Ahlak Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünde, üç
tacizcinin alkollü olmadıkları saptandı. Yaşadığı olay nedeniyle psikolojisi bozulan S.E., emniyet
müdürlüğündeki Psikolojik Danışma ve Rehberlik Büro Amirliği'nden destek aldı. Sorguda, taciz iddiasını
kabul etmeyen üç zanlı, 'cinsel taciz', 'polis memuruna fiili saldırı' ve 'kamu düzenini bozmak'tan adliyeye
sevk edildi.
İstanbul'da 20 Ekim günü, avukat Fikret Aslan, daha önce kendi bürosunda çalışan kadın avukat Elif
Zilcioğlu'nu, şahit olarak yazdırdığı mahkemeye gitmediği için tokatladı. Aslan, genç avukata, niçin şahitlik
etmediğini sorması üzerine, Zilcioğlu'nun, "Sizi de, şoförünüzü de tanıyorum. Ben nasıl şahitlik yaparım.
Ne söylerim" dedi. İddiaya göre, Aslan bunun üzerine, Zilcioğlu'nu tokatlamaya başladı.
21 Ekim günü, Antalya Kumluca'ya bağlı Yazır köyü Olimpos mevkiindeki bir pansiyonun barında ateş
edilmesi sonucu, Gürcistan uyruklu İrma Geochanchaleishvili (36), başından vurularak hayatını kaybetti.
İstanbul Bahçelievler'de 22 Ekim günü, demirci ustası Fikri Subatan (53), oğluyla ilişkisi olduğunu iddia
ettiği kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Reyhan Gül’ü (29), kafasına bir el ateş ederek öldürdü. Subatan,
daha sonra aynı silahla intihar etmek istedi.
25 Ekim günü İstanbul Bahçelievler'de Esra İ. isimli genç kız, eski sevgilisi olan İngilizce öğretmeni
Sebahattin Sağlık (28) tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Karşısında Sağlık'ı görünce
kaçmaya çalışan genç kıza Sağlık, kurşun yağdırdı. Yaralı halde yoluna devam eden Esra İ., başka bir
otomobile çarparak durdu. Esra İ.’nin 6 ay önce ayrıldığı Sağlık tarafından tehdit edilmesi nedeniyle
çalıştığı işyerinden ayrıldığı, sonradan savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
11 Kasım günü Kastamonu'da bir evde çıkan yangına müdahale eden ekipler, evde yalnız yaşayan 47
yaşındaki bir kadının baltayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.
18 Kasım günü, üç ay önce eşinden ayrılan fırıncı İlyas Tezgel, eski eşi Nazife Korkmaz'ı (26) barışmaya
ikna etmek için Isparta'ya geldi. Tezgel, Nazife Korkmaz'ı konuşma bahanesiyle iş çıkışında otomobiline
alarak bağlık alana götürdükten sonra, barışmaya ikna edemediği için bağlayıp saatlerce işkence
yaptıktan sonra bıçakla öldürdü. Hıncını alamayan Tezgel, bu kez eski kayınpederi Yakup Korkmaz'ı
telefonla arayıp, "Şu an kızınla birlikteyiz. Gelmezsen kızını öldürürüm" dedi. Korkmaz, Tezgel'in tarif ettiği
elma bahçesine gidince, eski damadı tarafından öldürüldü.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 20 Kasım günü, Vefa Karabulut (20) isimli kişi, aşık olduğu lise son sınıf
öğrencisi Aycan Ö.’nün (18) kendisiyle konuşmak isteğini reddetmesi üzerine, kafasına bir el ateş ederek
öldürdü. Karabulut, daha sonra aynı silahla intihar etti.
İstanbul Maltepe'de 29 Kasım günü, kendisini futbolcu olarak tanıtan H.U., maddi sıkıntı içindeki Ş. G.’ye
(24), para verme bahanesiyle arkadaşının evine götürerek tecavüz etti.
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İzmir'in Buca ilçesinde, Tahir Aydemir
isimli kişi, 15 ay önce evinin önünden
kaçırıp İzmir’de akrabalarının evinde
tuttuğu ve birlikte yaşadığı Elif Koç’u,
boğazından ve göğsünden bıçaklayarak
öldürdü. Aydemir’in, resmi nikahlı ilk
karısını da öldürüp cezaevinde yattığı ve
sonradan evlendiği Ayşegül Aydemir’i
sürekli dövdüğü belirtildi.
5 Aralık günü İstanbul Bağcılar’da,
Kirazlı mahallesi Umut sokakta oturan
Bağcılar Teknik Meslek Lisesi 2'nci sınıf
öğrencisi Şüheda Yıldırım (16) ile
babaannesi Azime Mehveş, kimliği
belirsiz bir kişi tarafından öldürüldü.
Denizli'de 10 ay önce Çamlık mesire
alanının tuvaletinde ölü bulunan evli ve
iki çocuk annesi Ayşe Güvenç'in,
kendisiyle aynı tekstil fabrikasında
çalışan evli ve bir çocuk babası sevgilisi
Mehmet
Pekşenel
tarafından
öldürüldüğü belirlendi. Kimliği belirsiz bir
kişinin, cinayeti Pekşenel'in işlediği
yönündeki ihbarı üzerine 6 Aralık günü
gözaltına alınan Pekşenel suçunu itiraf
etti.
İzmir’in Balçova ilçesinde 4 Aralık günü,
işten dönen S.H. (23) isimli kadın, Ö.Ö.
isimli
kişi
tarafından
apartman
boşluğunda sıkıştırıldı. Ö.O., tecavüz
etmek için S.H.’nin pantolonunu açmaya
çalıştığı sırada bağırması üzerine kaçtı.
Konya'da Aralık ayında, konsomatrislik
yapan Nazlı Karakuş (38), öldürüldükten
sonra Astım çöplüğüne atıldı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 11 Aralık
günü, kendisini döven sevgilisi Cemal
Karaca’nın elinden kurtulmak için önce
mutfağa kaçan 27 yaşındaki Songül
Güldüz, daha sonra balkondan aşağı
atlayarak ağır yaralandı.

XIV.3. Davalar
İzmir'de,
Moldova
uyruklu
kadını
gözaltına aldıktan sonra bir otele götürüp
isteği dışında birlikte oldukları iddia
edilen
2
polis
memurunun
yargılanmalarına başlandı. Sanıklar,
suçlamaları kabul etmedi. Bir fuhuş
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"Fuhuş tacirleri cirit atıyor"
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı İnsan
Ticareti ve Cinsel Suçlarla Mücadele Bürosu Amiri
İbrahim Sarı, Türkiye'de insan ticareti yapanların çalışma
yöntemlerini anlattı. Sarı, "Meslek hayatım boyunca
borçlandırılmış, senet imzalattırılmış, noterden zorla
'isteğimle fuhuş yapıyorum' belgesi bile almış çok
mağdurla karşılaştım" dedi. Şanlıurfa'da bir kadının fuhuş
yapmadığı için bacağına kızgın ütü basıldığını ifade eden
Sarı, "İnsan tacirleri, kamera sistemiyle çalışıyorlar,
polisin geldiğini görünce tedbir alıyorlar. Mağdurlara az
yemek veriyorlar ya da hiç vermiyorlar, fuhuş yapmaya
direnen kadına tecavüz ediyorlar. Hasta, yorgun, hamile
kadınlar bile fuhuşa zorlanıyor. Mekanları sürekli
değiştiriyorlar. Tacirler kendilerine polis süsü vererek,
mağdurları korkutuyor" diye konuştu.
“15 yılda zamanaşımına uğruyor”
Yakalanan tacirlerin genellikle delil yetersizliği nedeniyle
cezasız kaldığını ifade eden Sarı, şunları kaydetti: "Bizim
en büyük sorunumuz suçu delillendirememek. Kadın
'fuhuşa zorlanıyorum' diyor ama bunu ispatlamak çok zor
oluyor. Asayişten farklı boyutu bu. Yakalanan tacirlerin
cezasız kalması, kolluk güçlerinde motivasyon kaybına
neden oluyor. Kolluk güçleriyle, yargı arasında işbirliği
olmalı. Ayrıca, Emniyette personel yetersizliği, suçla
mücadeleyi zorlaştırıyor, branşlaşma olması şart." İnsan
ticareti mağdurlarının hep yabancılar olduğu kanısının
yanlış olduğunu belirten Sarı, "Türkiye'nin uluslararası
görünümü açısından kamuoyuna pek yansıtılmıyor ancak
aynı sorundan mağdur olan Türkler de var. Oysa daha
çok yabancılara destek veriliyor" dedi. İnsan ticareti
suçunun zaman aşımının 15 yıl olduğunu belirten Sarı,
"Mağdurlar tacirlerin elinden kurtarıldıktan sonra,
ülkelerine gönderiliyorlar. Bu durum, davada tanık
ifadesine başvurmak gerektiğinde sorun yaratıyor. Dava
sonuçlanıncaya kadar, mağdurun Türkiye'de kalması,
yargının daha kolay ve çabuk sonuç almasını
sağlayacaktır. Tanık koruma programı çerçevesinde
ekstra uygulamalar oluşturulmalıdır" dedi.
‘Erkeğe de ceza verilmeli'
Sarı, insan ticaretini engellemek için, sınır güvenliğinin ve
polis eğitiminin arttırılması gerektiğini ifade ederek,
"Mahkemelerde, konusunda uzmanlaşmış savcılar görev
almalı. Ayrıca mutlaka kadınla birlikte olan erkeğe de
ceza verilmeli" dedi. Sarı, insan ticaretiyle ilgili yapılan bir
araştırmanın sonuçlarını şöyle açıkladı: "Mağdurların
ortalama yaşı 23, çoğu iş vaadiyle kandırılmış. Fuhuşun
yarısı otellerde, yarısı ise özel mülkte işleniyor.
Mağdurların yarısının pasaportu tacirlerin elinde. Tacirler
birbirini tanıyor ve mağdurları ortak kullanıyorlar. Ayrıca
mağdurların, üçte biri tacirleriyle ilişki içine giriyor."
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operasyonu çerçevesinde dinlenen telefon
görüşmelerinde, Moldova uyruklu Aliona
G'nin (26) “iş dönüşü” polislerce alındığı ve
polislerle bir otelde cinsel ilişkiye girdiği
yönündeki ifadeler tespit edildi. Aynı
operasyon çerçevesinde gözaltına alınan
Aliona G'nin arkadaşı Alena R'nin, “Aliona
G. bana 'İzmir'de resmi polisler tarafından
alındım. Problem çıkmaması için kötü ve
pis bir otelde, her iki polisle de birlikte
olmak zorunda kaldım' dedi” şeklinde
beyanda bulundu. Telefon görüşmelerinde
geçen
resmi
polis
aracının
plaka
numaralarından yola çıkan savcılık, polis
memurları E.K.B. ve A.G'ye, “Kamu
görevinin
sağladığı
nüfuzu
kötüye
kullanmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan
dava
açtı.
İzmir
11.
Ağır
Ceza
Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya,
tutuksuz yargılanan polis memurları ve
avukatları katıldı. Polis memuru E.K.B, olay
günü, içinde yabancı uyruklu kadınların
olduğu
bir
otomobili
durdurduklarını
belirterek, şunları söyledi: “Aralarında
yüzbaşı olduğunu söyleyen bir kişi de vardı.
Pasaportlarını inceledik. Herhangi bir eksik
bulamadık ve pasaportları kendilerine iade
ettik. Yabancı uyruklu bir kadını otele
götürdüğümüz ve orada cinsel ilişkiye
girdiğimiz kesinlikle doğru değildir. Meslek
yaşamımız başarılarla ve takdirnamelerle
doludur. Suçlamaları kabul etmiyorum.”
Polis memuru A.G. de savunmasında,
böyle bir olayın gerçekleşmediğini iddia etti.
Duruşmada, 2 polis memuru ile bir otelde
resepsiyon görevlisi olarak çalışan bir kişi
dinlendi. Diğer tanıkların da dinlenmesi için
yargılama ertelendi. Daha sonra İstanbul'a,
oradan da ülkesine dönen Aliona G'nin
Türkiye'ye girişine 1 yıl süreyle yasak
konulmuştu.
Erzurum'da,
kendisini
“polis”
olarak
tanıtarak, üniversite öğrencisi E.V. (23) ile
iki kez zorla cinsel ilişkiye giren marangoz
Cihan Akbaş (25) hakkında 12 yıla kadar
hapis cezası istendi. 26 Aralık 2006 günü
emniyet müdürlüğüne giden E.V., "Cihan
Akbaş adlı polis memurunuz beni tehdit
ediyor" diye şikayetçi oldu. "Bu isimde polis
memurumuz yok" karşılığı verilmesi üzerine
şaşıran E.V'nin şikayeti üzerine yakalanan
Akbaş tutuklandı. 1'inci Ağır Ceza
Mahkemesi'nde 6 Mayıs günü görülen
duruşmada, E.V. yaşananları şöyle anlattı:
"Cihan, kendini polis olarak tanıttı. Beni
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'50 genelevde 1 500 kadın'
Türkiye'deki genelevlerle ilgili bir araştırma yaptıklarını
ifade eden Sarı, şu bilgileri verdi: "Ülkemizdeki 50
genelevde, hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 1
500 kadın çalışıyor. Zaten yabancıların ve evli kadınların
buralarda çalışması yasal olarak mümkün değil.
Genelevde çalışan kadınlar, kayıtlı ve 21 yaş üzerindeler.
Yüzde 70'i dul, yüzde 30'u ise hiç evlenmemiş. Yüzde
66'sı çocuk sahibi. Yüzde 53'ünün aylık geliri 500 ile bin
YTL arası, yüzde 72'si alkol kullanmazken yüzde 82'si
sigara
kullanıyor.
Babası
olmayanlar
çoğunluk
oluşturuyor, yüzde 96'sı sabıkalı değil, çoğunluğunu bu
işe sevgilisi teşvik etmiş, yüzde 21'i ise zorlanmış.
Bunlardan yüzde 80'i sosyal güvenceye sahip"
“Uluslararası çeteler işbirliği yapıyor”
Kadın Dayanışma Vakfı koordinatörü, İHD Genel Başkanı
ve Kırk Örük Dayanışma Vakfı yöneticisi, insan ticareti ve
fuhuş sektörüne karşı neler yapılabileceğini Birgün
gazetesine
anlattılar.
Kadın
Dayanışma
Vakfı
koordinatörlerinden psikolog Zehra Tosun, vakıflarına
insan tacirlerinden şiddet görmüş kadınların da
başvurduğunu belirterek şöyle konuştu: "Biz vakıf olarak
mağdurlara psikolojik, sosyal ve hukuki destek veriyoruz.
Kadınlar, bu destek sayesinde, ülkelerine daha iyi bir
durumda dönebiliyorlar. Ancak sorun bununla bitmiyor.
Çünkü, yaşadıklarını asla yakınlarına anlatamıyorlar,
herhangi bir yerden destek alamıyorlar. Tek başlarına bu
durumla baş etmek zorunda kalıyorlar. Üstelik, tacirler
onları kendi ülkelerinde de rahat bırakmıyor. Tacirler
arasında uluslararası işbirliği ve baskı var. Kadınlar, ölüm
tehdidi dahi alıyorlar."
‘Emniyet isterse önleyebilir'
İHD Genel Başkanı Yusuf Alataş ise, fuhuş sektörünün
Türkiye'de çok ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak
şunları kaydetti: "Çok sayıda kadın kandırılarak
Türkiye'ye getiriliyor, ellerinden pasaportları alınıyor.
Tehditle, işkenceyle fuhuş sektöründe çalıştırılıyorlar.
Çoğu gördüğü şiddet ve sınır dışı edilme korkusuyla
Emniyet birimlerine başvuramıyor. Ancak şunu da
biliyoruz ki, fuhuş sektörü, idari ve güvenlik birimlerinin
katkısı olmadan yürüyemez. Sınır kapıları, kadınların
nereden ve ne yollarla getirildiği belli. Emniyet istese
bunu önleyebilir."
'İnsanlık dışı bir sektör'
Kırk Örük Kadın Dayanışma Vakfı yöneticilerinden
Hümeyra Tusun da, fuhuş sektörünün insanlık dışı bir
sektör olduğunu vurgulayarak, "Emniyet, sorunu ortaya
koyuyor ama asıl olarak çözümü üretmeli. Kadın
kurumlarının tek başına çözebileceği bir sorun değil bu.
Derin ilişkiler var ve sektöre olan talebin de düşünülmesi
gerekiyor" diye konuştu. (Birgün-20.02.2007)
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evine götürüp, 'Yaşamadığın acıları yaşatırım' diye tehdit ederek zorla iki kez sahip oldu. Daha sonra, 'Kız
arkadaşlarını getir benimle tanıştır, aksi takdirde ilişki görüntülerimizi ailene gösterir, internetten
yayınlatırım' dedi. Yapmayınca, telefonuma, 'Kız olmadığını babana uygulamalı anlatırım' mesajı atınca
polise başvurdum." Akbaş ise kendisini, "İki yıla yakın arkadaşız. İlişkiye kendi rızası ile girdik. Tehdit
etmedim" diye savundu. Akbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma ertelendi.
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Teknik Ressamlık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken, Muş'un
Malazgirt ilçesinde görevli Hákim Murat Yıldız (30) ile 2 Kasım 2006'da evlenen Derya Yıldız'ın (24) Adana
'da açtığı 77 bin YTL maddi ve manevi tazminat talepli boşanma davasına 16 Nisan günü devam edildi.
Tanık olarak dinlenen Derya Yıldız'ın ablası Hatice Ümit Doğan (40), Hákim Yıldız'ın, kardeşini internetten
kandırıp evlenmeye razı ettiğini belirterek, "Evlenene kadar ağzından sevgi sözcükleri eksik olmuyordu.
Evlendikten sonra kardeşime zorla tacizde bulunup şiddet uygulamış. Saçlarını yolup, 'Sen çirkinsin,
kambursun' diyerek evde kapalı tutmuş. Kardeşime hayatı zindan etmiş" dedi. Baba Burhan Kıyançiçek
(63) de, kızını almak için gittiği Malazgirt'te, kızını kapıcının evinde perişan vaziyette bulduğunu
söyleyerek, "Kızıma şiddet uygulayan damadımla görüşmek istedim. Aracılara, 'Kızlarını alsınlar
götürsünler' demiş" dedi. Doktor Feray Funda Baçgel de, "Derya evlenmeden önce yanımda sekreterlik
yaptı. Evlendikten 15 gün sonra telefonla arayıp, eşinin şiddet uyguladığını, zor durumda olduğunu
ağlayarak anlattı" dedi. İlk duruşmada 350 YTL tedbir nafakası ödemesine karar verilen Hákim Yıldız ise
mahkemeye gönderdiği cevap dilekçesinde, "Kendini sürekli yanlış tanıtarak beni evliliğe ikna etti. Ruhsal,
bedensel deformasyonlarını benden gizledi. Kötü kalpli ve akli dengesi yerinde olmayan birisidir. Asıl
amacı benden maddi çıkar sağlamak" dedi. Duruşma ertelendi.
Antalya'da vali yardımcısı görevindeyken, devletten yardım isteyen Rus uyruklu Evgenya Uatinyantseva
Pevetzhel'i taciz ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Çorum Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı
Hanlıoğlu, suçlu bulunarak maaş kesim cezasına çarptırıldı. İçişleri Bakanlığı Disiplin Kurulu da,
Hanlıoğlu'na disiplin cezası verdi. Hanlıoğlu'na yönelik iddialar tesadüfen ortaya çıktı. Bir cinayet
soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan Rus uyruklu Evgenya Uatinyantseva Pevetzhel, başka
konularda da konuştu. Kaza sonucu bir ayağına protez takılan Pevetzhel, 2006'da protezde sorun
yaşaması üzerine maddi yardım istemek için Antalya Valiliği'ne gittiğini söyledi. Vali yardımcısı Hanlıoğlu
ile tanıştığını belirten Pevetzhel, "Hanlıoğlu'nun makamına dört beş kez gittim. Bana, 'Güzel bayansın,
seninle tanışmak isterdim, birlikte olmak isterdim' dedi. Numaramı aldı. Birçok kez de telefonla arayarak
tacizde bulundu" dedi. Bu iddialar üzerine Antalya'da inceleme yapan İçişleri Bakanlığı müfettişleri,
Hanlıoğlu'nu, 'devlet üzerinden yaptığı yardımlara karşılık birlikte olmak istediği Rus kadını taciz'den suçlu
bularak 'maaş kesim cezası' önerdi. İçişleri Disiplin Kurulu da, Hanlıoğlu'na disiplin cezası verdi. Hanlıoğlu
hakkında daha önce de, Antalya Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ülkü C., taciz
iddiasında bulunmuştu: "Kadın personeli müdür odasında toplayarak 'Size muzlu çiğköfte yapayım. Kim
yemek ister muzlu çiğköfteyi' gibi uygunsuz laflar ediyordu." Bu savunmadan sonra Hanlıoğlu hakkında
inceleme başlatılmıştı.
Yerel mahkemenin, 'kadın bağırmadıysa tecavüz yok' yönündeki kararını Yargıtay bozdu. Tekkeköy
ilçesinde 2004 yılının Mayıs ayında meydana gelen olay, iddialara göre şöyle gelişti: Eşinden boşanan iki
çocuk annesi A.G., evine giderken, yanına otomobiliyle yanaşan Selim B., "Bağırırsan öldürürüm" diyerek
kadını araca bindirdi ve ormanlık alana götürdü. Başındaki eşarbı boğazına bağlayıp sıkarak tecavüz etti.
Genç kadının şikayeti üzerine Selim B., zorla adam kaçırma, alıkoyma ve tecavüz suçlarından tutuklandı.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamalarda Selim B., "Aramızda gönül ilişkisi vardı"
dedi. A.G., "Bağırmak istedim ama beni ölümle tehdit ettiği için korkudan ses çıkaramadım" dedi. Davanın
son duruşmasında okunan keşif ve bilirkişi raporunda zorla kaçırılma olayının köy girişinde olduğu, ayrıca
tecavüz olayının meydana geldiği ormanlık alanda yazlık evlerin bulunduğu ifade edildi. Genç kadının
bağırması halinde sesinin duyulacağı anlatıldı. Mahkeme, genç kadın bağırmadığı için olayın zorla değil
rıza ile olduğuna kanaat getirerek Selim B.'nin beraatine oy çokluğuyla karar verdi. İtiraz üzerine Yargıtay
5'inci Ceza Dairesi, dosyayı inceledi. Yargıtay, 'Olay sonrası alınan raporlar ve tanıkların beyanları ile, iki
çocuğu bulunan müdahilin, iffetini ortaya atarak önceden tanımadığı sanığa iftira atmak için bir nedeninin
bulunmadığını' belirtip verilen beraat kararını bozarak sanığın tekrar yargılanması için dosyayı yerel
mahkemeye gönderdi.
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Öğrencileri ve bayan öğretmenleri taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Bingöl'ün Genç ilçesi Atatürk İlköğretim
Okulu Müdürü H. A, 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Genç Asliye Ceza Mahkemesi, temyiz yolu açık
olmak üzere, bir öğretmen ve 5 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen 57 yaşındaki H.A'ya, 26 yıl 3 ay 15 gün
hapis cezası verdi.
İzmir'in Buca ilçesinde 9 ay önce sevgilisi Fatma Kandemir'i (40), başka bir kadınla çekilmiş fotoğrafını
eşine göstermekle tehdit ettiği için öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mehmet Öz (28), 22 yıl hapis cezasına
çarptırıldı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Öz'ü önce, kasten adam öldürmek suçundan ömür boyu
hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra bu cezayı, cinayeti basit tahrik altında işlediğine karar vererek 18
yıla indirdi. Mahkeme ayrıca Öz'e, yağma suçundan da 4 yıl hapis cezası verdi.
İstanbul Kadıköy'de 7 Kasım 2002'de İGDAŞ personeli Efdal Deniz’in tacizine maruz kalan, K.Y.'nin (18)
açtığı davada, Eyüp 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, personel seçiminde gerekli özeni gösterdiğini
kanıtlayamayan İGDAŞ'ın da sorumlu tutulması gerektiğine karar verdi.
Bursa'da Kasım 2007’de, sevgilisinin yaşadığı apartmanda, bir başka dairede oturan Cavide Kocayamaç'ı
(70) tecavüz edip öldüren Necdet Urunca hakkındaki iddianame tamamlandı. Savcılık, Urunca( 42) için
"Suçu gizlemek amacıyla adam öldürmek" iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis, "cinsel saldırı ve konut
dokunulmazlığını ihlal" suçlarından ise 15 yıl hapis istedi. Gazinolarda keman çalan Urunca, dansöz
sevgilisiyle barışmak için, onun oturduğu apartmana gelmiş, evde bulamayınca apartman boşluğunda iki
şişe bira içtikten sonra evine girdiği Kocayamaç’ı yastıkla boğarak öldürmüştü. Urunca, olay yerinde
bıraktığı gözlüğü sayesinde yakalanmıştı.
Bursa'da, ayrıldığı Filiz Karaosmanoğlu ile yeni sevgilisi Tuncay Bahçebakan'ı 2006 yılında öldüren
Selahattin Taşdelen, 27 Eylül günü görülen davada, 27 yıl 6 ay hapse mahkûm oldu. Zanlıya, cep
telefonuna gönderilen küfür mesajları nedeniyle, ağır tahrik indirimi yapıldı.
Adana'da, Ağustos 2007’de, para karşılığı ilişkiye girmek üzere anlaştıkları iki hayat kadınına silah zoruyla
tecavüz eden ve paraları ile cep telefonlarını gasp eden 7 sanık hakkında 12 yıldan 62 yıla kadar hapis
istemiyle dava açıldı. Kadınları pazarlayan 2 kişi hakkında da 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Zanlılar
Şenol D., Osman P. ve Sıdık Ö., anlaştıkları iki kadını Madama Mezarlığı yakınındaki boş bir araziye
götürdü. Şenol D., tabancasının kabzasıyla Gülşah E.'ye vurarak yaraladı. Ardından Şenol D. ve Sıdık Ö.,
Çiğdem Ç.'yi otomobile götürüp silah zoruyla tecavüz etti. Bu arada telefonla arkadaşlarını çağıran Şenol
D. ve 2 arkadaşı, Gülşah E.'nin kameralı cep telefonu, 300 YTL'sinin bulunduğu çantası ile Çiğdem Ç.'nin,
içinde cep telefonu, cüzdanı ve bankamatik kartı olan çantasını gasp etti.
Adana'da, kendisinden ayrılmak istediğini ileri sürdüğü sevgilisi Neslihan Tokmakçı'yı (27) 2005 yılında
bıçaklayarak öldüren Ahmet Bozkurt (27), önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın iyi halini göz
önünde bulunduran mahkeme daha sonra cezayı 25 yıla indirdi.
TV program sunucusu Okan Bayülgen hakkında, 2006 yılında "Makina" adlı TV programında, Lerzan
Mutlu'nun bir şovdaki görüntülerini yayınlayıp, "Kadın vermeye hazır; şimdi verecek" şeklindeki sözleri
nedeniyle, Mutlu tarafından açılan tazminat davası, 2007 yılında sonuçlandı. Mahkeme, Bayülgen'i
Lerzan Mutlu'ya 7 bin YTL tazminat ödemeye mahkûm etti.
Adana'da, ellerini ve ağzını bantlayıp, tecavüze kalkıştığı baldızını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Ali
Can Demirci (29), cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis, cinsel istismardan 5 yıl hapis cezasına
çarptırıldı. 14 Şubat 2006'da meydana gelen olayda, Sultan Gümüş, evde yarı çıplak vaziyette ve 8 bıçak
darbesi ile öldürülmüş olarak bulunmuş, kıza tecavüz girişiminde bulunulduğu belirlenmişti.
Ordu'da S.B adlı kadını bir ay içinde 31 defa telefonla arayarak cinsel tacizde bulunan H.B adlı erkek,
Ordu 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme, bu
cezanın sanığın sosyal ve ekonomik durumu, suçun işlenmesindeki özellikleri dikkate alarak, 1 500 YTL
adli para cezasına çevirdi.
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XV. ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER

XV.1. Çocuk İntiharları
Ankara’da Emek Mahallesi Tusso Blokları'nda yaşayan B.T. (15), 6 Ocak günü ablası ile yaptığı kavga
sonrası, 10'uncu kattan kendini atarak intihar teşebbüsünde bulundu.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, sigara içtiği için babasıyla tartışan E.Ö.(16) adlı kız çocuğu, 8 Ocak
günü, 5'inci kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Muş ili Sütlüce ilçesinde ikamet eden Esat Akti (12) adlı çocuk, 9 Ocak günü, tavana astığı iple intihar etti.
11 Ocak günü Van ili Çaldıran ilçesine bağlı Üçgözler köyünde, A.K (15) adlı erkek çocuğu, ahırda tavana
astığı iple intihar etti.
11 Ocak günü, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Cihan Bakır (17) adlı genç, kafasına sıktığı tek kurşunla
yaşamına son verdi.
Van’da, Hüsrevpaşa İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi, A.Ç.(13) adlı erkek çocuğu, karnesi kötü olduğu
için, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin 3. katına çıkarak intihar teşebbüsünde
bulundu.
21 Ocak günü Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Serdar Şahinli (16) adlı bir genç, silahla başına ateş ederek
intihar etti.
Diyarbakır’ın Yolaltı köyünde oturan Cumhuriyet Lisesi öğrencisi Naif Kurt (15), karnesinde 10 dersten
zayıf aldığını görünce, 27 Ocak günü, odasında pantolonunun kemeriyle kendini tavana asarak intihara
teşebbüs etti.
İlköğretim 8. sınıf öğrencisi S.T (14), annesinin “evden dışarıya çıkmasına izin vermediği” gerekçesiyle,
kendisini evin kalorifer borusuna asarak intihar etti.
Gaziantep'te, sevdiği kadınla evlenemediği için bunalıma girdiği iddia edilen Ahmet Çamoğlu (17), 7
Şubat günü, kendisini hortumla evinin tavanına asarak intihar etti.
Erzurum’un Gazi mahallesinde ikamet eden lise öğrencisi E.K. (16) adlı genç kız, 16 Şubat günü,
bilinmeyen bir nedenden dolayı av tüfeğiyle intihar etti.
Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesine bağlı Hervani köyünde ikamet eden Gülsan Erol (10) adlı çocuk, 28 Şubat
günü, bilinmeyen bir nedenden dolayı evin tavanına astığı iple intihar etti.
Şanlıurfa merkezinde ikamet eden 4. sınıf öğrencisi Hatice Demir (12), 4 Mart günü, kendini eşarpla
pencereye asarak intihar etti.
7 Mart günü Siirt’te, Özgen pasajında bulunan Merkez kırathanesinin teras katına çıkan K.K.(16) adlı
erkek çocuğu, bilinmeyen bir nedenden dolayı intihar teşebbüsünde bulundu.
9 Mart günü Yalova'da, Melek F. adlı genç kız, sevgilisi Fehim Tezcan’ın (16), babası Recep F. tarafından
bıçaklanarak öldürülmesinden sonra hap içerek intihar girişiminde bulundu.
Şanlıurfa ili Siverek ilçesine bağlı Altıtepe köyüde ikamet eden Vasfe Keskinbıçak (15) adlı genç kız, 13
Mart günü, bilinmeyen bir nedenden dolayı, ahırın tavanına astığı iple intihar etti.
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Hereke Nuh Çimento Endüstri Meslek Lisesi’nin 3’üncü sınıf öğrencisi
Mustafa Haluk Zeyrek (17), 14 Mart günü, bir ilköğretim okulunun merdiven boşluğuna kendini asarak
intihar etti.
Şanlıurfa Dede Osman Mahallesi’nde ikamet eden ve madde bağımlısı olduğu belirlenen H.T. (15), 17
Mart günü, kendini bıçaklayarak intihar teşebbüsünde bulundu.
Antakya Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi N.İ., 18 Mart günü, çok miktarda hap içerek intihara teşebbüs
etti.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde V.K. (12) adlı çocuk, 24 Mart günü, evlerinin ahırında kendisini eşarpla
asarak intihar etti.
Şanlurfa’da, Hatice D. (12) adlı çocuğun, 25 Mart günü STV’de yayınlanan, “Sırlar Dünyası” adlı diziden
“etkilenerek intihar ettiği” ileri sürüldü.
Hakkâri ili Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün köyünde ikamet eden S.Y.(16) adlı genç kız, bilinmeyen bir
nedenle babasına ait tüfekle intihar etti.
Şırnak ili İdil ilçesi Yenimahalle’de ikamet eden A.B. (14) adlı kız çocuğu, 13 Nisan günü, evlerinin
tavanına astığı iple intihar etti.
Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde ikamet eden Ş.P.(16) adlı genç kız, 15 Mayıs günü, bilinmeyen bir nedenden
dolayı, H.P.(18) adlı kız kardeşini bıçakladıktan sonra, ahırın tavanına astığı iple intihar etti.
Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesine bağlı Karahasanuşağı köyünde yaşayan Hacer Türk (17), 21 Mayıs
günü, evinin tavanına asılmış halde bulundu.
İzmir’in Konak ilçesi Karşıyaka Mahallesi 1703/1 sokak 37 nolu apartmanda ikamet eden P.T. (17)
adındaki genç kız, 26 Mayıs günü, bilinmeyen nedenle 3. kattan atlayarak intihara teşebbüs etti.
Adana'da bir yıl önce kaldığı yurttan kaçtıktan sonra parkta tecavüze uğrayan F.Ç. (15), Haziran ayında,
iki gün arayla iki kez, 10 katlı binaya çıkarak intihara kalkıştı. Yurtta kötü muamele gördüğünü öne süren
F.Ç., polisler tarafından ikna edilerek hastaneye götürüldü.
14 Haziran günü, Muş’un Bulanık ilçesi Seçmen köyüne bağlı Salihli mezrasında H.A. (15) adlı kız, evde
kimsenin bulunmadığı bir sırada tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti. Aynı günün akşamında,
kardeşinin ölümüne dayanamadığı ileri sürülen N.A. (21), evdeki av tüfeğiyle intihar etti.
Batman Lisesi 1. sınıf öğrencisi N.Ü. (15) adlı genç kız, sınıf geçmemesinden sorumlu tuttuğu okul
müdürüne tepki amacıyla, 15 Haziran günü, bıçakla intihar teşebbüsünde bulundu.
Ağrı ili Diyadin ilçesine bağlı Taşbasan köyünde ikamet eden Yağmur Yalçın (12) adlı kız çocuğunun, 21
Haziran günü, pompalı tüfekle intihar ettiği iddia edildi.
Siirt ili Kurtalan ilçesine bağlı Yayıkdere köyünde ikamet eden M.D. (12) adlı çocuk, 25 Haziran günü,
bilinmeyen bir nedenle evlerinde intihar etti.
Van merkeze bağlı Kalecik köyünde ikamet eden Ş.B., 26 Haziran günü, girdiği ÖSS sınavının iyi
geçmediği gerekçesiyle, ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu.
Şırnak ili Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde ikamet eden, nişanlı olduğu belirtilen P.V.(16) adlı genç
kız, 27 Haziran günü, bilinmeyen bir nedenle, tavana astığı iple intihar etti.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde S.D. (17) isimli genç kız, 27 Haziran günü, evde çok sayıda ilaç içerek
intihara teşebbüs etti.
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Batman’ın Şirinevler mahallesinde oturan Gamze Elibol (17) isimli genç kız, 5 Temmuz günü babasının
silahıyla başına bir el ateş ederek intihar etti.
Mardin ili Derik ilçesinde ikamet eden R.D. (12), 9 Temmuz günü intihar etti.
11 Temmuz günü Van’da, girdiği OKS sınavında başarılı olamadığını düşünen Büşra Önem (14), evde
bulunan çeşitli ilaçlardan alarak intihar etti.
Diyarbakır merkez 500 Evler mahallesinde ikamet eden Mesut Gümüş (17), 16 Temmuz günü, girdiği
bunalım sonucu pompalı tüfek ile intihar etti.
25 Temmuz günü Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Asiye Konyar'ın (17), babasına ait av tüfeğiyle intihar ettiği
iddia edildi.
Gaziantep merkez Karacaoğlan mahallesinde ikamet eden Z.K. (17), 26 Temmuz günü ailesi ile tartışma
yaşaması üzerine, evde bulunan pompalı tüfekle intihar etti.
Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Boğazköy'de 12 Ağustos günü, erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra
bunalıma giren B.T. (18), evde kendini iple tavana asarak intihara teşebbüs etti.
Malatya ili Kuluncak ilçesine bağlı İlisuluk köyü Kale mezrasında yaşayan T.K. (14), 15 Ağustos günü,
bilinmeyen bir nedenle, kendini ağaca asarak intihar etti.
Şanlıurfa ili Siverek ilçesi Söylemez köyü Ötlek mezrasında ikamet eden C.I. (18), 20 Ağustos günü,
kendilerine ait küçükbaş hayvanları otlattığı esnada, yanında bulunan kaleşnikof silahla göğsüne ateş
ederek intihar etti.
Adıyaman ili Kahta ilçesi Beşikli köyünde ikamet eden Helime Ö. (18) adlı genç kız, 26 Ağustos günü,
ekmek bıçağıyla kendisini bıçaklayarak intihar teşebbüsünde bulundu.
27 Ağustos günü İzmir’in Ödemiş ilçesi Gölcük beldesinde, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi bilgisayar
bölümü öğrencisi Filiz Özer (16), babası Hüseyin Özer (52) ile tartıştıktan sonra, boğaz mevkiindeki
babasına ait çay bahçesinin bulunduğu binanın ikinci katında kendini asarak intihar etti.
Erzincan Fen Lisesi öğrencisi Kadir Ç. (17) adlı çocuk, 29 Ağustos günü, bilinmeyen bir nedenle, evdeki
telefon kablosuyla kendisini asarak intihar etti.
Antalya’nın Elmalı ilçesinde 17 Eylül günü, Mehmet Subaşı İlköğretim Okulu öğrencisi Turgut Ün (15),
inşaat halindeki evlerinin üçüncü katında kendisini iple asarak intihar etti.
Uşak’ın Banaz ilçesi Kuşdemir köyünde 19 Eylül günü, lise öğrencisi Sercan İncedağ (17), arkadaşı
Serhat Ceylan’ı (17), av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti. Olay öncesinde, adı geçenlerin uyuşturucu
madde kokladıkları belirlendi.
Diyarbakır’ın Yenipınar köyünde oturan Tuba Kovan (15), 23 Eylül günü, Balpınar beldesi yakınlarında
Diyarbakır-Kurtalan seferini yapan trenin önüne atlayarak intihar etti.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde görev yapan polis memuru A.D.’nin 16 yaşındaki oğlu A.C.D., 25 Eylül günü,
babasının beylik tabancası ile intihar etti.
Ağrı ili Doğubayazıt ilçesine bağlı Çömçeli köyünde yaşayan B.İ. (16), 8 Ekim günü,
tarafındaki ahırın tavanına bağladığı çamaşır ipiyle kendini asarak intihar etti.

evlerinin yan

12 Ekim günü, Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Toptepe köyünde yaşayan ve beş gün önce imam
nikahıyla evlendirilen 13 yaşındaki Güler Ç., ahırdaki tahtaya kendini asarak intihar etti. Güler Ç.'nin
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birlikte yaşamaya başladığı Akın B.'nin, kimliğinde 11 yaşında görüldüğü, ancak ailesinin beyanına göre
aslında 19 yaşında olduğu belirtildi.
Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Yoğunbilek köyünde oturan H.S. (17), 14 Ekim günü, evlerinin çatı kısmında
kendini asarak intihar etti.
Iğdır ili Alikemeli mahallesinde oturan Zübeyde Koyuncu (16) adlı genç kız, 22 Ekim günü, av tüfeğiyle
intihar etti.
Mardin ili Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesinde 6 Kasım günü, T.Ö. (15) isimli çocuk, bilinmeyen bir
nedenle, evlerinde tavana astığı iple intihar etti.
Batman’ın Yavuz Selim Mahallesinde ikamet eden lise 2. sınıf öğrencisi Nurullah Turgut(17), 18 Kasım
günü, babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle intihar etti.
Hakkari ili Bağlar Mahallesinde oturan İbrahim Akın adlı lise öğrencisi, 25 Kasım günü kendini asarak
intihar etti.
Elazığ ili Arıcak ilçesinin Yoğunbilek köyünde ikamet eden G.E. (12) adlı kız çocuğu, 28 Kasım günü,
evlerinin çatı katında kendini iple asarak intihar etti.
Bitlis ili Tatvan ilçesi Saray Mahallesinde ikamet eden İ.O. (17), 30 Kasım günü, evlerinin pencere
korkuluklarına bağladığı iple intihar etti.
Batman’ın Petrolkent Mahallesinde ikamet eden Ş.I. (14), 7 Aralık günü, ilaç içerek intihar girişiminde
bulundu.
Elazığ ilinde, Elif Türközmen (17) adlı lise öğrencisi, 8 Aralık günü, kurslarına katıldığı dershanenin
sekizinci katından atlayarak intihar etti.
Diyarbakır’da 11 Aralık günü, G.G. (17) adlı genç kız, bilinmeyen bir nedenle, surlardan atlama girişiminde
bulunup intihar etmek istedi.
Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesi eski belediye caddesinde bir berber dükkanında çalışan M.R.K. (17), 13
Aralık günü, bilinmeyen bir nedenle ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu. (
Batman’ın Çamlıca Mahallesinde ikamet eden E.S. (16), 31 Aralık günü, girdiği bunalım sonucu, odasında
tavana astığı iple intihar etti.

XV.2. Toplumsal Alanda Çocuğa Yönelik Şiddet ve Tecavüz
Hatay’ın Kemal Paşa Caddesi'nde emniyet müdürlüğü ek hizmet binasının yanında 2 Ocak günü, donmak
üzere olan 10 aylık bir bebek bulundu. Hastanede yapılan sağlık kontrolünde, bebeğin vücudunda dayak
izlerine rastlandı.
Ocak ayında, Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Örenkent köyünde çiftçilik yapan bir aile, B.Ç (14) adlı kızlarını
Denizli'nin merkeze bağlı Gözler beldesinde oturan Süleyman Hazar'a (32) 6 bin YTL başlık parası
karşılığı verdi. Olay, B.Ç.’nin hasta olduğu için götürüldüğü hastanede, kendisini muayene eden doktora
para karşılığı satıldığını ve zorla evlendirildiğini söyleyerek durumun polise bildirilmesini istemesi sonucu
ortaya çıktı.
İstanbul'daki Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağlı 40 çocuğun kaldığı
Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde 2 erkek öğrenci, Ocak ayı başında, 16 yaşındaki T.K.'ya
banyoda tecavüz etti. Olay, T.K.'nin, yaşadıklarını merkezin müdürüne anlatmasıyla ortaya çıktı. İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından yürütülen soruşturmada, savcının talimatıyla çocuk ve
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gençlik merkezindeki olaylara karışan 3 kişi ve tecavüze uğrayan T.K., ifadeleri alınmak üzere adliyeye
getirildi. Kadıköy Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tecavüz suçlamasıyla, U.P.(16) ve
M.C.(17), tutuklanarak Bayrampaşa Cezaevi'nde çocuk suçluların tutulduğu F koğuşuna konuldu. U.T.(17)
ise, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcıya ifade veren T.K., 4-5 kez tecavüze uğradığını
ve arkadaşlarının, yaşadıklarını öğrenmesinden korktuğunu söyleyerek, “Diğer çocuklar öğrenirse, bana
nasıl bakarlardı. Biz Adanalı'yız. Annem ve babam ayrıldı. 3 kardeş ayrı ayrı yerlere savrulduk. Bir
kardeşim Mersin devlet yurdunda, bir kardeşim İstanbul Kartal'da bir yuvada. Ben de Kadıköy'deydim. 13
yaşında devlet yurduna verdiler bizi. Tek sığınamızdı devlet yurtları. Buradaki gönüllü anneler, annelerimiz
oldu. Arkadaşlarımız kardeşimiz, ağabeyimiz” dedi. T.K. ile birlikte yurtta kalan S.Ş. ile S.A., baskı sonucu
yurttan kaçtıklarını belirterek, “Yurtta bizi tehdit ettiler. Yetkili birine şikayette bulunduk ama bu olayı
kimseye söylememiz için bizi tehdit ettiler. ‘Kimse duymasın' dediler. Biz de korktuğumuzdan
söyleyemedik. Dayak vardı. Biz de dayak yedik. Bunun için yurttan kaçtık. Sokaklarda yaşıyoruz. Biz
yetkililerden iş istiyoruz” dediler. Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Vali Yardımcısı Mehmet Seyman, “Bu
olayda, kurallara uygun olarak adli süreci derhal başlattık, yargının kararı yerine getirilerek, tecavüz eden
çocuklar tutuklanarak cezaevine konuldu” dedi.
Ankara’da Atatürk Yetiştirme Yurdu'ndan firar eden 13 yaşındaki Y.B. ile S.Ç. adlı çocuklar, Ocak ayı
başlarında, Etlik’te büfecilik yapan M.K. ve arkadaşı A.Y. tarafından tecavüze uğradıklarını iddia ettiler.
5 Ocak günü, Karaman’da bulunan bir internet cafede çıkan kavgada, G.F (12) adlı çocuk, M.B. (13) adlı
çocuk tarafından bıçakla yaralandı.
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 7 Ocak günü, Mehmet K. (41) isimli kişi, boşanma davası açan karısı
Fatma K.’ya (40) ateş açması sonucu, kızı İrem’in (5) yaralanmasına neden oldu.
11 Ocak günü Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, S.S. (28) adlı bir işadamı, eşinin şikâyeti üzerine, E.U.(14)
adlı ilköğretim okulu öğrencisi kıza, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Nevşehir'de 11 Ocak günü, M.B.(30) adlı işçi, bir süre önce M.Ç.(17) adlı kız öğrenciyi taciz ettiğini
bildirerek emniyete teslim oldu.
Batman’de lise öğrencisi S.S.(17) adlı genç kız, 12 Ocak günü, okulun önünde M.A.(29), C.A.(28),
Y.A.(31) ve R.Ö.(30) isimli şahıslar tarafından, zorla bir araca bindirilmek sureti ile kaçırılmak istendi.
Çorum’da, P.K. (17) adlı genç kız, 14 Ocak günü piknik bahanesiyle götürüldüğü Boğabağı köyü
yakınlarında, M.H. (28) tarafından tecavüze uğradı.
15 Ocak günü Malatya’da, emniyete başvuran S.Y. (17), babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğu
için evden kaçıp gittiği Gaziantep’te, T. isimli bir kişinin kendisi ile cinsel ilişkiye girdiğini, Malatya’ya
döndükten sonra, gidecek yeri olmadığı için, tanıdığı olan H.Ç’nin (42) evinde kaldığını, burada da
H.Ç’nin kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini belirtti. (Cumhuriyet/16.01.07)
Elazığ kent merkezi ile Palu ilçesi ve Malatya, Gaziantep, Diyarbakır illerinde 17 Ocak günü yapılan
operasyonlarda, zihinsel engelli ve yaşları 16 olan Y.B ve S.P adlı kız çocuklarının kimliklerine el
konulduğu ve kendilerine zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.
17 Ocak günü Adana'da, silah zoruyla otomobile bindirdikleri G.A.(12) adlı kıza, Murat B., Ümit L. ve
Abdullah D. adlı kişiler, Gülbahçesi mahallesindeki boş bir binada tecavüz etme teşebbüsünde bulundular.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bazı kişilerin fuhuş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma
ekipleri, 18 Ocak günü düzenledikleri operasyonla, para karşılığı erkeklerle ilişkiye girdikleri ve bu kişileri
fuhuşa zorladıkları iddia edilen 2'si yabancı uyruklu, 14 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında yaşları 13 ve 16
olan 2 kızın da bulunduğu anlaşılan söz konusu kişiler, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8 kişi
tutuklanırken, yaşları küçük olan ve halen ailelerinin yanında bulunduğu bildirilen 2 kızın ise koruma altına
alınacağı belirtildi.
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19 Ocak günü Denizli'nin Tavas ilçesinin Yorga köyünde, ilköğretim okulu müdürü A.T, “kız öğrencilere
sarkıntılık ettiği” gerekçesi ile tutuklandı. A.T, köydeki 21 ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı.
22 Ocak günü İstanbul Sarıyer'de, bunalıma giren Ç.Ö. isimli kişi, özürlü olduğu belirtilen kızı S.Ö.’yü (14),
evdeki ruhsatsız silahla yaraladıktan sonra intihar teşebbüsünde bulundu.
23 Ocak günü Hatay'da, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan Z.A.’ya
(17) zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa’da 23 Ocak günü, lise öğrencileri arasında yaşanan kavgada, O.Ş.(16) adlı çocuk, S.Z. (17)
tarafından bıçaklanarak yaralandı.
23 Ocak günü, İzmir'in Seferihisar ilçesinde, H.K. (61) adlı kişi, Y.Y. (6) ,adlı kız çocuğuna “teşhircilik ve
tacizde bulunduğu” iddiasıyla tutuklandı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 24 Ocak günü, Azeri uyruklu 15 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla
gözaltına alınan ve aralarında kızın annesinin de bulunduğu Azeri uyruklu Gülşahan R.(36) ile Necip
U.(38) ve Mahigül Y. (39) tutuklandı.
24 Ocak günü Ankara’da, arkadaşlarıyla akşam saatlerinde gezintiye çıkan Emre Sarı (17), Ramazan Ç.
adlı kişi tarafından tabancayla öldürüldü.
Sinop'un Durağan ilçesinde, nüfus kaydına göre 12 yaşında olan kızı Melek Yıldız'ı, boynuna zincir
takarak sokakta dolaştıran Mustafa Yıldız (60), yardım için başvurduğu kaymakam Ali Bezirgan tarafından
polise şikâyet edildi. 18 Ocak günü gözaltına alınan Yıldız, adliyede de kızının boynundaki zinciri
çözmeden, "İnsan, evladını zincire vurur mu, akli dengesi yerinde değil. Başka türlü zaptedemiyorum"
dedi. Melek Yıldız ise, “17 yaşındayım. Bir çocuğu seviyorum ama babam beni onunla evlendirmiyor. Ben
de bu yüzden evden kaçıyorum" dedi. Savcılık, Melek’in, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne
gönderilmesine karar verdi. Verilecek rapor doğrultusunda da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim
edilebileceği belirtildi.
Diyarbakır'da oturan 17 yaşındaki A.N., Batman'daki sel felaketinden sonra k yardım isteyen kız arkadaşı
R.A.’nın babası, abisi ve arkadaşları tarafından dövüldü ve tecavüze uğradı. Yanında para da götüren
A.N.'nin, kız arkadaşıyla buluşmasını gören baba, ağabey ve 5 kişi, A.N.'yi bir inşaata götürdü. Dövülen ve
tecavüz edilen A.N. bayılınca saldırganlar kaçtı. Karakola giden A.N. şikâyetçi oldu. Savcının ailesine
teslim etmeye hazırlandığı A.N., "Töre var, beni öldürürler" diye karşı çıktı. Bunun üzerine, sığınmaevine
yerleştirildi. Savcı, Batman'a gelen gencin ailesiyle görüştü. Dayısı savcıya "Kefilim, başına bir şey
gelmeyecek" şeklinde yazılı belge verince A.N. eve döndü. Kızın ailesi, gence "Davadan vazgeç, kızımızla
evlen" dedi. A.N. kabul etmedi.
İzmir'de, "Hadımsın" diyerek kendisiyle dalga geçen arkadaşlarına, kız arkadaşı S.K. ile birlikte olurken
çekilmiş görüntüleri izleten lise öğrencisi T.Ç., 28 Ocak günü tutuklandı.
İstanbul'un Eminönü ilçesinde, lise öğrencisi İ.H.C. (15), okul çevresinde tanıştığı B.Ç.'nin (56) kendisini
ve arkadaşlarını kandırarak evine götürüp tacizde bulunduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda
bulunması üzerine B.Ç. , 30 Ocak günü gözaltına alındı.
Anavatan Partisi (ANAP) Van Merkez İlçe Örgütü'nün 10 Şubat günü yapılan kongresinde, salonda
temizlik yapan E.S. (16) ve Z.S. (14) adlı çocuklar, "gönderilen çelenklerden birini düşürdükleri"
gerekçesiyle partililer tarafından dövüldü. Van Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan
çocuklardan E.S.'ye bir aylık rapor verildi.
Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Karaağıl beldesinde, ilköğretim okulu öğrencisi Yazgül Şakar, ailesi
tarafından okuldan alınarak, 20 altın karşılığında Erzurum'da yaşayan 25 yaşındaki Tekin Şen ile dinî
törenle evlendirildi. Şakar, Şen'in yanında 6 ay kaldıktan sonra evden kaçarak Şubat ayında, Tekman
Jandarma Karakol Komutanlığı'na sığındı. Daha sonra, kendi isteği doğrultusunda jandarma tarafından,
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ailesinden ayrı yaşayan ağabeyi Erhan Şakar'a teslim edilen Yazgül Şakar, Bulanık Cumhuriyet
Savcılığı'na, “kendisini zorla evlendirdikleri” iddiasıyla, ailesi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Antalya’nın Alanya ilçesi Demirtaş beldesine bağlı Yaylakonak köyünde yaşayan ve bekâr olan A.Ö. (18),
adlı genç kız, 4 Şubat günü doğum yaptı. A.Ö., tecavüz sonucu hamile kaldığını iddia edince, 9 kişi
gözaltına alındı.
6 Şubat günü Malatya’da, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından kelepçelenip copla dövüldüğü,
üzerinde sigara söndürüldüğü ileri sürülen A.B.'nin (16), evin mutfak camından komşulara haber vermesi
üzerine polis, 7 Şubat günü eve baskın yaptı. Baskında, Gökhan H. (24), arka taraftaki balkondan kaçtı.
Erzurum'da, B.G.(26) isimli adamla kaçarak evlenen kız kardeşi Kezban Balıkçı’nın (19) yaşadığı evi 7
Şubat günü 5 arkadaşıyla basan Melik Balıkçı (25), kardeşine karşılık B.G.’nin kızkardeşi G.G.'yi (14)
berdel olarak istedi. Ailenin karşı çıkması üzerine Melik Balıkçı, G.G.’yi yaraladı.
Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı Gümüştaş köyünde ikamet eden, S.D. (16) isimli kız çocuğu, aynı
köyden 20 yaşındaki M.Y..'yle ilişki yaşadığı yönündeki iddialar üzerine 7 Şubat günü ailesi tarafından
bekâret kontrolü için Diyarbakır Doğumevi Hastanesi'ne götürüldü. S.D., yedi aylık hamile olduğunu
öğrenince, öldürülme korkusuyla doktorlardan kendisini polise teslim etmesini istedi. Koruma altına alınan
S.D. polisteki ifadesinde, M.Y.'nin evlenme vaadinde bulunarak kendisiyle cinsel ilişki kurduğunu söyledi.
Gözaltına alınan M.Y. tutuklandı. Diyarbakır Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilen S.D. ise can
güvenliği nedeniyle başka bir kente gönderildi.
Adana’nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yukarıçiçekli köyünde oturan Bedii Topuz İlköğretim Okulu 4/A
sınıfı öğrencisi Rıdvan Kopal, 8 Şubat günü Havutlu Belediye Başkanı Mesut Ekici’ye ait çiftlikten açılan
ateş sonucu göğsüne isabet eden kurşunla öldürüldü. Katil zanlısı olarak yakalanan Sarcan Şimşir ile onu
sakladığı ve delilleri yok ettiği gerekçesiyle AKP’den daha önce ihraç edilen başkan Ekici tutuklandı.
Adana 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlayan ve hakkında 5 yıla kadar hapis cezası
istenen Ekici, “Olay sırasında hasta ziyaretindeydim. Duyar duymaz gittiğimde bana çocukların eve taş
atıp cam kırdıklarını, bu sırada evde alem yapıldığını, evden ateş edilerek çocuğun öldürüldüğünü
söylediler. Olayla yakından uzaktan bir alakam yoktur. Ben kimseyi saklamadım, suçlamayı kabul
etmiyorum'' dedi. Hakkında ‘Ömür boyu hapis cezası’ istenen Şimşir de, suçlamayı kabul etmedi. Olayı
komşulardan duyduğunu, ertesi gün de suçlandığını söyledi. Çocukları öldürülen 48 yaşındaki Fedayi ile
40 yaşındaki Songül Kopal, sanıklardan şikayetçi oldu. Anne Songül Kopal, “Ben olay yerine gittiğimde
Mesut’un evinin önünde gri renkli bir otomobil duruyordu. Oğlumun acısından otomobilin içindekilerine ve
ayrıntılarına bakmadım'' dedi. Mahkeme, belediye başkanı Ekici’yi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye
ederken, duruşmayı diğer tanıkların dinlenmesi için erteledi.
11 Şubat günü, Ağrı’nın Fatih mahallesinde birlikte yaşayan sevgililerden A.A.(16), “sözünü tutmadığı ve
sık sık babasının evine gittiği” gerekçesiyle F.A.'nın (16) yüzüne taşla vurarak ağır yaraladı.
12 Şubat günü Muş'un Yağcılar beldesinde, zihinsel engelli D.Y. (12) adlı kız çocuğuna tecavüz ettiği
iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Şubat ayında Ankara'dan Samsun'a kız istemeye giden aile, istekleri kabul edilmeyince A.Ş.'yi (17)
kaçırdı. Ankara polisi tarafından Sincan'da bulunan A.Ş., ailesine teslim edilirken; damat adayı Erhan A.
(24) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
13 Şubat günü Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yağcılar beldesinde ikamet eden 12 yaşındaki
D.Y. adlı zihinsel engelli kız çocuğunun karnının büyümesi üzerine, ailesi tarafından hastaneye
götürüldüğü, yapılan kontrolde, çocuğun 5 aylık hamile olduğu ve D.Y.’ ye tecavüz ettiği gerekçesiyle M.Ç.
adlı kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Şırnak ili Çok Programlı Lisesi öğrencisi Fatma Şahin (16), kendisiyle evlenmek isteyen 25 yaşındaki Ş.A.
tarafından 13 Şubat günü 25 bıçak darbesiyle öldürüldü. Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Molköy nüfusuna
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kayıtlı Ş.A.'nın, daha önce de evliliğe karşı çıkan genç kızın babasını bıçakladığı, genç kızın, ailesi
tarafından güvenlik endişesiyle Şırnak'a gönderildiği belirtildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Cemal Orçun (23) adli kişi, 11 Şubat günü bıçak zoruyla sürüklediği A.K. (15)
adlı genç kıza bir inşaatta tecavüz etmeye çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı.
İstanbul Güngören'de çocuklarıyla yalnız yaşayan ve yürüme güçlüğü çeken Halil Düzgün (45), 12 Şubat
günü, çocukları Onurcan (10) ve spastik engelli Ahmet’i (17) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar
etti.
Karaman'da, Ö.D. (13) adlı ilköğretim okulu öğrencisi, kız arkadaşının babası Osman K’nın (41)
tecavüzüne uğradığını iddia etti. Zanlı Osman K., 15 Şubat günü çıkarıldığı mahkemece, cinsel istismar,
tecavüz ve küçük yaşta kızı alıkoymak suçlamalarıyla tutuklandı.
19 Şubat günü Antalya’nın Sütçüler mahallesinde, lise önünde iki grup arasında çıkan kavgada, Emrah
K.(16), Orhan B.(16) ve Turgut K.(16) adlı öğrenciler, bıçaklanarak yaralandı.
21 Şubat günü Erzurum’da, 50. Yıl İlköğretim Okulu önünde iki grup arasında çıkan kavgada, T.K ve Ö.S
isimli kişiler bacaklarından yaralandı.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca köyünde, Pehlivanköy Çok Programlı Lisesi 11'inci sınıf
öğrencisi M.D. (18), teyzesinin kızı A.K.'ya (3) “cinsel tacizde bulunduğu” gerekçesi ile, 22 Şubat günü
tutuklandı.
Sakarya’nın Dilmen mahallesinde Ç.Ç (13) adlı çocuk, 24 Şubat günü, T.E. (18) tarafından cep telefonu
ve parası gasp edidikten sonra tecavüze uğradı.
28 Şubat günü Kocaeli’de, Köseköy Zihinsel Engelliler Yurdu'nda kalan F.K'yi (15) bir araca bindiren M.Ş.,
S.D., Ö.A. ve S.K adlı kişiler, F.K.’ya tecavüz teşebbüsünde bulunurken yakalandılar.
Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde Şubat ayında, bir poşet içinde karnı sokak köpekleri tarafından
parçalanmış birkaç günlük bebek cesedinin bulunması üzerine araştırma başlatan İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Elbistan Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarını tek tek araştırmaları sonucunda
bebeği, 15 yaşındaki E.Y.’nin dünyaya getirdiği belirlendi. Gözaltına alınan E.Y.’nin annesi H.Y., kızının
"Tecavüze uğradım" dediğini, bebeğini ölü doğurduğunu, cesedini de çöplüğe attıklarını söyledi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, bir lisede okuyan öğrenciler arasında 1 Mart günü “kız meselesi yüzünden”
çıktığı iddia edilen kavgada, Kenan Alp A. ile Mehmet Ali D. adlı öğrenciler, bıçakla yaralandı.
7 Mart günü Niğde'nin Bor ilçesinde, Şehit Nuru Pamir Lisesi'nde okuyan ve okulun pansiyonunda yatılı
kalan F.Ç.'ye(16), zorla bir eve kapatarak 2 gün boyunca ‘fiili livata' yoluyla tecavüz ettikleri iddia edilen 16
yaşlarındaki A.A., K.S., E.Ç. ile O.B.(17) ve Y.F.(19) gözaltına alındı.
Mardin’de, 75. Yıl Gazi Yatılı Bölge Okulu'nda N. D ve M. K adlı öğrenciler, 8 Mart günü okul bahçesinde,
kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı.
8 Mart günü, İstanbul Gültepe Endüstri Meslek Lisesi 1. Sınıf öğrencisi Nuran K. (15), “Bugün dünya
kadınlar günü, erkekler kadınlardan korksun" diyerek sınıf arkadaşları Ali K.(15) ve Erhan K.’yı (15)
bıçaklayarak yaraladı.
Şanlıurfa ili Siverek ilçesine bağlı bir beldede yaşayan A.D.(17) adlı kız, ailesi tarafından zorla
evlendirilmek istenmesi üzerine 16 Mart günü evden kaçarak akrabalarına sığındı. A.D., daha sonra
jandarmaya teslim edildi.
13 Mart günü Diyarbakır’ın Bağlar semtinde, 11 yaşındaki M.K. adlı kız çocuğu, dışarıda oyun oynadığı
esnada kendisini bıçakla tehdit eden ve bir binanın bodrum katına götüren kişinin tecavüzüne uğradı.
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13 Mart günü Batman il merkezinde, 17 yaşındaki kızları B.B.’ye fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla, D.B. ve
M.Ş.B. isimli kişiler gözaltına alındı.
17 Mart günü Balıkesir’in Milli Kuvvetler Caddesi'ndeki bir dershanenin kantininde yaşanan tartışma
sonucu, H.E. (17) adlı öğrenci, H.M.(17) tarafından bıçakla yaralandı.
Elazığ il merkezinde, öğrenci servis aracının şoförü, öğrencileri evlerine bıraktıktan sonra S.B.(16) isimli
çocuğa araçta cinsel taciz ve sarkıntılıkta bulunduğu iddiasıyla, 28 Mart günü tutuklandı.
Mardin ili Midyat ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki H.A.’nın, Mart ayında karnının büyümesi üzerine
ailesi tarafından, “ur” olduğu gerekçesiyle götürüldüğü hastanede 8 aylık hamile olduğunun anlaşıldığı,
daha sonra bir kız çocuk dünyaya getirdiği, Diyarbakır Valiliği tarafından H.A.’nın koruma altına alındığı
belirtildi.
21 Mart günü İstanbul Kasımpaşa'da, bir ilköğretim okulunun çevresinde, F.Y. (12) isimli kız öğrenciye elle
tacizde bulunan Ahmet U. (36), çevrede bulunan esnaf tarafından yakalandı. Yaşları 11 ile 13 arasında
değişen 19 kız çocuğuna da sarkıntılık ettiği belirlenen Ahmet U., taciz ettiği kız öğrenciler tarafından
teşhis edildi.
Muş ili Malazgirt ilçesinde ikamet eden Fatma Kaya (6)adlı kız çocuğu, 30 Mart günü, evlerinin
bitişiğindeki samanlıkta iple boğularak öldürülmüş halde bulundu.
Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı köyünde ikamet eden ilköğretim okulu öğrencisi Esra Kardeş (13),
18 Mart günü S.S.(17) adlı genç kız tarafından öldürüldü. S.S'nin, Esra Kardeş'in kuzeniyle birlikte olduğu
ve terk edildikten sonra intikam amacıyla küçük kızı boğduğu ve anne-babasının yardımıyla,
bahçelerindeki fosseptik çukuruna attıkları belirlendi.
2 Nisan günü Konya’da, güvenlik güçlerince yapılan operasyonda, H.K. (13) isimli kız çocuğunu dedesinin
taciz ettiği, ağabeyinin de, 5 YTL karşılığında arkadaşlarının elle taciz etmesine izin verdiği belirlendi.
5 Nisan günü Sakarya'da, Figen (36), Selma (29) ve Mine Aydın(27) adlı üç kız kardeş, anneleriyle birlikte
olan adamın B.İ. (14) adlı oğlunu kaçırıp işkence yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.
Siirt ili Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde ikamet eden 17 yaşındaki Nurten Polat adlı genç kadın, 9
Nisan günü, Kozluk ilçesi yakınlarındaki boş bir arazide öldürülmüş olarak bulundu.
10 Nisan günü Van'ın Erciş ilçesinde, Ziya Gökalp İlköğretim Okulu öğrencisi İ.F ile sınıf arkadaşı E.G,
okul çıkışında, belirlenemeyen bir nedenle tartıştı Olayda, İ.F., E.G’yi bıçakla yaraladı.
10 Nisan günü Eskişehir'de, M.K.(16) ve A.O (16) adlı lise öğrencileri, fidan dikiminin ardından gittikleri
piknik alanında, uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
21 Nisan günü Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi M.T. (17), okuldaki
öğretmenlerinden birinden çaldıkları kredi kartıyla aldıkları iddia edilen cep telefonu yüzünden tartıştığı
sınıf arkadaşı Recep Özen'i (17), bıçaklayarak öldürdü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir ilkokulda hizmetli olarak çalışan Muhammet Yıldız (21), okul
bahçesinde oynayan 4 yaşındaki erkek çocuğu S.Ö.'ye tuvalette tecavüz etti.
Adana'da lise öğrencisi S.F. (17), Şubat ayında, abisinin tecavüzüne uğradığını iddia ederek evden kaçtı.
Babası yerel bir televizyonda canlı yayına çıkarak S.F.'nin bulunmasını isteyince, Çocuk Şube Müdürlüğü
ekipleri, 23 Nisan günü harekete geçti. S.F.'nin, "fuhuş yapmak ve fuhuşa aracılık etmek" suçlarından
sabıka kaydı bulunan Yıldız Ağar (26) tarafından alıkonulduğu belirlendi.
Tatil için ailesiyle Antalya'ya gelen Marco W. (17) isimli Alman genci, 13 yaşındaki İngiliz turist kız
Charlotte Lee M'ye "cinsel tacizde bulunduğu" suçlamasıyla, Nisan ayında tutuklandı.
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29 Nisan günü, Van merkez Kurubaş köyünde, tecavüz edildikten sonra iple boğularak öldürüldüğü
belirlenen 8 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedi bulundu.
Mersin’de 9 yıl önce eşi ve kayınvalidesini öldüren ve 6 ay önce cezaevinden tahliye olan Lütfi Pıçak (44),
1 Mayıs günü uyuşturucu tedavisi gördüğü Adana’dan Mersin’e gelerek yeğeninin yanında kalan oğlunu
görmek istedi. Yeğeni Sevim Ö. ile tartışan Pıçak, oğlu Yakup Pıçak (11) ve yeğeninin 6 yaşındaki kızı
K.Ö.’yü öldürdü, yeğeninin diğer kızı N.Ö.’yü (3) ise yaraladı.
Van ili Kurubaş köyünde oturan ilköğretim okulu 3. sınıf öğrencisi Dilan Binici (8), 29 Nisan günü
boğularak öldürüldü. Otopside, tecavüz bulgusuna rastlanan ve vücudundan sperm örnekleri alınan
Binici'nin, tavana telefon kablosuyla asılarak öldürüldüğü, olaya intihar süsü verilmek istendiği ortaya çıktı.
Batman’ın Belde mahallesinde oturan Ramazan Ok (16) isimli çocuk, 30 Nisan günü, bir internet cafeden
çıkarken bıçaklandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, işlettiği internet kafeye gelen ve yaşları 16-17 arasında değişen 3 erkek
çocuğunu kandırarak evine götürdükten sonra başlarına silah dayayarak tecavüz ettiği, görüntüsünü
kameraya kaydetmekle tehdit ettiği çocuklardan birine bu eylemi birkaç kez tekrarladığı iddiasıyla evinde
gözaltına alınan Erdinç A., 2 Mayıs günü sorgusunun tamamlanmasının ardından tutuklandı. 3 çocuğa da
tecavüze yeltendiği iddia edilen zanlının daha önce de tecavüz suçundan sabıkalı olduğu belirlendi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iki aylık bir takibin ardından 4 Mayıs günü sabaha karşı, daha
önce tespit edilen Fatih, Beyoğlu ve Şişli'de 12 eve eşzamanlı baskın yaptı. Özel harekat timlerinin de
katıldığı baskınlarda biri kadın, 25 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda zorla hırsızlık yaptırıldığı belirlenen 2
çocuk da kurtarılarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro
Amirliği'ne getirilen zanlıların, Diyarbakır'dan kandırarak ya da kaçırarak getirdikleri çocukları, organize bir
şekilde hırsızlık ve kapkaç yapmaya zorladıkları belirlendi.
Eskişehir’in Kırmızı Toprak mahallesinde oturan G.D. (24) isimli genç kadın, 3 Mayıs günü doğum
yaptıktan sonra bebeğini 3. kattan havalandırma boşluğuna attı. Komşuların ağlama sesi duyması üzerine
çağrılan itfaiye ekipleri, duvarı yıkarak bebeği kurtardı. 7 aylık kız çocuğu ve aşırı kan kaybeden anne,
hastaneye kaldırıldı.
5 Mayıs günü Şanlıurfa’da, Divanyolu caddesindeki bir çöp bidonunda, poşetin içine sarılmış bir günlük
bebek bulundu.
6 Mayıs günü Konya’nın Selçuklu ilçesinde, ilköğretim okulu öğrencisi M.F.Y. (14), kendisini kandırarak
evine götürdüğü ve tecavüz etmeye kalkıştığı iddia edilen F.K.(17) tarafından önce bıçaklandı, sonra da
4’üncü kat balkonundan aşağıya atıldı.
8 Mayıs günü, Aykut (3) ile 6 aylık kız kardeşi Ezel, anneleri tarafından, Adana'nın Yeşilyurt
mahallesindeki bir arsada terk edilmiş halde bulundu.
Kendisinden yaşça büyük biriyle evlendirilmek istendiği iddia edilen ve Tokat’ın Niksar ilçesindeki evinden
kaçarak İstanbul’daki akrabalarının yanına gelen N.T. (16), 10 Mayıs günü, İstanbul’un Şişli ilçesi Ayazağa
mahallesinde yolda yürürken bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Zihinsel engelli Müjdat Kaya (15) adlı çocuğun, İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde
işkence gördüğü iddia edildi. Şakir -Nevin Kaya’nın çiftinin çocuğu olan Müjdat, bir süre önce Sakarya
Valiliği aracılığıyla polis kontrolünde sevkedildiği hastanede bir hafta kaldıktan sonra 15 Mayıs günü
taburcu edildi. Oğlunun burnunda, ayak parmaklarında, kolunda ve sırtında yara izleri gördüğünü belirten
Şakir Kaya, 16 Mayıs günü Sakarya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
16 Mayıs günü Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Esra Akyüz (6) adlı çocuk, K.C. (17) tarafından öldürüldü.
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Eskişehir'de, Ali Tekin İlköğretim Okulu'nda, polis memuru İsmet P.'nin 1/B sınıfında okuyan oğlunun
yaramazlık yapınca, diğer öğrenciler tarafından okul müdürüne şikâyet edilmesine kızan Necla P. adlı
kadın, okula giderek son dersten çıkan öğrencilerin üstüne, yanında getirdiği biber gazını sıktı. Sınıf
öğretmeni Mevlüt Ün ile öğrenciler R.Ç. ve M.A.Y., gazdan etkilendi.
Sakarya’da, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı 7-12 yaş grubundaki çocukların kaldığı Arifiye Çocuk
Yuvası’nda, 12 yaşındaki B.Ş.’ye,, yuvada bakıcı anne olarak çalışan kadının 18 yaşındaki oğlunun,
mesai bitimi sonrası yurda gelerek cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili, 20 Mayıs günü
Cumhuriyet Savcılığı ve SHÇEK tarafından iki ayrı soruşturma başlatıldı.
22 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuran Berkant Tüfekçi, Kemerburgaz Ağaçlı Çocuk Esirgeme
Kurumu’nda kalan ve ziyaretine gittiği çocuğunun kolunda, bacağında kesik izleri olduğunu ve saçlarının
kesildiğini belirterek hukuki yardım talep etti.
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, 22 Mayıs günü kaybolan Zehra Solmaz'ın (6), T.Ö.(17) adlı kişi tarafından
tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü belirlendi.
İstanbul Maltepe’de, D.Ö. (8) adlı kız çocuğuna tecavüz ettiği iddia edilen Y.K. (59), 23 Mayıs günü
tutuklanarak cezaevine gönderilirken, küçük kızı çikolata ile kandırarak tecavüz eden Y.A. isimli diğer kişi,
yurtdışına kaçtı.
25 Mayıs günü, Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde bulunan bir eve, açık olan balkon kapısından giren
Murat Güneş (26), evde tek başına kalan A.K.’nin (15) boğazına bıçak dayayarak cinsel tacizde bulundu.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, 17 yaşındaki H.D.'yi 1 yıl içerisinde 500 kişiyle cinsel
ilişkiye zorladığı öne sürülen 14 kişiyi yakaladı. Samsun'dan geçen yıl, Gürsu ilçesinde oturan akrabalarını
ziyaretine gelen ve kadın tüccarlarının eline düşen H.D., sorgusunda, tanıştığı Ahmet Yavuz'un (25)
evlenme vaadiyle kendisiyle ilişkiye girdiğini, daha sonra kendisini terk ettiğini, çalışmak için girdiği tekstil
atölyesinde, kendisiyle defalarca ilişkiye giren atölye sahibi İsrafil Orbey'in daha sonra kendisini kadın
satıcılarına verdiğini, ölümle tehdit edildiği için kimseye bir şey anlatamadığını, ilişki karşılığı alınan 250
YTL’nin 50 YTL'sinin kendisine verildiğini belirtti. Olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet Yavuz, İsrafil Orbey,
Eda Tok (35), Nuray Atmalı (47), Gülşen Mataracı (32), Hatice Tunus (47), Veysel Çelik (47), Fevzi
İstanbullu (47), Rüstem Karacık (45), Mümin Canbalı (57) Muzaffer Akyüz (47), Halil Eren (58) ve Yaşar
Çakır adlı zanlılar hakkında, “Yaşı küçük kız çocuğunun çaresizliğinden yararlanarak fuhuşa teşvik etmek
ve aracılık yapmak” suçlarından soruşturma açıldı.
Şanlıurfa ili Bozova ilçesinde, Y.B.Ç.(4) adlı çocuk, 24 Mayıs günü cami tuvaletinde, uyuşturucu madde
bağımlısı G.Ç.'nin (17) tecavüzüne uğradı.
Bilecik'in Küre beldesinde, cami imamı İ.C. (24), zihinsel engelli M.Y. (15) adlı erkek çocuğa tecavüz ettiği
iddiasıyla, 31 Mayıs günü tutuklandı.
Siirt ili Kurtalan ilçesinde, Sümer İlköğretim Okulu öğrencisi A.T.’nin (12), 1 Haziran günü, sınıf öğretmeni
A.N.Y. tarafından taciz edildiği iddia edildi.
6 Haziran günü Denizli’de, E.Ç. (12) adlı kız çocuğunun fotoğrafını başka bir kadının nüfus kağıdına
yapıştırarak, yaşını 18'den büyük gösterip para karşılığı zorla fuhuş yaptıran 3 kişi yakalandı.
Diyarbakır’da, Nazime Tatlıcı İlköğretim Okulu’nda temizlik görevlisi İ.E. ile, kütüphane görevlisi M.S.B.,
Z.T., S.Ü. ve K.A. adlı 3 kız öğrenciyi, önce taciz ettikleri ve daha sonra tecavüze yeltendikleri iddiasıyla
tutuklandılar.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki bir ilköğretim okulunda okuyan 3 kız öğrencinin velileri, ilçe cumhuriyet
savcılığına giderek, kızlarına tacizde bulunduğu iddiasıyla, öğretmen G.P.'den şikâyetçi oldu. Savcılık,
soruşturma başlatırken, bilgisayar öğretmeni G.P., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra savcılıktaki
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ifadesinin ardından, "küçük yaştaki çocuklara cinsel tacizde bulunmak" suçundan, 8 Haziran günü
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
16 Haziran günü, İstanbul Kağıthane Saray mahallesinde, bilgisayarıyla oynatacağını söyleyerek
kandırdığı H.I. (7) adlı kızı, işyerinde çırılçıplak soyarak ellerini, ayaklarını, ağzını ve gözlerini koli bandı ile
bağlayıp cinsel tacizde bulunan S.T.(39) adlı kişi, taciz esnasında polisler tarafından yakalandı.
Elazığ merkez Yurtbaşı beldesinde M.A. isimli kişinin, 18 Haziran günü G.C. isimli çocuğu, para vereceği
vaadiyle evine çağırdığı ve cinsel tacizde bulunduğu yönünde ihbarda bulunuldu.
18 Haziran günü Eskişehir'de, zihinsel engelli F.K.'ye (17), "şeker ve para verme” vaadiyle cinsel tacizde
bulunduğu iddiasıyla, A.K. (63) adlı kişi gözaltına alındı.
22 Haziran günü İHD Diyarbakır Şubesine başvuran R.G., kızı Ş.M.G.’nin(7), 17 Haziran günü Ergani’deki
evlerinin önünde oyun oynarken, yaşları 6 ve 16 olan iki çocuk tarafından alınarak boş bir araziye
götürülüp tacize uğradığını belirtti.
Çorum’un Bayat ilçesinde bir ihbarı değerlendiren emniyet amirliği ekipleri, Bayat Lisesinde okuyan,
yaşları 15 ila 17 arasında değişen 5 kız öğrenciye tecavüz ettikleri öne sürülen 20 kişiyi, 22 Haziran günü
gözaltına aldı.
26 Haziran günü Çorum'un Alaca ilçesinde, bakkal A.Y. (66), kereste tüccarı İ.B. (25) ve inşaat işçisi M.D.
(34), ilköğretim öğrencisi T.E.'ye (14) tecavüz etmekten tutuklandı. T.E., ifadesinde, "Bakkal amca şeker,
çikolata veriyordu. Diğerleri sigara veriyor, yemek yediriyor, otomobille gezdiriyordu. Cinsel ilişki tekliflerini
kabul ediyordum. Bu yolla para da kazanıyordum" dedi. Bakire olmadığı tespit edilen T.E., psikolojik
tedaviye alınarak yetiştirme yurduna yerleştirildi.
Diyarbakırlı bir ailenin çocuğu olan 13 yaşındaki S.G., ağabeyine kaçan kıza karşılık olarak, kızın 17
yaşındaki ağabeyi Muttalip A.'ya zorla verilince polise sığındı. Beş ay boyunca defalarca tecavüze
uğradığını söyleyerek İstanbul Eminönü Çocuk Büro Amirliği'ne 2 Temmuz günü gelen S.G., tecavüze ve
bir eve kapatılıp işkenceye maruz kaldığını söyledi. Ağabeyinin kaçırdığı kızın ailesinin erkek çocuğuna
'berdel' usulü verildiğini söyleyen S.G.'nin iddiaları üzerine polis, soruşturmayı derinleştirdi. İddialara göre
S.G.'nin ağabeyi Ramazan G., sevdiği kızı ailesinden istedi. Olumsuz yanıt alan Ramazan G., S.A.'yı
kaçırarak dini nikâh kıydı. S.A.'nın ailesi de kaçan kızlarına karşılık aileden 35 bin YTL para ya da ailenin
13 yaşındaki kızı S.G.'nin 'berdel' usulüyle oğulları Muttalip A.'ya verilmesini istedi. S.G., Muttalip A.'ya
verildi. Zorla imam nikahıyla evlendirilen S.G. beş ay kaldığı evde yaşadıklarına dayanamadı. İlaç içerek
ve bileklerini keserek yaşamına son vermek isteyen S.G., bir fırsatını bularak evden kaçıp polise
sığınarak yardım istedi. S.G., sosyal gözetmen nezaretinde polise verdiği ifadesinde, yaşadıklarını şöyle
anlattı: "S.A. karşılığında beni, ailenin 17 yaşındaki oğlu Muttalip A.'ya 'berdel usulü' vermek istediler.
Ailem başta reddetti. Bizi tehdit edip, 'Töremizdir, vereceksiniz' deyince ailem vermek zorunda kaldı.
Muttalip A'ye, onu istemediğimi söyledim. Ama bana zorla sahip oldu. Eğer birlikte olmazsam bayıltıp
sahip olacağını söyledi. Beş ay boyunca bana defalarca sahip oldu”. S.G.'nin ifadeleri üzerine polis
Muttalip A. ile babası Medeni A., annesi Emine A.'yı gözaltına alındı. Savcılık, Muttalip A.'yı 'zorla
alıkoyma ve tecavüz', anne ve babayı da 'suça iştirak' suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Zanlılar
tutuklandıktan sonra savcılık, S.G.'nin annesi Suzan G. ile babası Fahrettin G. için de yakalama kararı
çıkardı. Baba Fahrettin G. tutuklandı. Savcı, olayla ilgili iddianamesini 2 Ağustos günü tamamladı.
İddianamede, S.G.'nin babası Fahrettin G. ile annesi Gülşen G. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" ve
"evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptırmak" suçlarından 18 ile 33,5 yıl arasında hapis
cezası talep edildi. S.G.'nin evlendirildiği M.A.'nın babası Medeni A. ile annesi Emine A'.nın da aynı
suçlamalar ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan 22 ile 47 yıl arasında hapis cezasına
çarptırılması istendi. M.A.'nın dosyası ise, 18 yaşından küçük olması nedeniyle çocuk mahkemesine
gönderildi.
İzmir Bergama'daki M Tipi Çocuk Kapalı Cezaevi'nde, tutuklu bir çocuğa, tutuklu 5 gencin tecavüz ettiği
beklirtildi. İlk tecavüz olayı, 8 Haziran günü, B-6 koğuşunda meydana geldi. İddiaya göre, M.G.'ye (15),
aynı koğuşta kalan M.Ç. (16), D.K. (16), M.U. (16) ve O.B. (17) ile E.A. (17) tecavüz etti. Sanıkların,
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M.G.'ye hakeret edip, ellerini ve ayaklarını koğuştaki ranzaya bağladıkları, jileti boğazına dayayarak ırzına
geçtikleri öne sürüldü. Sanıkların ayrıca, M.G.'ye işkence yaptıkları da belirtildi. Olayı soruşturan savcı
Halil İbrahim Yüksel, beş sanık hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılanmaları için, ağır
ceza mahkemesinde 21'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
İstanbul Beykoz'da, Mart ayında, parçalanmış olarak bulunan cesedin 15 yaşındaki Müslüm Kanyılmaz'a
ait olduğu belirlendi. Polis, cep telefonu hırsızlığından sabıkalı Kanyılmaz'ın başka bir çeteyle çalışmak
istediği için öldürüldüğünü belirledi.
8 Temmuz günü, Adana’nın 100'üncü Yıl semti Göçmenevleri kavşağındaki boş bir arazide, bir süredir
kayıp olan Ceren Yağız’ın (5) cesedi bulundu. Ceren’in, amcasının oğlu Murat Yağız (27) tarafından
tecavüz edilip, boğularak öldürüldüğü belirlendi.
11 Temmuz günü Konya'da, ödevi ile ilgili araştırma için internet kafeye giden bir ilköğretim okulu
öğrencisi, iki genç tarafından, ders çalışma bahanesiyle götürüldüğü evde tecavüze uğradı.
Ağrı ili Diyadin ilçesinde ikamet eden Hakan Demir, 13 Temmuz günü, kaçırmak istediği amcasının kızı
Tuğba Demir’i silahla öldürdü.
16 Temmuz günü, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Büyük Yanık İlköğretim Okulu bahçesindeki düğünde
havaya rastgele açılan ateş sonucu, Tuğrul Gedikli (12) isimli çocuk öldü, Gülsüm Taşkın (42) adlı kadın
da yaralandı.
İzmir'in Çiğli İlçesinde babası Hüseyin Filizöz'e ait "Filiz Mobilya" mağazasında çalışan Duygu Filiz (15),
28 Temmuz günü mağazada tek başına olduğu bir sırada, erkek arkadaşı V.M (18) tarafından 6 yerinden
bıçaklanarak öldürüldü. Sürünerek mağazadan dışarı çıkan genç kız, o sırada oradan geçen zabıta
ekipleri tarafından özel bir tıp merkezine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
2 Ağustos günü Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Ceber Köyü'nde, İ.A. (25) isimli kişinin, yedi yaşındaki
yalnız başına oynayan İ.K.'yı boğazına bıçak dayayarak kahveye götürdüğü ve tecavüz ettiği iddia edildi.
Köydeki herkes sünnet düğününde olduğu için küçük çocuğun yardım çağrısını kimse duymadı. Baba
düğün sırasında olayı öğrenerek jandarmaya başvurdu. Ortadan kaybolan İ.A.'ysa gece yakalanıp
tutuklandı.
Rize'de ilköğretim okulu müdürü M.A. hakkında, eski bir kız öğrencisi H.A.’ya (17) cep telefonundan cinsel
içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Hakkında adli ve idari soruşturma
başlatılan okul müdürü 10 Ağustos günü açığa alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde Boğaziçi Semtinde M.K. (17), evlenmek için kaçırdığı 16 Sevil Coşkun'u 11
Ağustos günü uyurken pompalı tüfekle vurduğu iddiasıyla gözaltına alındı. M.K, Coşkun'u pompalı tüfekle
oynarken kaza sonucu vurduğunu ifade etti.
Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukatlardan S.Ö.’nün, Ağustos ayında 16 yaşındaki B.Ç adlı genç kızı
kaçırarak tecavüz ettiği iddia edildi.
Kayserinin Yahyalı İlçesinde 11 Ağustos günü, 6 yaşındaki M.D. oğlu V.K.'yi(8), evde bulunan av tüfeği ile
oynarken kaza ile öldürdü.
Batman Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na 3 ay önce ismi açıklanmayan bir ilden getirilen
A.Y.’nin (14) yapılan sağlık kontrolünde hamile olduğu anlaşıldı.
Batman Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan H.S.'nin (14), ağabeyinin çalıştığı
restoran sahibi E.B. tarafından tecavüz edilip 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Pendik'te 9 yaşındaki oğullarını sünnet ettirmek için götürdükleri hastanede doktor tarafından
dövüldüğünü öne süren aile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mali müşavir anne Gülin A. ile baba
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İsmail A., 9 yaşındaki oğulları U.A'nın Pendik Devlet Hastanesi'nde ağlayıp direnmesi üzerine cerrah
Ömer Y.'nin dayağına maruz kaldığını söyledi. Baba İsmail A., rapor ve karakol tutanağı ile birlikte gittiği
Pendik Cumhuriyet Savcısı'nın kendilerine "Bence şikâyet etmenize gerek yok" dediğini, sonra ise
"Tamam imzalıyorum ama siz bunu bir fırsat- ı ganimet olarak görüyorsunuz" iddia etti.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Sarımsaklı beldesinde 20 Ağustos günü, ailesiyle birlikte kaldığı çadırdan
kaçırılan 6 yaşındaki engelli kız çocuğu Ş.Ö.’ye ormanlık alanda tecavüz girişiminde bulunuldu.
Bursa'da ebeveynleri tarafından sokaklarda çalıştırıldıkları iddia edilen E. K. (13), M. K. (13), R. K. (10), İ.
K. (7) M. K. (13), M. K. (8) ve N. A. (13) isimli 7 çocuk, ailelerinden alınarak mahkeme kararıyla yurda
yerleştirildi. Uygulamanın Türkiye'de ilk olduğu belirtilirken, yurtta tedbir olarak 3 ay kalmasına karar
verilen çocuklar, sokakta çalışmanın suç olduğunu bilmediklerini ifade ederek, “Evimize dönmek istiyoruz”
dedi. Mahkeme tedbir kararını 3 ay sonra gözden geçirecek. Duruma göre çocukları, ailelerine ya da
yurda geri teslim edecek.
Tunceli ili Akpazar Yatlı Bölge İlköğretim Okulu 1. sınıf örencisi olan M.K., Ş.P. ve M.K., kaldıkları koşuta
8. sınıf öğrencileri B.K., A. B. Ve O.E. tarafından korkutularak sürekli taciz ve tecavüze uğradıklarını
belirtti.
18 Ağustos günü Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikâyette bulunan F.M. adlı kadın,
diplomasını almak için okula birlikte gittiği 13 yaşındaki kızı A.G.M'nin, Müdür Yardımcısı M.G. tarafından
makam odasında sıkıştırılarak dudaklarından öpüldüğünü iddia etti. Gözaltına alınan Müdür Yardımcısı
M.G. ise suçlamayı kabul etmedi. Sorgulamasının ardından, "küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismar"
suçundan mahkemeye çıkarılan Müdür Yardımcısı M.G. tutuklanarak cezaevine konuldu.
Antalya’da Ağustos ayı içerisinde, E.G. (15) isimli kız çocuğu, bir yıl önce evlendirildiği Yaşar B.’nin
kendisine şiddet uyguladığını belirterek devletten yardım istedi. 13 yaşında amcası A.G.’nin tecavüzüne
uğrayan ve hamile kalan E.G., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir erkek bebek dünyaya
getirdi. Ancak ailesi, annesine göstermediği bebeği Uşak'taki bir aileye evlatlık olarak verdi. E.G. bir süre
sonra Kemer'de yaşayan 45 yaşındaki Yaşar B. İle evlendirildi. Gittiği evde bir yıl boyunca şiddet gören
'çocuk kadın' sonunda dayanamayıp polise sığındı. E.G. başına son yıl yaşadıklarını polise şöyle
anlatıyordu: "Sürekli dayak yiyordum. Son olarak amcamın bana tecavüzüyle ilgili olarak duruşma için
annemle birlikte Antalya'ya gidecektik. O gün sabah Yaşar B., bana 'Bir daha seni bu evde görmek
istemiyorum. Senin masraflarını karşılayamam. Bundan sonra sakın bir daha bu eve gelme' dedi. Beni
kabul etmeyen ve eziyet eden ailemin yanına da gitmek istemediğimden polise sığındım. Bu olaylardan
dolayı kimseden şikâyetçi ve davacı değilim. Devlet himayesinde bulunan bir yurda yerleştirilmemi
istiyorum." E.G.'nin bu sözleri üzerine Yaşar B., 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan 1. sınıf bir otelin sahibi Nedim Bakkal (45), 1.5 yıldır yanında sekreter
olarak çalışan 17 yaşındaki Ü.Ü.’ye tecavüz ettiği iddiası ile 24 Ağustos günü gözaltına alındı. Nedim
Bakkal olay sırasında alkollü olduğunu, genç kızla kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti. Antalya
Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Ü.Ü.'nün bekâretinin bozulduğu şeklinde rapor verildiği öğrenilirken, Nedim
Bakkal, "küçük yaşta kıza tecavüz" suçundan, tutuklanarak Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mahallesinde 24 Ağustos günü, Ferhat Aydoğan (14) adlı çocuk,
S.B. (15) adlı çocuk tarafından, eski kız arkadaşıyla çıktığı gerekçesi ile, kalbinden bıçaklanarak
öldürüldü.
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Karahıdırlı köyünde 28 Ağustos günü, Yüksekokul mezunu M.Ç. (25) isimli
kişi köy çeşmesine su doldurmaya giden yeğeni 12 yaşındaki Elif Nur Çakıcı’yı bulunan pompalı tüfekle 45 el ateş ederek öldürdü.
İzmir'in Buca İlçesi'nde 30 Ağustos günü, içinde "bedava kola" yazan kapak ile kandırdığı 13 yaşındaki
H.Ç'ye kamyon kasasında tecavüz etmeye çalışan C.K. (55), vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.
Toplanan semt sakinlerinin dövdüğü C.K, polis tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi
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yapılan C.K. gözaltına alındı. C.K, çalıştığını itiraf etti. Olaydan sonra sürekli ağlayan 13 yaşındaki zihinsel
özürlü H.Ç'nin ifadesi Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir psikolog gözetiminde alındı.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 16 yaşındaki bir kıza tecavüz ettikleri öne sürülen 4 kişi 4 Eylül günü
gözaltına alındı. 600 Evler Mahallesi’nde oturan B.A.’nın (16) karnının şişmesinden şüphelenen ailesi, kızı
doktora götürdü. Yapılan muayenede, genç kızın 4 aylık hamile olduğu belirlendi. Kızın, ailesine 4 ay önce
Güngör Sokak’ta kendisini zorla eski bir eve götüren 4 gencin tecavüzüne uğradığını, korktuğu için olayı
kimseye anlatamadığını söylediği iddia edildi. Ailenin, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatan Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç
kıza tecavüz ettikleri öne sürülen HT., (18) Ç.A. ,(17) G.H., (15) ve G.Ş.’yi (16) gözaltına aldı.
İzmir’de 8 Eylül günü, bara eğlenmeye giden Ebru Altunyılmaz (14), 'Niye dik dik bakıyorsun' diye laf atıp
tartıştığı B.Ş. (18) tarafından iki yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Sakarya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı, 12-18 yaş arasındaki kız öğrencilerin kaldığı Bremen
Mızıkacıları Yetiştirme Yurdu’nun imamı S.Y. (45) hakkında, biri nişanlı olan 2 genç kıza çeşitli
zamanlarda cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
İzmir’de iki çocuk annesi Banu Şak (18), 8 Eylül günü barda bakışma nedeniyle tartıştığı dershane
öğrencisi Emsur Altunyılmazı’ı (14) iki yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Eylül ayında Antalya’da bir evden hırsızlık yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 12
yaşındaki kızın esrara alıştırıldığı ve bir yıldır 60 kişinin tecavüzüne uğradığı belirlendi. H.S. ifadesinde
şunları anlattı: "Bir yıl önce soyadını bilmediğim Eyüp adlı bir amca bana tecavüz etti. Sonra da
arkadaşlarına söyledi, onlar da benimle ilişkiye girdi. Bir yıl boyunca tam 60 kişi bana tecavüz etti ve
kimseye söylememem konusunda da tehdit ettiler. Bana tecavüz edenlerden biri bana cep telefonu aldı.
Esrar parası bulamadığım için o eve girdik." Yakalandıktan sonra cep telefonuna 'Bebeğim, akşam seni
lunaparka götüreyim mi? Bana haber ver aşkım, birazdan ararım seni' yazılı mesaj gönderen bisiklet
tamircisi M.A., jandarmanın baskınıyla yakalandı. Jandarma H.S.'ye tecavüz eden altı kişiyi yakaladı.
Zanlılardan ikisi savcıya yaşının büyük olduğunu sandıkları için H.S. ile ilişkiyi girdiklerini söyledi. H.S. ise
ifadesinin değiştirerek bu kişileri tanımadığını söyledi. Zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldı.
Adana Seyhan’a bağlı küçük Dikili beldesindeki ilköğretim okulunda 7. sınıf öğrencisi V.G. (14) ile 6. sınıf
öğrencisi E.T. arasında 18 Eylül günü yaşanan tartışma sırasında E.T., V.G,’yi kasığından bıçakladı.
İstanbul Ümraniye’de 23 Eylül günü, 5 yaşındaki E.S. “akli dengesinin bozuk olduğu” belirtilen bir kişi
tarafından bıçakla cinsel organından yaralandı.
İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Tren İstasyonu'nda 23 Eylül günü, Sirkeci'ye gitmek için arkadaşı Hülya
T.(16) ile Nurcan Ç. (16), vagonda cep telefonunu gasp etmek isteyen saldırganlar tarafından sol
baldırından bıçaklandı. Saldırganlar Seyit O. (17) ve Özkan Ç. (15) yakalanarak gözaltına alındı.
24 Eylül günü Niğde’de, aynı mahallede oturan 13 yaşındaki U.K. ile Ş.B. arasında çıkan tartışma sonrası
U.K., bıçakla Ş.B.’yi göğsünden ağır yaraladı.
24 Eylül günü Eskişehir’de, 13 yaşındaki K.Ç., arkadaşını dövdüğünü iddia ettiği 15 yaşındaki Serkan
Ölçer’i bıçakla karnından yaraladı.
Bilecik’te babasının kumar borcuna karşılık 10 ay önce tanımadığı B.Ç.’ye verildiğini ve ilişkiye zorlandığnı
iddia eden 17 yaşındaki Ö.Y., polise başvurup 44 yaşındaki babası Ş.Y’den şikayetçi oldu. Suçlamaları
kabul etmeyen baba Ş.Y. ile B.Ç. adileyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 13 yaşındaki Aycan Baran, 28 Eylül günü 95 şiş darbesi ile öldürüldü. Küçük
kızı hakkında sevgilisi var dedikodusu çıkardığı için öfkelenen 16 yaşındaki komşu kızı S.C.’nin erkek
arkadaşı ile birlikte öldürdüğü ortaya çıktı.
Ağrı'nın Patnos ilçesine bir köyde oturan F.G. (12), isimli kız çocuğu, kendisini evinden kaçırıp İzmir’e bir
otele getiren Yahya Güneş tarafından iki boyunca dayak ve tecavüze maruz kaldı. Güneş hakkında, 23 yıl
hapis cezası istemiyle İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. "Ağabeyim töre gereği
öldürüleceğimizi söylemiş" deyince küçük kız devlet yurduna yerleştirildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde 14 Ekim günü, 19 yaşındaki O.P. ve A.K. isimli iki genç, O.P.'nin evinde 14
yaşındaki C.S. isimli kıza zorla içki içirip tecavüz etti. İddiaya göre, iki genç aldıkları alkolün de etkisiyle
sızdı. Aşırı kan kaybeden genç kız ise kendinden geçti. Bayram gezmesinden dönen ve evde gençleri
çırılçıplak bulan O.P.'nin babası, aşırı kan kaybeden genç kızı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne
kaldırdı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen C.S., iki gençten şikâyetçi olduğunu söyleyerek, "Zorla içirip
tecavüz ettiler" dedi. C.S. ile kendi rızasıyla birlikte olduğunu söyleyen iki genç, adliyeye sevk edildi.
Mersin'de daha önce yaşları 11 olan üç kız çocuğunu bıçak tehdidiyle kaçırıp tecavüz girişiminde bulunan
Fatih E. (20), 21 Ekim günü Çağdaşkent mahallesi Fener Sitesi civarında 5 yaşındaki Z.B.'yi kaçırdı.
Vatandaşların ihbarı üzerine hemen olay yerine gelerek çevrede araştırma başlatan polis, zanlıyı bir
portakal bahçesinde yakaladı.
Bursa'da 26 Ekim günü, A.A. (30) ile T.A. (34) isimli kişiler aynı evi paylaştıkları B.T.'nin (17) 13 aylık
bebeğini ağladığı için feci şekilde dövdü. Muradiye Devlet Hastanesi'ne getirdikleri bebek için trafik kazası
yaptıklarını söyleyen A.A. ve T.A., ön koltuktaki bebeğin annesinin kucağından fırlayarak otomobilin
camına çarptığını söyledi. Muayene ettikleri bebeğin vücudunda sigara söndürüldüğünü, yüzünde tokat
izleri bulunduğunu, sol kolunun üç yerinden kırıldığını saptayan doktorlar polisi uyardı. Hayati tehlikesi
bulunan bebek yoğun bakıma gönderilirken üç zanlı gözaltına alındı. Doktorlar yeterli beslenemeyen
bebeğin midesinde küçülme belirlediklerini de söyledi.
İstanbul Pendik'te 26 Ekim günü ortadan kaybolan lise öğrencisi İ. Y. (16) 21 gün sonra polisin Topkapı'da
bir eve yaptığı baskında bulundu. Çamçeşme Mahallesi'nde oturan İ. Y.'den 26 Ekim 2007 tarihinde
okuldan çıktıktan sonra haber alınamadı. İ.Y. polisin baskın yaptığı adreste Sabahattin K. adlı şüpheliyle
birlikte bulundu. Sabahattin K. gözaltına alındı. Lise öğrencisi İ.Y. polise verdiği ilk ifadesinde tanımadığı
kişiler tarafından okul çıkışında bayıltılarak bir araca bindirilip kaçırıldığını, 3 hafta boyunca değişik yerlere
götürülerek 13-14 kişinin tecavüzüne uğradığını söyledi. İ.Y.'nin kaçırılarak tecavüz edilmesi olayına
karıştıkları iddia edilen toplam 7 kişi gözaltına alındı.
29 Ekim günü Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi
Mehmet Ali Tendik (13), bir parkta tartıştığı bir grup tarafından göğsünden bıçaklandı.
Tekirdağ'da yürüme engelli G.T., iki yıldır internette sohbet ettiği R.K. tarafından gezme bahanesiyle
çağrıldığı İstanbul Kumkapı'da bir otelde tecavüze uğradı. R.K. olaydan bir gün yakalandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 Kasım günü, bir kahvehanede okey oynayan Serkan Çaylak (18), oyun
sonrası hesabı ödemeyen Eren İnal’ı (17) bıçaklayarak öldürdü.
Trabzon merkeze bağlı Pelitli beldesindeki bir ilköğretim okulunda, öğretmen S.S.U.'nun (35), ilköğretim
okulu üçüncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki iki kız öğrenciye sınıfın boş olduğu sırada cinsel tacizde
bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre ilköğretim okulu üçüncü sınıf öğrencileri D.İ. ve İ.U. adlı iki kız
çocuğu, ailelerine, "Öğretmenimiz sınıf boşken bizi öptü, üstümüzü çıkarttırıp okşadı" dedi. Bunun üzerine
aileler, jandarmaya başvurarak öğretmen S.S.U.'nun (35) çocuklarına cinsel tacizde bulunduğunu iddia
ederek şikâyetçi oldu.
Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki bir ilköğretim okulunda 8 yaşındaki ilkokul 2'nci
sınıfa giden F.T. isimli kız öğrencinin, yaşları 8 ile 12 arasında değişen 8 çocuğun tacizine uğradığı iddia
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edildi. Konuyla ilgili idari soruşturma başlatılırken, iddialara adı karışan öğrenciler soruşturma
tamamlanana kadar okuldan uzaklaştırıldı.
Manisa Sosyal Hizmetler Erkek Öğrenci yurdunda bulunan 6 Çocuk hakkında fiili livata bulundukları
iddiasıyla Manisa Çocuk Mahkemesi tarafından dava açıldı. Yaklaşık 50 çocuğun barındığı yetiştirme
yurdunda, iddiaya göre ilk fiili livata olayı 6 ay önce meydana geldi; 14 yaşındaki O.K. arkadaşları F.E.
(13) ve İ.T.'yle (14) fiili livata yoluyla ilişkiye girdi. Erkek çocukların bu ilişkilerinin yurt yönetimince
duyulmasının ardından olaya neden olan O.K. başka bir ildeki sosyal hizmetlere bağlı erkek yetiştirme
yurduna gönderildi. Ancak bir ay önce de ilk olaya karıştıkları iddia edilen F.E. ve İ.T. ile birlikte H.A. (12),
A.A. (14) ve M.A'nın (13) da karıştığı yeni ilişkiler meydana geldi. Yurt yönetimi son olayın yurt yakınındaki
ilköğretim okulunun bahçesinde meydana geldiğini belirledi. Çocuklar şu an psikolog desteği altında ve
kazanılmaya çalışılıyor.''
Mardin Midyat'ta, ailesi tarafından evden kaçtığı bildirilen R.B. (15) isimli kız, 11 Kasım günü polis
tarafından bulundu. 11 kişinin kendisine 3 gün boyunca tecavüz ettikten sonra serbest bıraktığını iddia
eden R.B. Mardin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirildi. Genç kızın ifadesi
doğrultusunda olayla ilgisi olan 11 kişi tespit edildi. Polis yaptığı operasyon sonucu, yaşları 17 ile 41
arasında değişen 11 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan R.D. (37) serbest bırakılırken, H.S. (18), S.K. (19),
O.U. (19), B.U. (17), R.A. (19), M.K. (18). E.A. (19), H.I. (19), A.N. (41), Ş.A. (35) tutuklandı.
Gaziantep ilinin 75. yıl mahallesinde bir konfeksiyon atölyesinde çalışan 14 yaşındaki Yunus Emre Şahan,
30 Kasım günü işyerinden evine dönerken, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi veya kişiler uğradığı silahlı
saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
İzmit’te Kasım ayında, özel lisede okuyan 14-15 yaşlarındaki G.S., S.B. ve C.C. isimli öğrenciler, 14
yaşındaki Y.Y. adlı kız öğrenciye, kendilerine anahtar veren G.S. adlı beden öğretmeninin evinde tecavüz
ettiler. Üç öğrenci, kızın durumu ailesine anlatması üzerine yakalandı. Öğrencilerin ifadeleri üzerine,
çocuklardan birinin akrabası olduğu belirtilen öğretmen G.S. de gözaltına alındı. Üç öğrenci ve öğretmen
tutuklandı.
Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde ikamet eden A.İ. (16), adlı genç kız, S3 Aralık günü .B. isimli kişi tarafından
kaçırıldı.
Mardin'in Midyat ilçesi Gelinkaya beldesinde Kasım ayının ortasında kaçırılan İzzettin Ersoy (13) ve
Mehmet Ersoy (8) isimli iki kardeş, 4 Aralık günü jandarma tarafından su kuyusunda öldürüşmüş olarak
bulundu. İki kardeşin fidye için kaçırılıp öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.
İzmir'de Aralık ayında, tecavüze uğrayıp hamile kaldığı iddia edilen ve durumunu çevresinden gizleyen 15
yaşındaki O.E., evlerinin yakınında bulunan bir köpek kulübesinde doğum yaptıktan sonra bebeğini
sokağa terk etti. Küçük kıza tecavüz ettiği öne sürülen ve O.E.'nin annesinin evlerine temizliğe gittiği E.K.
(47) gözaltına alındı. E.K. tecavüz iddiasını kabul etmedi. O.E., doğumun ardından bebeğini alıp sokağa
bıraktı.
Amasya'da, "merdivenden düştü" denilerek hastaneye kaldırıldıktan sonra annesinin birlikte yaşadığı
erkek arkadaşı Yılmaz Y. (29) tarafından feci şekilde dövüldüğü ortaya çıkan 4 yaşındaki A.K., koyma
girdi. Yılmaz Y. mahkemece tutuklanırken, tedbir kararıyla koruma altına alınacak A.K.'nin annesi 24
yaşındaki Betül K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Malatya'da Aralık ayında, İnönü Caddesi üzerinde yürüyen H.E.A. (18) ve M.B. (17) isimli bayanlara
alkollü O.A. (20) genç tarafından sözlü tacizde bulunuldu. Bayanlar O.A.'dan şikayetçi olunca gözaltına
alınan şahıs suçlamaları kabul etmedi ancak O.A. emniyet güçleri tarafından 58 YTL para cezasına
çarptırıldı.
İzmir Göztepe Spor Kulübü'nde eski başkanlardan Mustafa Kocaoğlu döneminde yöneticilik yapan ve
Göztepe'de bir kafeterya işleten Ahmet Kiraz, iddiaya göre kafeterya müşterilerinden 15 yaşındaki Y.T.'yi

140

YAŞAM HAKKI | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

Balçova'ya götürerek zorla ilişkiye girmek istedi. Genç kızın olayı anlatması üzerine aile, Kiraz'dan
şikâyetçi oldu. Polis 23 Aralık günü Ahmet Kiraz'ı gözaltına aldı.

Çocuklar terk ediliyor
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) tarafından, 7-12 yaş çocuk yuvalarında bakım
altında bulunan 4 bin 163 çocuğu temsil etmek üzere 38 kuruluştan örnekleme seçilen 835 çocuk
üzerinde yapılan inceleme sonunda hazırlanan "SHÇEK Çocuk Koruma Sisteminin Değerlendirilmesi
Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, çocukların yurtlarda koruma altına alınmasının en önemli
nedenini "ailelerin ekonomik ve sosyal yoksunluk yaşaması" oluşturuyor. Koruma altındaki çocukların
yüzde 35,1'inin kız, yüzde 64,9'unun erkek olduğu bildirilen raporda, "Çocukların yüzde 59,6'sının
gerekli ortam ve destek sağlandığında öz ebeveynlerinin yanına dönebilecek koşullara sahip olduğu"
vurgulanıyor.
AİLELERİYLE İLİŞKİLERİ
SHÇEK tarafından, fiziksel ya da duygusal istismar, alkolizm ve madde bağımlılığı, çocuğun can
güvenliğine yönelik tehdit, çocuğun korkması, ziyaretler sonrasında çocukta gözlenen davranış
sorunları ile cinsel sömürü ve fuhşa sürükleme nedeniyle babalarının yüzde 5,7'sinin, annelerininse
yüzde 4,9'unun çocuklarını ziyaret etmesine; babaların yüzde 29,9'unun, annelerinse yüzde 23,4'ünün
çocuklarını izinli almasına müsaade edilmiyor. Buna rağmen, ziyaret etmelerine izin verilen babaların
yüzde 25,4'ü, annelerinse yüzde 30,6'sı çocuklarını hiç ziyaret etmiyor.
Yuvalarda kalan çocukların aynı yuvada olanlar dışındaki kardeşlerinin yüzde 19'u onlarla hiç
görüşmüyor; yüzde 20,4'ü ise yuva dışında olup da yuvadaki kardeşleriyle sık ya da çok sık görüşüyor.
Çocukların, yüzde 22,3'ü doğduğu ilden başka bir ilde koruma altına alınırken, 7-12 yaş çocuk
yuvalarında kalan çocukların yüzde 96,7'si okula gidiyor. Yuvalarda kalan çocukların yüzde 57,3'ünün
hem annesi hem de babası yaşıyor. Anne babası sağ olan çocukların yüzde 8ı,5'inin ebeveynlerinin
evliliği devam etmiyor. Yuvalarda bakım altında bulunan çocukların yüzde 86,6'sı, evlilikleri devam
eden ana babalarının ya da ana babadan birinin, yüzde 1,1'i ise SHÇEK yetkililerinin velayeti altında
bulunuyor.
ÇOCUKLARIN ŞİKÂYETLERİ
Yuvadaki çocukların rahatsızlıklarının başında, yüzde 20,3'ünde rastlanan "içe kapanıklık", çözümünde
hiç ilerleme kay-dedilemeyen sorunların başında ise "eşyaya zarar verme" davranışı geliyor. Yuvalarda
kalan çocukların kuruluşlarda kendilerine sunulan maddi imkanlardan memnuniyeti yüksek
düzeydeyken, en çok yakındıkları konuların başında "öbür çocuklar ve onların davranışları" geliyor.
Çocukların yüzde 5,2'si dayaktan, yüzde 4,4'ü yasak ve kısıtlamalardan, yüzde 3'ü görevlilerden ve
onların davranışlarından yakınıyor. Kaldıkları yuvalarda mevcut olanlar dışında da etkinlikler
düzenlenmesini isteyen çocuklar, en çok spor ve oyun faaliyetleri istiyor.
ARKADAŞLARIYLA İLİŞKİLERİ
Görüşülen çocukların 72,9'u, yuvada kaldığı süre içinde yuva arkadaşlarının hiçbir baskısıyla
karşılaşmadığını belirtirken, yüzde 18,2'i ilk geldiğinde diğer çocuklar-ca dışlandığını düşünüyor.
Çocukların yüzde 65,3'ü okullarındaki çocuklar tarafından herhangi bir dışlayıcı tutumla
karşılaşmadıklarını söylerken, okullarında kendileri için "yuvacı", diğer çocuklar içinse "evci"
nitelemesinden incindiklerini dile getiriyorlar.
Çocuklardan yüzde 48,9'u büyüyünce-ye kadar yuvada kalmak istediğini, yüzde 49,2'si ise istemediğini
belirtiyor. Raporda, bu duruma neden olarak, çocukların ailelerinin kendilerini istemeyeceği inancının
ve ailenin maddi imkansızlıklarının uyandırdığı kaygıların yanı sıra, yuvadaki arkadaşlarından, gerek
yuvadaki gerekse okuldaki öğretmenlerinden ve genel olarak okuldan ayrılmayı istememeleri
gösteriliyor. Görüşme yapılan bazı çocuklar, ailelerinin yanına dönmeleri halinde "unutulacaklarını"
düşünüyor. (Birgün - 13.08.07)
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XV.3. Davalar
İzmir’de 17 aylık bebeğe tecavüz iddiasıyla üçü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına 23 Ocak günü 11. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Üçüncü duruşması yapılan davada mahkeme heyeti sanıklardan
Yılmaz Varlı’ya, bebeğe cinsel istismarda bulunmaktan dolayı 15 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme
çocuğun yaşının küçük olmasını dikkate alarak sanığın cezasını 5 yıl artırdı. Sanık Varlı, porno içerikli CD
bulundurmak ve yaymak suçundan da bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan anne Fadime Budak
da bebeğine eziyet ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası aldı. Davada yargılanan diğer iki sanık ise beraat
etti. 36 yaşındaki F.B. tarafından İzmir'in Menderes ilçesindeki sağlık ocağına getirilen ve işkence gördüğü
belirlenen 17 aylık bebek N.N.B'nin defalarca tecavüze uğradığı ortaya çıkmış, çocuğuna işkence
yapıldığının belirlenmesi üzerine anne ile evde kalan üç kişi tutuklanmıştı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuklarını “berdel” usulüyle evlendiren iki baba hakkında 34'er yıl
hapis istedi. İlköğretim okulu 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki M.A., kız kardeşinin kaçtığı kişinin kız
kardeşiyle, aile arasında barışın sağlanması için zorla evlendirilmişti. Basında yer alan haberler üzerine
soruşturma başlatan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuklarını "berdel" usulü evlendiren Mehmet
Ataş ve Ramazan Kaçar hakkında, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dava açtı. Savcı,
hazırladığı iddianamede, 15 yaşındaki M.A. ile H.K.'nin evlendirilmesiyle ilgili olarak basında yer alan
haberlerin ihbar kabul edildiğini ve böylece soruşturma başlatıldığını belirtti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinde yaygın olarak süren ve karşılıklı kız alıp verme anlamına gelen "berdel" uygulamasının
mağduru olan 15 yaşındaki M.A. ve H.K., savcılıktaki ifadelerinde, birbirlerini sevdiklerini ve gerek yüz
yüze gerekse telefonla görüşerek anlaştıktan sonra ailelerinin rızasıyla evlendiklerini ileri sürdüler.
İddianamede, H.K.'nin ifadesinde hamile olduğunu söylediği kaydedildi. İddianamede, mağdurların yaşı
dikkate alındığında olay tarihinde 15 yaşını bitirmedikleri, bu nedenle cinsel ilişki için muvafakat
aranmadığı ve bu şekilde suça babalar Mehmet Ataş ile Ramazan Kaçar'ın bilerek ve isteyerek iştirak
ettikleri belirtildi. Savcı iddianamesinde, iki baba hakkında TCK'nin ilgili maddeleri gereğince 34'er yıla
kadar hapis cezası istedi. Geçen yılın ekim ayında Diyarbakır’da ilköğretim okulu 8. sınıf öğrencisi 14
yaşındaki M.A., kız kardeşinin kaçtığı kişinin kız kardeşiyle, aile arasında barışın sağlanması için zorla
evlendirilmişti. Kadınların “takas” edildiği, ailelerin karşılıklı kız alıp verdiği berdel uygulaması Güneydoğu
Anadolu’da yüzde 4.4 oranında görülüyor. Bölgenin ataerkil yapısının sonucu olduğu gibi, ekonomik
nedenlerle de berdel usulü evlilik yapılabiliyor. Uzmanlara göre berdelle evlendirilen kadınlar aile içinde
şiddete daha çok maruz kalıyor.
Antalya'nın Elmalı İlçesindeki bir ilköğretim okulunda görev yapan M.G.K. (39) isimli öğretmen 2006
yılında beden eğitimi derslerinde 9 kız öğrenciyi kucağına oturttuğu ve H.Ö. adlı öğrenciye de boş bir
sınıfta oral seks yaptırdığı iddiasıyla yargılanıyor. Öğrenciler T.D, S.A, S.U, H.Ö, K.G, F.A, S.G, Ü.A, Ü.Ç.
ve Y.B. öğretmenleri M.G.K'nın "Eğer yaptıklarımız okulun duvarı arkasına giderse hepinizi
cezalandırırım" diyerek kendilerini korkuttuğunu da iddia etti. Öğrenci velilerinin şikayeti üzerine M.G.K.
hakkında 29 Haziran 2006'da Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Savcı, "çocuğa cinsel
istismar" suçunu düzenleyen TCK'nın 103'üncü maddesi uyarınca M.G.K. hakkında toplam 55 ile 99 yıl
arasında hapis cezası istedi. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararıyla meslekten men
edilen M.G.K'ya bu karar 12 Aralık 2006'da tebliğ edildi.
İstanbul'un çeşitli semtlerinde 7 küçük kız çocuğuna "tecavüz ettiği" ve "cinsel istismarda bulunduğu" polis
kriminal raporuyla saptanan ve Bahçelievler'de de küçük Y.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu sırada suçüstü
yakalanan yüzbaşı Bülent Altın'a, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy'de üç yıl önce küçük kız
H.S.Ö.'ye şınav çektirme bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Altın, 4 yıl hapis
cezasına çarptırıldı. 25 Mayıs günü görülen duruşmadaki iyi hali göz önüne alınan Altın'ın cezası 3 yıl 4 ay
hapse çevrildi. İddiaları reddeden Altın, "Bütün DNA raporlarının benzer olmasını takdirinize bırakıyorum"
dedi. Altın, hakkındaki iddialarla ilgili yargılandığı 5 ayrı davadan tutuklu bulunuyor.
Malatya'da Ağustos 2004'te 15 yaşındaki D.A. adlı kız çocuğunun ailesi tarafından kendisinden 9 yaş
büyük olan A.C. (27) ile evlendirilmesi üzerine açılan dava 14 Mart günü sonuçlandı. Malatya 2. Ağır Ceza
Mahkemesi, damada "küçük yaşta kızın ırzına geçmek"ten 4 yıl 10 ay, kızın ve damadın babasına ise
"suça iştirak"ten 2'şer yıl 5'er ay hapis cezası verdi. D.A, düğünden bir süre sonra işkence gördüğünü
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belirterek babaevine dönmüş ve genç kızın polise yaptığı, "zorla evlendirildiği, eşi ve ailesinden işkence
gördüğü" yönündeki başvuru üzerine soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Bakrköy’de sevgilisi Fadıl Afşit’in kendisine ağaçlık bir alanda tecavüz ettiğini öne süren zihinsel
engelli Ç.B.A. 19 Ocak günü yapılan duruşmada şikayetçi oldu. Ç.B.A’nın üvey annesi N.F.A. "Fadıl kızımı
evden aramıştı. Ben de paralel telefondan dinliyordum. Fadıl kızıma, ’Geçen gün yaptıklarımız hoşuna gitti
mi? Tekrar yapalım mı?’ dediğini duydum. Şüphelenip Çocuk Büro Amirliği’ne götürdüm, polislere her şeyi
anlattı" diye konuştu. Bakırköy 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan mağdur Ç.B.A.,
tecavüzü şöyle anlattı: "Sevgiliydik ve annem de bunu biliyordu. 18 Haziran 2006 tarihinde, yani Babalar
Günü’nde, annemden izin almadan Fadıl’la gezmeye gittik. Kardeşim Müge ve Fadıl’ın arkadaşı Ümit de
bizimle birlikte geldi. Önce Bahçelievler’deki Kahraman Park’a, sonra Bakırköy’deki Çamlık Parkı’na gittik.
Burada, Fadıl ile ben bir süreliğine diğerlerinin yanından uzaklaştık. Çimlerin üzerinde oturuyorduk. Beni
yatırdı bacağımı sıkmaya başladı, direndim. Zorla eteğimi indirdi ve üzerime çıktı. Bağırınca ağzımı kapattı
ve bitene kadar açmadı. Bacağımdan kan geldiğini görünce ağladım. Bu sırada yanımıza Ümit geldi.
Bacağımdaki kanı görünce su getirdi. Fadıl bacaklarımı yıkadı." 15 yıl hapis istemiyle yargılanan Fadıl
Afşit suçsuz olduğunu, neden bu şekilde suçlandığını anlayamadığını söyledi. Fadıl Afşit’in tanık olarak
dinlenen arkadaşı Ümit Fırat, "Parkta piknik yapanlar vardı. Fadıl ile sevgilisi yanımızdan sadece 3
dakikalığına ayrıldı. Bu sürede tecavüz olması imkansız. Yanlarına gittiğimde kızın bacağında kan
gördüm. Ç.B.A. adet kanı olduğunu söyledi. Çeşmeden su getirdim. Fadıl da kızın bacaklarını yıkadı" diye
ifade verdi. Duruşma ertelendi.
Konya Ilgın'daki İnönü İlköğretim Okulu'nda kız öğrencisi Ş.A.'yı (14) dudaklarından öptüğü iddiasıyla
yargılanan Müdür Yardımcısı Erdoğan Demir, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ilgın Asliye Ceza
Mahkemesi'nde 28 Haziran günü başlayan davanın ilk duruşmasının ardından mahkeme heyeti okulda
keşfe gitti, akşam ikinci duruşmayı yaparak Demir'i mahkûm etti. Duruşmaya tutuksuz sanık Demir, taciz
ettiği A. ile baba Ahmet A. ve tanık öğrenciler katıldı. Öğretmeninin dudaklarından öptüğü anı anlatırken
ağlayan A., Demir'in kendisini 25 Nisan'da kütüphanede zorla öptüğünü söyledi. Tanık olarak dinlenen
bazı öğrenciler de, A.'nın kütüphaneden ağlayarak çıktığını, bir süre yere tükürdüğünü ve durumu
babasına telefonda anlatırken fenalık geçirdiğini söyledi. Evli ve 3 çocuk babası 17 yıllık öğretmen Demir
ise suçlamayı reddederek, kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Yaklaşık 2.5 saat boyunca tarafları dinleyen
mahkeme, savcı İbrahim Of'un talebi üzerine aynı gün 14.45'te okulda keşif yapılmasına karar verdi.
Mahkeme heyeti tarafları okulda da dinledi. Demir, aynı gün, TCK'nın 103. maddesindeki "Çocukların
cinsel istismarı" suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Demir'in iyi halini gözönünde bulunduran
mahkeme, cezayı 3 yıl 9 aya indirdi.
Bir çocuk kulübüyle gençlerin üye olduğu çevre derneğinin başkanlığını yapan biyolog M.E.Ç. (60), üç kız
çocuğuna “cinsel istismar” suçundan altı yıl hapise çarptırıldı. M.E.Ç., 18 Ağustos 2006'da Antalya'nın
Konyaaltı plajında denize giren 15 yaşındaki D.A., kardeşi 12 yaşındaki D.A. ve 14 yaşındaki arkadaşları
B.Y.'yle sohbet ettikten sonra kızları tacize kalkıştı. M.E.Ç., kızların güvenlik görevlilerini çağırmasıyla
yakalandı. 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5 Temmuz günü görülen karar duruşmasında
altı yıl hapis cezasına çarptırılan M.E.Ç tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. M.E.Ç.'nin
15 ve 13 yaşlarındaki iki kız kardeşi tacizden yargılandığı dava ise sürüyor.
Denizli’de, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Yeşilköy İşitme Engelliler Yatılı İlköğretim Okulu'nda bazı
çocukların fiili livataya, bazılarının ise işkenceye maruz kaldığı iddiaları üzerine Denizli Valiliği İl İdare
Kurulu tarafından açılan soruşturma tamamlandı ve hazırlanan rapor valiliğe iletildi. Raporda şu görüşlere
yer verildi: "M.M'nin Y.A'ya livata yaptığı, kimseye söylememesi için dayak atıp kulağına iğne batırdığı,
yine M.M'nin S.Y 'yi dövdüğü ve kendi dışkısını yedirdiği, Y.K, H.D. ve B.Ö 'ye livata yapıldığı, M.M'den
başka M.Ç, S.N. ve H.K'nin livata yaptıkları konusunda ihmalkâr davrandıkları iddialarıyla ilgili olarak,
M.M'nin Y.A'ya fiili livata yaptığı, M.M'nin S.Y'ye dışkısını yedirdiği, H.D. ve Y.K'ye fiili livatada bulunduğu
doğrulanmıştır." Okul idaresinin görevinin, yemekhane, yatakhane gibi bölümleri de kapsadığı hatırlatılan
raporda, şunlar kaydedildi: "Öğrencileri gözlem altında tutmaları, personeli de izlemeleri gerektiği,
yatakhane bölümünde bir öğrencinin başka bir öğrenciye fiili livatada bulunması, aynı öğrencinin başka bir
öğrenciye aynı fiili işlemesinin ortaya çıkmasının ardından okul idarecilerinin görevlerini yerine getirdiği,
ancak sorumlu idarecilerin görevlerini ihmal ederek olaya sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır." Kurul
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kararıyla olayda ihmali bulunan okul müdürü ile iki müdür yardımcısı hakkında, soruşturma izni verildiği
bildirildi.
Erzincan'da 2006 yılında 7 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden iki kardeş, toplam 54 yıl hapis cezasına
çarptırıldı. Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklardan Abidin D. (42)'ye küçük yaşta bir
kıza birden fazla tecavüz etmek suçundan 32 yıl, Hıdır D.'ye (65) ise 22 yıl hapis cezası verildi.
Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Yorga Köyü İlköğretim Okulu müdürü Ali Tekkoyun öğrencilere sarkıntılık
yaptığı gerekçesiyle yargılandığı dava 27 Ağustos günü sonuçlandı. Tacize uğrayan çocuklar tutuklu olan
Tekkoyun'un kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu dünkü duruşmada da yineledi. İfadelerin ardından
toplanan delilleri inceleyen mahkeme, Ali Tekkoyun'a, cinsel tacizde bulunduğu her çocuk için üç yıl olmak
üzere toplam 63 yıl ceza verdi. Mahkeme, taciz sanığına cezayı yasaya göre verilebilecek en üst sınırdan
uyguladı. Kız öğrencilere sarkıntılık yaptığı iddiasıyla Tekkoyun 21 Ocak 2007'de gözaltına alındı. Tavas
Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili olarak onlarca kız öğrencinin ve velinin ifadesini alarak iddianamesini
hazırladı. Savcılık talimatıyla aileleriyle birlikte ifadesi alınan 21 kız öğrenciden dördü, Tekkoyun'un zaman
zaman kendilerini müdür odasına çağırarak kucağına oturtup okşadığını söyledi. Diğer öğrenciler de,
müdürün zaman zaman okula sarhoş olarak geldiğini ve kendilerine sözlü tacizde bulunduğunu iddia etti.
Bingöl’de, bir öğretmenle beş kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski okul
müdürü 27 yaşındaki H.D.'ye 26 yıl hapis cezası verildi. Bingöl Genç Atatürk İlköğretim Okulu'nda görev
yapan sözleşmeli öğretmen M.G. ile beş kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 2006 yılı Mart
ayında tutuklanan eski okul müdürü H.D.'nin yargılanmasına 11 Eylül günü Asliye Ceza Mahkemesi'nde
devam edildi. Duruşmada suçlamaları reddeden H.D.'ye mahkeme 26 yıl 3 ay 15 gün ceza verdi. Genç
Adliyesi çevresinde toplanan müdür H.D.'nin yakınları, karara tepki gösterdi.
Adana’da, anaokuluna giden oğlunu dövüp ısırdığı iddiasıyla aynı sınıfta bulunan çocuğu dövdüğü öne
sürülen kadın öğretmen hakkında, bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Lise öğretmeni
Hayrunnisa Çeçen Ü., Seyhan Anaokulu'nda öğrenim gören beş yaşındaki oğlu A.Ü.'nün dövülüp,
ısırılması üzerine 12 Nisan'da okula gitti. İddiaya göre, Hayrunnisa Çeçen Ü., yemekhanede öğretmenlerin
ve küçük öğrencilerin gözleri önünde oğlunu dövdüğünü iddia ettiği aynı yaştaki U.K.'yı azarlayıp,
tokatladı. U.K.'nın dudağı patladı, dizi morardı. U.K.'nın dövülmesi, beş okul görevlisinin imzaladığı
tutanağa geçirildi, ancak aileye bilgi verilmedi. Dövülen çocuğun ailesi olaydan, dayak izlerini görerek
haberdar oldu ve suç duyurusunda bulundu. Hakkında 'Kasten yaralama' suçundan bir yıla kadar hapis
istemiyle dava açılan öğretmen karakoldaki ifadesinde, "Oğlumu devamlı darp edip, ısırıyordu. Okul
idaresiyle görüştüm. Çocuğun sorunlu olduğunu, aileyle görüşeceklerini söylediler. Sonuç alamayınca
okula gittim. Bir anne olarak çocuğu yanıma çağırdım. Çocuğa nasihatte bulundum, kesinlikle vurmadım,
iddialar iftira" dedi.
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, bilgisayarından çocuk pornosu görüntüleri çıkan Robert Gordon Frye'a verilen
hapis cezasını onadı. Yargıtay, kararında bu görüntüleri yayma, satma, çoğaltma, kullandırtma gibi fiillerin
dışında kişisel amaçlı bulundurmanın da suç sayıldığını vurguladı. Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi,
çocuk pornografisine ilişkin çok sayıda görüntüyü bilgisayar sistemi aracılığıyla temin edip bilgisayarına ve
CD'ye sistematik biçimde depolama ve bulundurma suçundan sanık Robert Gordon Frye'a, TCK'nın
'müstehcenlik' başlıklı 226/3. maddesi uyarınca hapis cezası verdi. Temyiz üzerine dosya Yargıtay 5.
Ceza Dairesi'ne gitti. Daire, temyiz itirazlarını reddederek, yerel mahkeme kararını onadı. Dairenin
kararında, sanık Frye'ın, evinde ele geçirilen iki bilgisayara ait kayıtlar ile 5 CD'nin incelenmesinde, çocuk
pornografisi içerikli çok sayıda görüntüye rastlandığı belirtildi. Kararda Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası
yükümlülüklere göre düzenlenen TCK'nın 226. maddesinde, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntü,
yazı veya sözleri içeren ürünlerin ülkeye sokulması, çoğaltılması, satışa arzı, satışı, nakli, ihracı veya
başkalarının kullanımına sunulması yanında, bu ürünlere talebin azaltılmasının da çocukları koruyacağı
düşünülerek, kasıtlı olarak yapılan bu kişisel amaçlı bulundurma ve depolamanın da suç sayıldığına işaret
edildi.
Yedi ilköğretim öğrencisine cinsel tacizde bulunmaktan yargılanan öğretmen Murat Erdem'in (51) 39 yıl
hapsi kesinleşti. Yargıtay, suçlamaları reddeden Erdem'e verilen cezayı onadı. Trabzon Ağır Ceza
Mahkemesi, sanığın eğitici- öğretici olmasının sağladığı kolaylıktan faydalanarak eylemlerini zincirleme
144

YAŞAM HAKKI | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

işlemesi nedeniyle ceza artırımına gitmiş ve Erdem'e her olay için ayrı ayrı 5 yıl 7 ay 15 günden toplam 39
yıl 4 ay 15 gün hapis vermişti.
İstanbul Küçükçekmece Atatürk Olimpiyat Stadı civarındaki boş arazide otomobiline aldığı 5 yaşındaki
Y.İ.'ye cinsel tacizde bulunan Doğan Haber Ajansı kameramanı Taner Çelik, 21 yıl hapis cezasına
çarptırıldı.
Bakırköy başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli semtlerinde 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu
iddiasıyla hakkında 72 yıl 6 ay hapis istemiyle davalar açılan eski yüzbaşı Bülent A, üçüncü kez mahkûm
oldu. Bu kez 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski yüzbaşının daha önce de 2 davadan toplam 7 yıl 1 ay
hapis cezası vardı. Böylece şimdiye kadar aldığı toplam ceza 9 yıl 7 aya çıktı.
Adana'da yanında çalışan kadının 11 yaşındaki kızına tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen 80 yaşındaki
Müslüm M. Hakkında açılan davada savcılık, hac organizasyonuyla uğraşan tutuksuz sanığın "15
yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Adana 1'inci Ağır
Ceza Mahkemesi duruşma ileri bir tarihe erteledi.
Erzurum'un Ilıca ilçesinde 2006 Temmuz ayında komşusunun erkek çocuğu R.M.'yi "Çikolata vereceğim"
diye kandırıp kendilerine ait hayvan barınağına götürerek tecavüz ettiği öne sürülen N.Y., yargılandığı
mahkeme tarafından 12 yıl 6 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı.
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İŞKENCE YASAĞI
(İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI VE
KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ VE
CEZALANDIRMA)
I. Gözaltında İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar
Hasan Karaçelik, Seyit Karaçelik ve Aynur Karaçelik (60)
6 Ocak gecesi, kavga ettikleri komşularından şikayetçi olmak için Ankara’nın Esertepe semtindeki polis
karakoluna giden Hasan Karaçelik, kardeşi Seyit Karaçelik ve anneleri Aynur Karaçelik (60), polisler
tarafından dövüldüklerini belirtti. Seyit Karaçelik’e, Dışkapı Devlet Hastanesi’nde 23 günlük rapor verildi.
Zahittin Ateş
31 Ocak günü İHD Gaziantep şubesine başvuruda bulunan Fatma Ateş Tacer, kardeşi Zahittin Ateş’in
polisler tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alındığını, alınma esnasında hakarete maruz kaldığını
ve dövüldüğünü, hastaneden kendisine darp edildiğine ilişkin rapor verildiğini belirtti.
Sezai Baysal, Zeynep Baysal ve Seda Baysal
2 Şubat günü İstanbul Tarlabaşı Ali Kabuli Sokakta, bir şüpheliyi arayan polis ekipleri, daha sonra bir evde
tartıştıkları Sezai Baysal (39), Zeynep Baysal ve Seda Baysal’ı (24) darp ettiler. Sezai Baysal yemek
yedikleri esnada evinin çatısından koşuşturma sesleri geldiğini, merak ederek kapıyı açıp içeri baktıklarını,
içeriye 10 kadar polisin girdiğini belirtti. Baysal, sivil giyimli polislerin kendisinin de tanıdığı bir şüpheliyi
aradıklarını ve kendisine “Onu sen kaçırdın” dediklerini, kendisinin de “Onun hırsızlık yapmasına göz
yumuyorsunuz. Bugüne kadar da yakalamadınız” dediğini, çıkan tartışma sonrası polislerin cop ve
yumruklarla kendisine vurmaya başladıklarını, bu sırada hamile olduğunu belirtmelerine rağmen yeğeni
Seda Baysal’ı da dövdüklerini belirtti. Baysal, sürüklenerek dışarı çıkarıldığını, direnince sokakta da
dövüldüğünü, bu sırada kendisinin de polise küfrettiğini belirtti. Polisin hazırladığı tutanağa göre Baysal,
şüpheliyi kaçırma ve polise küfretmekle suçlanıyor. Polis, Baysal’ı gözaltına almak isterken çevreden
gelen bir grubun taşlarla saldırmaya çalıştığını, şahsın yeteri kadar zor kullanılarak minibüse konulmak
istenirken, aracın sağ yan kapısına vurarak hasar verdiğini, kapıdan içeri gireceği sırada da kafasını
minibüsün tavanına vurarak kendisine zarar verdiğini belirtti. Polisin tutanağa eklediği, 'hasar görmüş' araç
fotoğraflarının Baysal'a göre, gerçekdışı ve bindiği araç olmadığını belirten Baysal, evden yalınayak
çıkarıldığını, ayakkabılarının karakoldayken kendisine getirildiğini, araçtaki izin, kauçuklu bir bot izine
benzediğini, kendi ayakkabılarının ise topuklu ve kösele olduğunu belirtti. Baysal, önce Sadri Alışık
Sokak'taki Taksim Polis Merkezi'ne götürüldüğünü, burada diz çöktürülüp üzerine oturulduğunu daha
sonra Kasımpaşa Polis Merkezi'ne sevk edildiğini, bir gün gözaltında kaldığını, karakoldan önce ve sonra
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde muayeneden geçirildiğini, vücudundaki izleri gösterdiği halde, raporda
sadece “Sol periorbital bölgede ekimoz, sağ sacakta hafif kızarıklık var" ibaresinin bulunduğunu belirtti.
Avukatı Ahmet Tamer'in itirazı üzerinde Baysal, bir gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda muayene edildi. İkinci
raporda, şu tespitler yer aldı: "Sol göz çevresinde 4 santimetre çapında ekimoz, sol zigomo üzerinde 2
santimetre uzunluğunda hafif sıyrık, boyun sağ yanında 2x3 santimetre alanda hiperemi mevcut, sırt
bölgesinde yatay seyirli her iki tarafta simetrik şekilde 7x2 alanda hiperemi ve göğüs ön yüzeyde 7-8 adet
lineer seyirli 10x1 ebatlarında hafif ekimatik alanlar mevcut, sol dirsekten ön kol arka yüze doğru uzanan
üzeri kabuklanmış 4x10 santimetre ebatında abrazyon, iki el bileğinde 1 santimetrelik bileği çepeçevre
saran hiperemi, her iki uylukta çok sayıda muhtemel kunt cisim travmasına bağlı hafif mor ekimatik..." Aynı
gün Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan Baysal, “polisin görevini engellemek ve kamu malına zarar
vermek” suçlaması ve tutuklanması istemiyle, Beyoğlu 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme,
Baysal'ın üzerindeki dayak izlerine baktı, hasar almış aracın fotoğraflarındaki ayakkabı izleri ile Baysal'ın
ayakkabısı izlerini karşılaştırdı. Duruşma sonunda salıverilen Baysal’ın avukatı Ahmet Tamer de,
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müvekkiline 'işkence yaptığını' öne sürdüğü yedi polis ve isimleri belirlenemeyen diğerleriyle, işkence
izlerini saklayıp görevlerini ihmal etme ve kötüye kullanma suçunu işlediklerini öne sürdüğü iki doktor
hakkında suç duyurusunda bulundu. Baysal'ın eşi Zeynep Baysal ve yeğeni Seda Baysal da polisler
hakkında savcılığa şikâyette bulundu.
Özcan Kaya (1983)
12 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Saadet Kaya, kardeşi Özcan Kaya’nın 12 Şubat
günü Taksim İlkyardım Eğitim Hastanesi önünde dövülerek gözaltına alındığını, gözaltında polis şiddetine
maruz kaldığını ve kardeşinden haber alamadıklarını belirtti
Sebahat Azgın, İbrahim Örüş, Doğan Örüş, Nurhayat Örüş, Ayhan Azgın (oğul) ve Ayhan Azgın
(baba)
13 Şubat günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ayhan Azgın (19), "cinayet zanlısı aradıklarını"
belirten 10 sivil polisin 6 Şubat günü geldikleri evinde kayınvalidesinin cenaze töreni olduğunu, polislerin
taziyeye gelen misafirlerin ve annesinin başına silah dayadıklarını ve herkesin yere yatırıldığını belirtti.
Azgın, kardeşi Serhat Azgın’ın (16), kapıda 6 polis tarafından dövüldüğünü, polise kimlik soran babasını
cop ve tekme ile dövdüklerini, amcasının kızı Nurhayat Örüş’ün saçlarından sürüklendiğini, amcaları
İbrahim Örüş, Doğan Örüş, ablası Sebahat Azgın, kardeşi Serhat Azgın‘ın gözaltına alındığını, Serhat
Azgın’a ters kelepçe takılarak dövüldüğünü, amcası Doğan Örüş’ün kafasına kazak geçirilerek
dövüldüğünü, kendisine de ters kelepçe takılarak polis aracına bindirildiğini ve aracın içinde herkesin
dövülmeye devam edildiğini, götürüldükleri Bozyaka Asayiş Şube’sinde yere yatırılarak dövülmeye devam
edildiğini söyledi, Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde polisin doktora, “bunların hiç bir şeyi yok, abartıyorlar”
dediğini aktaran Azgın, psikiyatri doktorunun yanında 6 polisin kendisine yumruk attığını, 5 saat
hastanede kaldıklarını, İHD Şube Başkanı Lütfi Demirkapı ile Şube Saymanı Ali Çalışkan tarafından
ziyaret edildiklerini, İHD şube başkanına hakaret edildiğini, 7 Şubat günü Savcılığa sevk edildiklerini,
babası Ayhan Azgın’ın tutuklandığını, kendilerinin serbest bırakıldığını belirtti.
Kerim Ceyhanlı
İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İsmail Ceyhanlı, 15 Şubat günü Gayrettepe Hırsızlık
Masası’ndan geldiklerini söyleyen polislerin, kardeşi Kerim Ceyhanlı’yı evinden gözaltına aldığını, akşam
kendisini arayan bir bayanın, kardeşinin komada olduğunu belirttiğini, hastaneye gittiklerinde polislerin,
kardeşinin 3. kattan düştüğünü söylediklerini, ancak kardeşinin kendine geldiğinde, polislerin kendisini
dövdüğünü söylediğini belirtti.
Esra Yangın
Atılım gazetesi Mersin muhabiri Esra Yangın, 16 Şubat günü bir gösteriyi izlerken dövülerek gözaltına
alındı. Siteler Polis Karakolu'nun ardından Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü'ne götürülen Esra Yangın, dövüldüğünü, tehdit edildiğini ve erkek polislerin bulunduğu bir
odada çırılçıplak soyularak arandığını bildirdi. Yangın, beş saat sonra serbest bırakıldı.
H.D. (16), İ.B. (16), M.G. (15), A.T. (16), R.A. (17), M.K. (17) ve S.K. (12)
Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümü nedeniyle Adana'nın Şakirpaşa ve Barbaros
mahallelerinde düzenlenen bir gösteride gözaltına alınan H.D. (16), İ.B. (16), M.G. (15), A.T. (16), R.A.
(17), M.K. (17) ve S.K.'nın (12) yakınları, çocuklarının gözaltında işkence gördükleri iddiasıyla İHD Adana
Şubesi'ne başvurdu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılan çocuklardan A.T., "Olaylar
oluyordu, ben korktum, eve kaçtım. Duvardan atlarken yere düştüm. Polis beni yakaladı. Döverken
belimde iki sopa kırdılar. Karakola kadar dövdüler. Nezarethaneye gittiğimde bir polis bana kemerle vurdu.
İki dakikada bir bize ‘Siz Ermeni çocuklarısınız', ‘Sizi Barzani'ye satacağız' diyorlardı" dedi. M.G. ise "İşe
gidiyordum, bir grup polis mahalleye girdi. Korkudan kaçtım ama polisler beni yakaladı. ‘Sen bize
molotofkokteyli attın' dediler. Üzerime orada buldukları bir boyayı döktüler ve döve döve götürdüler. Çocuk
Şubesi'nde bize kemerle vurdular ve küfür ettiler" dedi.
Metin Tetikli
16 Şubat günü İstanbul Ataköy'de Metin Tetikli adlı kişi polis tarafından dövüldü. Trafik kontrolü yapan
polisleri izleyen gazetecilerin de görüntülediği olay şöyle gelişti: Saat 01.30 sıralarında polislerin yaptığı
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rutin uygulamada durdurulan Metin Tetikli, polislerle tartıştıktan sonra otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis
ekipleri, Tetikli'yi Yeşilyurt-Yeşilköy yol ayrımında yakaladı. Polisler, arabadan indirdikleri Tetikli'yi, eşi
Billur Tetikli'nin "Yapmayın, ne olur dövmeyin. Kocam alkolik. Alkollü olduğu için kaçıyordu" demesine
rağmen dövdüler. Tetikli, kelepçelenerek polis otosuna bindirilirken gazetecileri görünce, kendisine vuran
polislere küfretti. Bu sırada bir polis, Tetikli'ye yumruk attı. Burnu kanayan Tetikli, alkol testi için polis
merkezine götürüldü.
Ayşegül Adıgüzel ve Yaşar Koç
Diyarbakır'da 18 Şubat günü gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyeleri Ayşegül
Adıgüzel ve Yaşar Koç, Emniyet Müdürlüğü'nde dövüldüklerini belirttiler. Yaşar Koç'a, boğazındaki ve
belindeki darp izleri nedeniyle rapor verildi.
Edip Erdem, Celal Ablak, Mukkades Çağlar ve Aysel Uncu İle 14 kişi
DTP Van İl Örgütü binasına 18 Şubat günü düzenlenen baskında gözaltına alınan ve 22 Şubat günü
serbest bırakılan DTP üyesi Edip Erdem, gözaltında tutuldukları dört gün boyunca işkence gördüklerini
açıkladı. Toplantı yaptıkları sırada baskın düzenlendiğini belirten Erdem, "Baskında bizi yere yatırarak
üstümüze çıktılar. Burada saatlerce tartaklanarak dayak yedik. Sonra bizi gözaltına aldılar. İçerde de
baskılar devam etti. Gece yarıları bizi götürüp sürekli dövüp hakaret ediyorlardı" dedi. Celal Ablak ise
"Baskın sırasında saatlerce yerde yatırılarak bekletildik. Dört gün devam eden gözaltında, sürekli
işkencelere maruz kaldık. Bizden sürekli PKK'ye militan yetiştirdiğimize ilişkin ifade alınmak isteniyordu.
Bunu kabul etmediğimiz için işkenceler devam etti" dedi. Mukkades Çağlar ve Aysel Uncu da işkence
gördüklerini bildirdiler.
13 Kişi
24 Şubat günü Ankara’da Tuzluçayır Polis Karakolu'na giden 13 kişi, polisler tarafından dövüldü.
Dövülenlerden Arap Akburu, bir kişiden konfeksiyon makinesi aldığını, ancak bu kişinin aynı makineyi bir
başka kişiye daha satmaya kalkışması nedeniyle tartıştıklarını belirterek şunları söyledi: "Parayı almak için
Tuzluçayır Karakolu önünde buluşacaktık. Buluşma öncesinde karakola giderek yardım istedim. Polisler
bana, ‘Aranızdaki meseleye karışmayız. Kavga edin öyle gelin' dedi. Dışarı çıktığımda, karşı taraf gelmişti.
Parayı aldıktan sonra aramızda kavga çıktı. Oradaki sivil polisler, ‘Biz polisiz' diyerek her iki tarafa da
vuruyordu. Bunun üzerine karakola sığındık. Polislerden ilgi beklerken, ‘dayak öyle atılmaz böyle atılır'
diyerek önce bana saldırmaya başladılar. 5 polis beni yaklaşık yarım saat dövdü. Aralarında ‘Bak öyle
değil böyle vuracaksın', ‘Ben senden daha iyi vurdum' diyerek birbirleriyle konuşuyorlardı. Bir taraftan da,
ağzıma bile alamayacağım küfürler ediyorlardı. Bu sırada başka polisler de diğer arkadaşları dövüyordu.
Tekme ve yumruğun yanı sıra dipçik, sopa, fırça sapı gibi ellerine ne geçerse onunla vuruyorlardı bize. Bu
sırada 17 yaşındaki M.K.'nın, korkusundan altına kaçırdığını gördüm. Bunun üzerine onu dövmeyi
bıraktılar. Kardeşim Feridun Akburu yeni ameliyattan çıkmıştı. Ameliyat olduğu cinsel organına morartana
kadar tekme attılar. Artık dayanamadım, ‘avukat istiyorum, yarın savcılıkta görüşürüz' dedim. Bunun
üzerine dövmeyi bıraktılar. Bir süre sonra emniyet amiri olduğunu tahmin ettiğim bir kişi geldi. Kan dolu
koridorda yürüdü ve polislere dönerek, ‘ellerinize sağlık çocuklar' dedi. Amir gittikten sonra M.K.'ya tüm
yerlerdeki kanları temizlettiler. Polisler, şikayetçi olacağımızı anladıktan sonra kendileri de tutanak tuttular.
Hatta başka karakoldan bir polis çağırarak nasıl tutanak tutmaları gerektiğini ona danıştılar." 13 kişiden
yedisinin 25 Şubat günü suç duyurusunda bulunduğunu belirten Avukat Gökçen Zorcu da, karakola
giderek amirle görüştüğünü söyledi. Zorcu, söz konusu amirin "Dayaksa dayak, nereye başvurursanız
başvurun" dediğini anlattı.
Semra Bozkurt
Cuma Bozkurt, 3 Mart günü Ankara’da gözaltına alınan kardeşi Semra Bozkurt’un gözaltında fiziki ve
psikolojik işkenceye maruz kaldığını, kardeşine zorla “20 kişinin yasadışı örgüt üyesi olduğu”na dair ifade
imzalatıldığını söyledi. İHD Ankara Şubesi’nde kardeşinin gözaltı ve tutuklanma süreciyle ilgili açıklama
yapan Bozkurt, 22 ve 26 Mart günleri yaptığı görüşmelerde kardeşinin işkenceye maruz kaldığını ve 20
kişinin TAK (Teyrebazen Azadiye Kurdistan) üyesi olduğuna yönelik önceden hazırlanmış ifadeyi
imzalamaya zorlandığını söylediğini ifade etti.
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Ferhat Çakmak
İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Ferhat Çakmak (1986), 4 Mart günü Mehmet Atlı’nın
konserine katılmak için alana gittiğini, konserin iptal edilmesi üzerine içinde bulunduğu topluluğun eylem
yapmaya başladığını, ateş açılması üzerine kaçtığını, bu esnada 5 sivil polis tarafından gözaltına
alındığını, götürüldüğü T.M. Şubesinde elleri kelepçeli olduğu halde tekme, tokat, yumrukla dövüldüğünü,
kendisini gözaltına alan şişman bir polisin, yüzünü duvara çevirdiğini ve durmadan arkadan vurduğunu, bu
durumun yaklaşık 15-20 dakika sürdüğünü, daha sonra arabaya bindirip şehirde gezdirdiklerini,
tanıdıkların isimlerini istediklerini, “eyleme kimin katıldığını söyle ya konuşursun yada buradan
çıkamazsın” şeklinde tehdit edildiğini, sürekli küfre maruz kaldığını, fotoğrafının çekildiğini ve kameraya
alındığını belirtti.
Metin İnan
Adana'nın Seyhan İlçesi'nin Gülbahçe Mahallesi'nde 7 Mart günü, Abdullah Öcalan'ın sağlığına ilişkin
yapılan açıklamalar nedeniyle eylem yapan bir grubun haberini izleyen DİHA muhabiri Metin İnan, polisler
tarafından darp edildi. Daha sonra görüntülerine el konulmak istenen İnan, gözaltına alındı.
Ö.Ç. ve E.Ş.
7 Mart günü, Ağrı ili Küpkıran İlköğretim Okulu'nda bulunan bayrağı indirdikleri gerekçesi ile gözaltına
alınan Ö.Ç (17) ve E.Ş. (16) isimli çocuklar, Ağrı Emniyet Müdürlüğü’nde verdikleri ifadelerinde, bayrağı
indirmediklerini söyleyince işkenceye maruz kaldıklarını söylediler.
Kadir Ölmez (1967)
8 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Kadir Ölmez, Taksim’de bulunan Gonca Bar’da
kapı görevlisi olarak çalıştığını, 8 Mart günü işvereni tarafından verilen talimat doğrultusunda müşteri
çağırdığını, saat:20.00 sıralarında kapı önünden geçmekte olan bir bay ve bayana da “buyurun efendim”
diye davette bulunduğunu, bay olan kişinin “Ben emniyet amiriyim senin patronunu uyardığım halde neden
sana hala kapıda müşteri çağırttırıyor” dedikten sonra polis çağırtarak “gelin bunu alın rahatsız ettiği için
cezasını kesin” diye emir verdiğini, bir komiser muavini ile bir polisin kedisini yaka paça içeri alarak tekme
tokat giriştiklerini, karakolda 4 saat nezarette kaldığını fakat herhangi bir kayıt işleminin yapılmadığını,
vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri oluştuğunu, Taksim İlkyardım Hastanesi’nden rapor aldığını, bu
olaydan sonra işten de çıkartıldığını belirtti.
Fırat Ürper
11 Mart günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Fırat Ürper (1986), 5 Mart günü evine yapılan baskın
sonrası gözaltına alındığını, götürüldüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde 4 gün boyunca kötü muamele ve
hakarete maruz kaldığını belirtti.
M.G.
12 Mart günü Diyarbakır'da, "hırsızlık" iddiasıyla gözaltına alınan eşi L.S.'nin durumunu öğrenmek için
Bağlar Polis Karakolu'na giden M.G. adlı kişi, işkence gördüğünü belirtti. Eşinin durumunu sorduğu polisler
tarafından bir odaya alındığını belirten M.G., "Suçu kabul etmemi ve telefonu getirmemi istediler. Böyle bir
şeyin olmadığını söyledim. Sonra bir kişi beni tuttu, diğeri de dövmeye başladı. Başkomiser de dövülmemi
izledi. Suçsuz olduğumu söyledim, yalvardım ama bir saat boyunca copla dövüldüm. Avukatım geldiğinde
dayak izlerini görünce savcılığa gittik." M.G.'nin avukatı Mesut Balkır ise, "Gittiğimde görevliler
anlayamadığım şekilde rahatsız oldular. Müvekkilim, kötü muamele gördüğünü söyledi. Kendisini uygun
bir yere götürerek üzerindeki elbiselerini çıkarttım. İşkence izlerini görünce hemen Cumhuriyet Savcılığı'na
götürdüm. İfadesi alındı ve doktor raporu almak üzere hastaneye sevki yapıldı. Vücudunda çok ağır
derecede izler var" dedi.
İshak Aslan
Mehmet Şerif Aslan, 13 Mart günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, 4 ay önce askerden firar eden
oğlu İshak Aslan’ı, evlerine gelmesi üzerine polise haber verdiğini ve polisin 12 Mart günü eve gelerek
oğlunu gözaltına aldıklarını, daha sonra oğluna para vermek için gittiği karakolda polislerin oğlu İshak
Aslan’ı dövdüğüne şahit olduğunu ve yediği dayak nedeniyle hastaneye kaldırıldığını belirtti.
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Ramazan Öter
15 Mart günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Ramazan Öter (15), 10 Mart günü Belediye İtfaiye
alanında “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dolayısıyla düzenlenen mitinge katıldığını, alanda sivil
giyimli polisler tarafından gözaltına alındığını, götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü’nde küfür ve dayağa maruz
kaldığını, elleri bağlı halde, altı polisin kendisine tekme ve tokatla vurduğunu, yaşı küçük olduğu için
Çocuk Şubesi’ne sevk edildiğini, 4 gün sonra çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldığını belirtti.
Zeynep Elmas
16 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Zeynep Elmas, polis tarafından gözaltına
alındığını, işkence, taciz ve kötü muameleye maruz kaldığını, 4 gün TMŞ’de gözaltında kaldıktan sonra
adliyeden serbest bırakıldığını belirtti.
Aygül Eren
16 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Aygül Eren, iki kızıyla beraber Arzela Kültür
Merkezi’nde şölene giderken gözaltına alındıklarını, işkence, taciz ve kötü muameleye maruz kaldığını, 4
gün TMŞ’de tutulduktan sonra adliyeden serbest bırakıldığını belirtti.
Cansu Durmazer ve Emrah Özek
19 Mart günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Cansu Durmazer (19) ve Emrah Özek (14), 19 Mart
günü saat 15.00–16.00 sularında, çiçek sattıklerı Üçkuyular semtinde 3-4 kişinin saldırısına uğradıklarını,
kaçmaya çalışırken yolun karşısında bulunan trafik polisinin havaya ateş açarak, küfür ve tehdit ederek
kovalamaya başladığını, elinden yaralandığını belirtti. Durmazer, bu sırada kendilerini yakalayan polis
tarafından bir araca bindirilerek dövüldüklerini söyledi.
Fikret Kaya, Eyüp Yaman, Ekrem Sinmiş ve Kudbettin Taşkıran
Silvan Belediye Başkanı Fikret Kaya, 22 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda şu
beyanlarda bulundu: “21 Mart 2007 tarihinde Diyarbakır Fuar Alanında gerçekleştirilen Newroz
kutlamalarına katılmak üzere saat 11.00 sıralarında protokol için ayrılan giriş kapısına makam aracımla
birlikte geldim. Makam aracımda benim ve şoförüm Ekrem Sinmiş dışında eşim Zelal Kaya, koruma
görevlisi Eyüp Yaman da bulunmaktaydı. Protokol kapısında içeri girmeden önce polisler tarafından
durdurulduk ve ben de Silvan Belediye Başkanı olduğumu, tarafıma ayrılmış bölüme geçmek üzere bu
kapıdan geçmek istediğimi söyledim. Bizi durduran polisler, resmi giyimli ve birinin yakası üç yıldızlı;
diğerinin de tek yıldız dışında çelenk gibi bir işaret daha vardı. Tahminime göre üst düzey rütbeli polislerdi.
Durumu izah etmeye çalışıyordum. Aracımdan indikten sonra, polislere bu engellenmenin yasal
olmadığını, seçilmiş bir belediye başkanı olarak protokol kapısından içeri girmenin engellenmesinin doğru
olmadığını anlattım ve şoförüme araca binmesini istedim. Bu esnada araca binmeden şoförüm Ekrem
Sinmiş’e yönelik olarak ağza alınmayacak sinkaflı küfürler ve hakaretler sarfedildi. Bunun üzerine tekrar
aracımdan inmek istedim, içlerinden biri aracımın kapısını yüzüme doğru kapattı ve kapının yüzüne
vurulması suretiyle darp edildim. Maruz kaldığım darp ve hakaretlerden sonra tekrar aracımdan indim;
neden bu tür tavırlar içerisine girdiklerini sordum, bunun üzerine rütbeli polis görevlilerinin yanında
bulunan sivil giyimli, uzun saçlı bir polis bana yumruk attı. Yanında bulunan amirleri, bana yumruk attıktan
sonra oradan uzaklaşmasını istediler ve o da oradan ayrıldı. Darp edildiğimi gösteren izler halen üst
dudağımın üzerinde mevcuttur. Bu esnada yanımıza gelen Bayrambaşı Belediye Başkanı Kudbettin
Taşkıran, koruma görevlim Eyüp Yaman, şoförüm Ekrem Sinmiş ve ben küfür ve hakaretlere maruz
kalarak ciddi şekilde fiziksel olarak darp edildik. Bu uygulamalar esnasında yanımıza gelen ve bizi darp
edenlerden daha üst rütbeli olduğunu tahmin ettiğim uzun boylu, sivil giyimli olan ve bazı polislerin de
kendisini Emniyet Müdür Yardımcısı olarak tanıttığı polise bu yaşananların doğru olmadığını anlattım.
Ancak kendisi de bana hakaret etti. Maruz kaldığımız bu uygulamalardan sonra üzerim usulüne aykırı bir
şekilde arandı, makam aracım dışarıda bırakılmak suretiyle yaya vaziyette alana girebildim. Bunun için
gerekli hukuki girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”
Abuzer Şahin
22 Mart günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Abuzer Şahin (50), 20 Mart günü evine polis
tarafından baskın yapıldığını, sarışın, kumral ve bıyıklı bir polisin kendisine “buraya neden geldiğimizi
150

(İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ VE
CEZALANDIRMA) | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

biliyorsun” dediğini, “bilmiyorum” demesi üzerine “PKK kadroları senin evine geliyorlar, sen mahallede
çocuklara ateş yaktırıyorsun, devletin araçlarına saldırıyorsun.” dediğini, evde arama yaptıklarını ancak
hiçbir şey bulmadıklarını, sabah evinin önünde gri renkli bir arabanın içinde duran dört kişinin kendisini
yanlarına çağırarak arabaya bindirdiklerini, gözlerini bağladıktan sonra “aç mısın” diye sorduklarını,
kahvaltı yapmadığını söylemesi üzerine lokuma benzeyen bir tatlı verdiklerini ve ardından vurmaya
başladıklarını, yaklaşık iki saat boyunca arabada gezdirip hakaret ettiklerini, vurduklarını, küfür ettiklerini
ve sonra da evinin civarında arabadan indirdiklerini belirtti. Şahin, yedirdikleri şey nedeniyle ağzında kötü
koku oluştuğunu ve başının döndüğünü belirtti.
Müslüm Ataş (1977)
22 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Müslüm Ataş, 19 Mart günü İstiklal Caddesi’nde
anketörlük yaparken, polisin kendisini yanına çağırdığını ve kimlik istediğini, daha sonra araca binmesini
isteyerek küfür ettiğini, kendisinin tepki göstermesi üzerine küfretmeye devam ederek dövmeye
başladıklarını, yüzüne biber gazı sprey sıkarak ellerini kelepçelediklerini, sürekli olarak yumruklandığını,
götürüldüğü Taksim İlkyardım Hastanesi’nde doktorların rapor vermek istemediklerini, sanki ısrar edince
bir şeyler yazıp polisin eline verdiklerini, karakol girişinde tekrar dövüldüğünü belirtti. Anketörlük şirketinin
sahibi Elif Köker, Müslüm Ataş’ı karakola getirilirken her tarafı morarmış ve kan içinde görmesi üzerine
İHD İstanbul şubesine ve İstanbul barosu CMUK servisine başvuruda bulundu. Bu başvuru üzerine
Beyoğlu’na giden İHD İstanbul şube yöneticilerine, söz konusu olayın yaşanmadığı ifade edilerek olay
inkâr edildi. Ancak Müslüm Ataş savcılıkça serbest bırakıldıktan sonra İHD İstanbul şubesine başvuruda
bulunarak yukarıdaki olayı aktardı.
Abdülbeşir Yapıcı
22 Mart günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Abdülbeşir Yapıcı (1982), Aydın’da yapılan Newroz
kutlamalarına Gündem ile Azadiya Welat gazetelerini götürdüğünü, kutlama alanının girişinde polisin
gazeteler hakkında toplatma kararı olduğunu ifade ettiğini, gazetelerin 21 Mart’ta çıktığını ve toplatma
kararlarının olmadığını belirtmesi üzerine Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğünü, emniyette kendisine “sen
gidebilirsin, savcı söyledi” denildiğini, gazeteleri almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine Savcının
yanına götürüldüğünü, Savcının kendisine “bu gazetelerin örgüt yayını yaptığını biliyor musun, ne amaçla
buraya geldin” diye sorguladığını, daha sonra dışarıya çıkarıldığını ve tutanak tutulduğunu, tutanağın bir
suretini istediğini ancak polisin kendisine vermediğini, ısrar edince “git Savcıdan iste” dediğini, tekrar
Savcıya çıktığını ancak Savcının kendisini azarlayarak dışarıya çıkardığını belirti. Yapıcı, polisin kendisini
hastaneye götürmek istediğini, kabul etmeyince döverek ve zor kullanarak götürüldüğünü, polis aracında
kendisine ve ailesine hakaret ettiğini ve “akıllı ol, fazla göze çarpma, seni yok ederiz” şeklinde tehdit
ettiğini, sağlık ocağına götürüldüğünü, doktor rapor yazdığı sırada polislerin içeriye girerek “bu terörist
buna ne diye rapor veriyorsun” dediklerini, dışarıya çıkartıldığını ve polis aracına bindirildiğini, araçta
yarım saat bekletildiğini, 200 adet Güncel gazetesi ve 177 adet Azadiya Welat gazetesine el konulduğunu
ve saat 17.30 da serbest bırakıldığını beyan etti.
F.B.
22 Mart günü Diyarbakır'ın Dicle İlçesinde okul önünde arkadaşlarını bekleyen F.B isimli lise öğrencisi,
polis tarafından önce okul önünde, ardından götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tartakladı. F.B'nin
ağabeyi Zülfü B., konu ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile görüştüğünü söyleyip, şunları belirtti:
"Emniyet yetkilileri öğrenci olduğunu bilmediklerini, ifadesini almak için emniyete getirdiklerini söylediler.
Neden dövdüklerini sorduğumda ise, 'Dövmedik, sadece bir kaç tane vurduk' dediler. Bu kabul edilmez bir
şeydir. Gerekçe ne olursa olsun dövmemeleri gerekiyordu".
Özge Sapmaz ve Tufan Ahi
Özge Sapmaz ve Tufan Ahi 29 Mart günü İHD Adana şubesine yaptıkları başvuruda, Milli Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik’in Adana Özel Burç okullarının açılışını gerçekleştirdiği sırada yaptıkları protesto nedeniyle
dövülerek gözaltına alındıklarını, gözaltı esnasında ve gözaltını biriminde hakaretlere ve psikolojik baskıya
maruz kaldıklarını belirttiler.
Bülent Kemal Yıldırım, Uğur İlbay, Nejdet Dernek ve Ersin Koca
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İstanbul Avcılar'da 1 Nisan günü Yürüyüş dergisi satarken gözaltına alınan Bülent Kemal Yıldırım, Uğur
İlbay, Nejdet Dernek ve Ersin Koca, gözaltında işkence gördüklerini belirttiler. 4 Nisan günü Temel Haklar
Federasyonu'nda düzenlenen basın açıklamasında, olay günü saat 15.00 sıralarında Marmara
caddesinde dergi satan Bülent Kemal Yıldırım, Uğur İlbay, Nejdet Dernek ve Ersin Koca'nın dövülerek
gözaltına alındığı, Bülent Kemal Yıldırım'ın karakolda "avukat görüş odası" denilen yerde bir saat kadar
dövüldüğü, bir saat sonra nezarethaneye götürülen Yıldırım'ın tekrar aynı yere götürüldüğü, burada
boğazının sıkıldığı, başının duvara vurulduğu, kelepçeli ellerinin arkadan büküldüğü, ayak parmaklarının
ezildiği, sırtına, böbreklerine, midesine vurulduğu belirtildi. Yıldırım'ın karakolda "banyo" olarak bilinen
yerde de soyularak dövüldüğü, uzun süre çıplak bir şekilde bekletildiği anlatılan açıklamada, gözaltına
alınan diğer kişilerin de hayalarının sıkıldığı, başlarının duvara vurulduğu, yere yatırılarak üzerlerine
basıldığı ifade edildi. Gözaltına alınanlar birkaç saat sonra çıkarıldıkları Küçükçekmece Cumhuriyet
Savcılığı'nda işkence gördüklerini belirterek şu beyanda bulundular; "Adliyede koridorda beklerken polisler
tarafından ‘Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevkedildiniz, yarın Bakırköy'e gideceksiniz. O zamana
kadar karakolda tutulacaksınız' denilerek Avcılar Polis Karakolu'na geri götürüldük. Burada bir süre
nezarethanede tutulduk. Karakolun girişinde tekrar saldırı ve küfürler başladı. Karakolun alt katına inene
kadar bu devam etti. Burada ‘Fizik testi yapacağız' denilerek tekrar saldırdılar ve işkence yapıldı, zorla
parmak izi almak ve fotoğraf çekmek istediler. Buradan kelepçelenerek çıkarıldık ve kel, iki yıldızlı bir
komiserin yanına götürüldük. Bu komiser de bize hakaret etti ve işkenceye maruz kaldık. Dışarı atıldık ve
serbest bırakıldığımız söylendi. Savcılıktan serbest bırakılmamıza rağmen tekrar karakola getirilip işkence
yapıldıktan sonra saat 22.50'de serbest bırakıldık".
Ali Topçuoğlu (1971)
4 Nisan günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ali Topçuoğlu (1971), 21 Mart 2007 tarihinde
Buca’da Newroz kutlamalarına katıldığını, arama noktasına 1-2 metre kala, sivil ve resmi polislerin coplu
ve tekmeli saldırısına maruz kaldıklarını, yüzüne aldığı darbe sonucu gözlüklerinin kırıldığını, sağ
gözünün içerisinde kanama meydana geldiğini, nefes almakta zorlandığını, sırtına ve beline darbeler
aldığını, küfür edildiğini ve bu uygulamanın yaklaşık 10 dakika sürdüğünü, götürüldüğü Terörle Mücadele
Şubesi’nde kelepçeli bekletildiklerini, Emniyet koridorunda ayakta bekledikleri sırada sözlü hakarete
maruz kaldıklarını belirtti.
Yaşar Durmuş ve İbrahim Kaçar'
Rize’de, kız arkadaşını taciz ettiğini ileri sürdüğü sivil giyimli bir polis memuru ile tartıştıktan bir gün sonra
polis tarafından gözaltına alınan Yaşar Durmuş ile İbrahim Kaçar, gözaltında polis tarafından dövüldü.
İbrahim Kaçar, şu beyanda bulundu: "Yaşar Durmuş ve ben emniyetin önünden geçerken zorla gözaltına
alındık. Emniyetin girişindeki nöbetçi kulübesine bizi zorla soktular. Yaşar'ı dövmeye başladılar. Bir ara
yerdeki küreği alıp ensesine vurdular." Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen Yaşar Durmuş, "polise
direndiği" iddiasıyla tutuklanırken, İbrahim Kaçar serbest bırakıldı.
Nuran Zöngür (1985)
4 Nisan günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Nuran Zöngür, 21 Mart günü Buca semtinde yapılan
Newroz bayramına katılmak üzere arama noktasına doğru yürüdüğünü, yaşanan arbede sırasında polis
tarafından coplanıp tekmelendiğini, sürüklenerek götürüldüğü otobüste polis tarafından dövüldüğünü,
“yapmayın” şeklinde sözlü olarak müdahale etmek istemesi üzerine içlerinden birinin saçlarından tutarak
küfür edip kafasına vurduğunu, ayağına tekme attığını, bir kadın polisin, ellerini arkadan kelepçeledikten
sonra üstünü aradığını ve Teörle Mücadele Şubesine götürüldüğünü, burada 2 saat süresince kelepçeli
olarak bekletildiğini, 48 saat sonra çıkartıldığı Sorgu Hakimliği tarafından serbest bırakıldığını belirtti.
Mikail Coşkun
Adıyaman merkez ilçe Karapınar Mahallesi sakinlerinden Mikail Coşkun, 16 Nisan günü İHD Adıyaman
şubesine yaptığı başvuruda, 2006 yılı Newroz kutlamalarından sonra tutuklandığını ve 3 aya yakın tutuklu
olarak cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığını, mahallede bulunan koşu parkında gece 23.00
sularında arkadaşı Fikret ile dolaşırken yaklaşan bir araçtan inen ve polis olduklarını zannettiği kişilerin
konuşmasına bile izin vermeden tekme tokat vurduklarını, yediği dayak sonrası bayıldığını belirtti.
Hakan Yılmaz
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Hakan Yılmaz adlı kişi, İstanbul Kağıthane'de polisler tarafından dövüldüğünü belirtti. Cumhuriyet
Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan Hakan Yılmaz, şu beyanda bulundu; "22 Nisan günü saat 23.50
sıralarında Çeliktepe İETT otobüs duraklarında bir taksi içinde Veli ve Musa adlı arkadaşlarımla sohbet
ediyorduk. Sivil giyimli, sakallı, şapkalı iki kişi aracın yanına gelip ‘kimlik' dedi. Onlara ‘Kimsiniz, kimliğinizi
gösterin. Ben de kimliğimi çıkarayım' dedim. Bizi aşağı indirip aracın üzerine yatırarak üst araması
yaptılar. Arandığımızı gören 7-8 kişi daha, ne olduğunu anlamak için yanımıza geldi. Memura, ‘Suçumuz
varsa araca alın' dedim. Bunun üzerine aldılar. Benden başka kimseyi bindirmediler. Sivil polisler beni
araç içinde dövmeye başladı. Bu sırada resmi üniformalı polisler de geldiler. Sayıları artan memurlar, silah
ve sopalarla kalabalığı dağıttılar. ‘Gel bakalım' deyip bana sopa ve yumruklarla vurmaya başladılar.
‘Ayağım kırıldı' dememe rağmen beni sürükleyerek başka bir araca bindirdiler. Karakola götürene kadar
yumruklamaya devam ettiler. Sağ diziminin alt kısmı aldığı darbeler sonucu kırıldı." Yılmaz, olayın
ardından hastaneye gelen bir polisin "İyi olmuş. İyileştiğin zaman iki bacağını da kıracağız" diyerek
kendisini tehdit ettiğini belirtirken, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli oldukları öğrenilen
polisler, "Kimliğini sorduğumuz Hakan Yılmaz bize küfretti. Savcıyı arayacağını söyleyerek tehdit etti.
Bacağını da ekip otosunun farına vurarak kırdı" yönünde ifade verdiler.
Özgür Kaya (26), Hüseyin Kaya (17), Süleyman Göksel Yerdut (19) ve Yurdanur Akdemir Bulut (30)
1 Mayıs günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Özgür Kaya, “1 Mayıs İşçi Bayramı” nedeniyle bildiri
dağıttıkları sırada Gümüşpala Karakolunda görevli resmi polislerin bağırarak kimliklerini istediğini, Hüseyin
Kaya arkadaşının polislere “niye bağırıyorsunuz” demesi üzerine arkadaşına tokat atıldığını, bunun
üzerine diğer polislerin de müdahalede bulundukları, tekme ve tokatla dövüldüklerini, bazı arkadaşlarının
olay yerinden uzaklaşmaya çalıştıkları sırada bir resmi polisin silahını çekerek önce üzerine
doğrulttuğunu, ardından da havaya ateş açtığını belirtti. Kaya, ters kelepçe takılarak gözaltına alındığını,
yüzüne gaz sıkıldığını, bindirildiği polis aracında fiziki ve sözlü muameleye maruz kaldığını, ilk olarak
Gümüşpala Polis karakoluna götürüldüklerini, karakolda da şiddetin devam ettiğini, daha sonra Karşıyaka
İlçe Emniyet Amirliğine götürülmek üzere dövülerek dışarı çıkarıldıklarını belirtti. Kaya, polislerin
“memleketin sahibi mi zanediyorsunuz kendinizi, istiyorsanız kalın, istemiyorsanız gidin” şeklinde tehdit
ettiğini, götürüldükleri Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, muayene odasında rapor hazırlandığı sırada
polislerin de içeride olduğunu belirtti. Gözaltına alınanlardan Süleyman Göksel Yerdut da, bindirildiği polis
aracında kafasının aracın koltuklarına vurulduğunu, darp esnasında kendilerine “şerefsizler, teröristler,
size mi kaldı bu dünyayı kurtarmak, bize itaat edeceksiniz” denildiğini, Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde
darp izlerinin rapora yazıldığını ancak kollarında ve kafasında yanma olduğunu söylemesine rağmen
rapora geçirilmediğini belirtti. Mağdur Yurdanur Akdemir Bulut (1977) ise, bindirildikleri polis aracında
dövüldüklerini, karakolda kendilerine hakaret edilmeye devam edildiğini, arkadaşları Özgür, Hüseyin ile
Göksel’in karakolda tekme tokat dövüldüklerini, bir süre sonra saçlarının çekildiğini, Niyazi isimli amirin,
arkadaşı Hüseyin Kaya‘yı tekme ile döverek Çocuk şubesine gönderdiğini belirtti.
Abbas Duman ve Neriman Akan
1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Ezilenlerin Sosyalist Platformu'nun hazırladığı afişleri 23 Nisan günü
Gebze'de asarken gözaltına alınan Abbas Duman ve Neriman Akan, gözaltında işkence gördüklerini
belirttiler. İHD İstanbul Şubesi'ne başvuran Duman ve Akan, sabah saatlerinde 1 Mayıs afişlerini asarken
polisler tarafından fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alındıklarını, polis aracında hakarete maruz
kaldıklarını, İstasyon Polis Merkezi'nde de işkence gördüklerini bildirdiler. Duman şu beyanda bulundu:
"Afişleme çalışması yaparken yasak yere afiş astığımız gerekçesiyle polisler, gözaltına almak istedi. Biz
polis aracına binmek istemeyince önce biber gazı sıkarak bize saldırdılar. Yere yatırarak ellerimizi
sırtımızda birleştirip kelepçelediler ve döverek arabaya bindirdiler. Arabada küfürlere ve tehditlere maruz
kaldık. Karakola girer girmez yedi sekiz polis üstüme çullandı. Biri kafamı duvara vururken diğerleri
tekmeledi" Slogan atması üzerine polislerden birinin başını dizlerinin arasına alıp üstüne oturduğunu,
beline sert bir cisimle sürekli vurduğunu belirten Duman, "Diz çöktürmeye çalıştılar. Ayağa kalkınca da
tekrar üzerime tekmelerle saldırdılar. Terörle Mücadele Şubesi'nden geldiğini söyleyen biri, ‘Sen şimdi
şanslısın. Başka türlü aldığımızda sana gösteririz. O zaman da böyle konuşacak mısın?' diye tehdit etti"
dedi. Duman, Neriman Akan'ı da saçlarından sürükleyerek alt kata götürdüklerini ve dövdüklerini kaydetti.
Akan ve Duman'ın gözaltından önce muayene için doktora götürüldüğünü, ancak Cumhuriyet Savcılığı'na
sevk edilmeden önce muayene edilmediklerini bildiren Avukat Hakan Gündüz, suç duyurusunda
bulunacaklarını belirtti.
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Mehmet Kaya
Ankara'nın Altındağ ilçesi Hüseyin Gazi Bostancık mahallesinde yaşayan Mehmet Kaya, gözaltına alınan
oğlunu sormak için gittiği Şehit İdris Aydın Polis Karakolu'nda polisler tarafından dövüldüğünü belirtti.
Kaya, olayı şöyle anlattı: "Belediye otobüsüne taş attıkları bahanesiyle ‘Mesut' adında bir polis çocuklara
ateş açıyor. Daha sonra oğlum gözaltına alınıyor. Durumu öğrenmek için karakola gittiğimde aynı polisin
hakaretlerine maruz kaldım. ‘Çocuğuma neden kurşun sıktınız, çocuğuma ateş edenleri dava edeceğim'
deyince, komiserlerden biri ‘Benim polisime dava açanı ben de...' diyerek küfür etmeye devam etti'. ‘Buna
hakkınız yok' dediğim için nezarete alındım, 10 polis vurmaya başladılar" dedi.
Herdem Sara
2 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Herdem Sara, 1 Mayıs kutlamalarında gözaltına
alındığını ve gözaltında polis tarafından darp edildiğini belirtti.
Sıddık Baysal
3 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Sıddık Baysal, sokakta dilenci bir kızla
konuşurken 3 polisin kendisine kimlik sorduğunu, polislerin verdiği kimliği “geçersiz” diyerek yırttığını,
daha sonra Galatasaray Lisesinin arka tarafına götürüp bıçakla elbiselerini yırttıklarını ve coplarla
dövdüklerini belirtti.
Doğan Genç (44)
3 Mayıs günü bir açıklama yapan İHD İstanbul şube yöneticisi Doğan Genç, 2 Mayıs günü Barış Anneleri
İnisiyatifinin eylemine gözlemci olarak gittiğini, polisin, Barış Anneleri’ni döverek ve tartaklayarak gözaltına
alması üzerine, görevli polis memuru ile gözaltına alınma biçimi ve yapılan uygulamanın insan haklarına
aykırı olduğu üzerine konuşmaya başladıklarını, bu esnada bir emniyet müdür yardımcısının kedisini
hedef göstermesi ile gözaltına alındığını, Beyoğlu Ekipler Amirliği’nde bir komiser ve bir polis memurunun
kendisine küfür ederekj tehdit ettiğini, yasaları hatırlatmasına aldırmayarak, gözaltında bir vatandaşı
yumruk ve tekmelerle dövdüklerini belirtti. Genç, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Burak Demirci, Dursun Göktaş, Osman Bezek, Ferit Mutlu, Songül Bakan, Güney Can, Umut
Durmaz ve Turgay Sezer
5 Mayıs günü, İzmir Narlıdere'de Yürüyüş dergisini satan yukarıda isimleri yazılı kişiler, dövülerek
gözaltına alındı. Gözaltına alınanların üzerine polis aracına bindirildikten sonra biber gazı sıkılırken, Burak
Demirci'nin gözleri bağlandı ve karakolun bodrumunda çok sayıda polis tarafından dövüldü.
Serhat Teğin, Halise Ersayan, Özlem Güler, Hüseyin Aydın ve Tarık
8 Mayıs günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Hüseyin Aydın’ın beyanına göre (27), 6 Mayıs
günü Kulp İlçesi polis lojmanlarına yönelik gerçekleşen silahlı saldırının hemen sonrasında Kulp
Öğretmenevine resmi ve sivil giyimli polisler tarafından baskın yapılarak 20 kadar öğretmenden Serhat
Teğin (Kulp’ta asker öğretmen olarak görev yapan), Halise Ersayan, Özlem Güler, Hüseyin Aydın ve Tarık
adlı bir öğretmen gözaltına alınmıştır. Gözaltına alma sırasında bu kişilere yönelik hakaret ve kaba dayak
uygulanmıştır. Gözaltına alma işlemi sırasında bu kişilerin hakları hatırlatılmamış, gözaltına alınma
nedenleri bildirilmemiş, yakınlarına bilgi verilmemiştir. Doktor muayenesinden geçirilmemiş, nezarethane
defterine işlenmemiş ve resmi gözaltı işlemleri uygulanmamıştır. Öğretmenevindeki odaları aranmış ancak
arama kararı ibraz edilmemiştir. Bu kişiler, kayıt dışı ve hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alındıktan sonra
Kulp Polis Karakolunun zemin katında bir odaya götürülmüş, burada her birine ayrı ayrı, ancak özellikle
Serhat Teğin ve Özlem Güler adlı öğretmenlere kaba dayak, hakaret, tehdit, ayakta bekletme gibi işkence
yöntemleri uygulanmış, Kulp Polis Lojmanlarına yönelik saldırıya dair sorular sorulmuştur. Yasadışı
yakalama, gözaltı ve işkence uygulamalarına resmi ve sivil giyimli çok sayıda güvenlik görevlisi iştirak
etmiştir. Mağdurlar, bu uygulamaları gerçekleştiren kişileri teşhis edebilecek durumdadırlar. Bu kişilerin
göz altında olduğu saatlerde Kulp Kaymakamı da bir ara karakola gelip bir müddet kaldıktan sonra geri
gitmiştir. Bütün bu uygulamalar yaklaşık üç saat sürmüştür, kayıt dışı olarak gözaltına bu kişiler, alındıkları
gibi yine kayıt dışı bir şekilde ve doktora çıkarılmadan serbest bırakılmışlardır.
Mesut Paksoy (1988)
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8 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mesut Paksoy, 1 Mayıs günü, “Yaşasın 1 Mayıs,
Mücadele Birliği” pankartı açarak Taksim Meydanı’na çıktığını, burada kendilerine müdahale eden polisin
döverek gözaltına aldığını, arabada da dövmeye devam ettiklerini, Sultanahmet Adliyesi’ne giderek Adli
Tıptan rapor aldığını belirtti.
Özlem Oral (1976)
8 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Özlem Oral, 1 Mayıs günü muhabir olarak
bulunduğu Taksim Meydanında polisler tarafından gözaltına alındığını, polislerin makinesini alarak
içindeki resimleri sildiğini, araçta başına ve yüzüne tekme ile vurulduğunu, yüzünde ve ellerinde morluklar
oluştuğunu, götürüldüğü Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde doktorların, sadece tansiyonunu ölçtüklerini, 2
Mayıs günü Bakırköy Devlet Hastanesi’nden serbest bırakıldığını belirtti.
Celal Rahmi Gürkan
İzmir Barosu avukatlarından Celal Rahmi Gürkan (53), Şanlıurfa’da Sarayönü Polis Karakolu'nda dövüldü.
Gözlem altına alınan müvekkilleri Nihat G., Sedat B., İsmail B. ve İbrahim D.'yi görmek üzere Sarayönü
Polis Merkezi'ne giden Gürkan, şu beyanda bulundu; “Avukat olduğumu söylememe rağmen içeriye
alınmadım. Nöbetçi amir ve başkomiser beni içeri almadı. Buna rağmen mesleğimi ve onurumu ayaklar
altına almamak için içeriye zorla girdim. İçeride basit müessir fiili ile ilgili suçlu olanların karın üstü yere
yatırıldığını ve ellerinin arkadan kelepçelendiğini, iki polisin bunları copla dövdüğünü gördüm. Aralarından
biri ‘gözümde mercek var, patlayabilir, kör olurum, ne olur vurma' diye yalvarıyordu. Diğer biri de ‘ne olur
ayağını boynumdan çek' diye inliyordu. Cep telefonumu çıkarıp olayları görüntülemeye başladım. İsmi M.
olan bir başkomiser ile beraberindeki polis tarafından dövüldüm. Her yerime yumruk ve coplarla
vuruyorlardı. Şu an bir gözüm kapandı. Görmüyor. Adli Tıp Kurumu'na sevk edildim. "
Kemal Aldemir (33) ve İhsan Aldemir
3 Mayıs günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Firoz Aldemir, Kemal Aldemir ve İhsan Aldemir adlı
köylülerin Mahmutabat köyünden Hanik köyüne giderken bölgede bulunan jandarma tarafından
durdurulduğunu, jandarmanın iki köylüyü daha önceden yakalanan atların sahibi olarak suçladığını,
suçlamaları kabul etmeyen köylülerin silah dipçikleri ile dövüldüğünü belirtti. Firoz Aldemir, İhsan
Aldemir’in aldığı darbelerden dolayı burnunun kırıldığını ve her iki kişinin de vücutlarında muhtelif
yaralanmalar olduğunu, önce Başkale Devlet Hastanesi’ne, daha sonra ise Van Devlet Hastanesi’ne sevk
edilen İhsan Aldemir’in halen hastanede tedavi görmekte olduğunu belirtti.
Alper Mensur, Osman Türker ve Saim Öztürk
16 Mayıs gecesi İstanbul'da polisler tarafından durdurulan Alper Mensur, Osman Türker ve Saim Öztürk
adlı kişiler, ağır biçimde dövüldü. Öztürk, ifadesinde şunu belirtti: "Arabayı durdurduğumuzda bir polis
memuru kapıyı açarak, ‘İnin lan aşağı' dedi. İndiğimizde polis memurlarınca hırpalanmaya başladık. İçkili
olmamıza rağmen herhangi bir direnişte veya hakarette bulunmadık. Ancak polisler bizi kelepçelemeye
çalıştı. Birden 8-10 polis aracı daha geldi ve çıkan bütün polisler bizi dövdü. Beni ekip aracına bindirirken,
arkadaşım Alper yerde yatıyordu. Polis ekibiyle önce Karaköy Polis Merkezi'ne geldik. Burada polis
memurları tarafından ben ve Alper coplarla dövüldük. Daha sonra polis memurlarıyla hastaneye rapor
almaya gittik." Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alper Mensur'un kardeşi
Ayşın Mensur ise "Ağabeyim önce karakola götürülüp burada polislerden dayak yemiş. Daha sonra alıp
hastaneye getirmişler. Sağlık kontrolünden sonra tekrar karakola götürülmüş ve yine dayak yemiş. Bu
sefer vücudunda ağır darp izleri ve beyninde ödem oluşmuş. O sırada bizim haberimiz oldu. Avukatla
karakola gidip kardeşimi polisler eşliğinde hastaneye tekrar götürdük. Polisler bir doktordan ağabeyimin
hastaneye ilk gelişindeki durumuna göre rapor tutmalarını istedi. Doktor da bu isteği kabul etti" dedi.
Engin Topal ve Ali Bakca
22 Mayıs günü kendisini gasp etmeye çalışan üç kişiyi şikayetine ilişkin polislerin ilgisizliğini 155’e bildiren
Engin Topal adlı kişi, şikayet ettiği İ.S. ve Y.R. adlı iki polis tarafından copla dövüldü. Olaya müdahale
eden İstiklal Mahallesi Derneği’nin eski yöneticisi Ali Bakca da polis tarafından dövüldü. Daha sonra
gözaltına alınan Topal ve Bakca polis aracında da dövüldü. Topal ve Bakca, ayrıca şikayetçi olmamaları
yönünde tehdit edildiklerini belirttiler.
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Resul Pekdoğan (1979)
1 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Resul Pekdoğan, 30 Mayıs günü BeyoğluÖmer Hayyam’da, oturduğu binaya polis tarafından baskın düzenlendiğini, kimlik kontrolü yapıldıktan
sonra sokakta iki polis tarafından dövüldüğünü, karakolda dayağın devam ettiğini, davacı olduğu takdirde
öldürüleceği yönünde tehdit edildiğini, daha sonra serbest bırakıldığını belirtti.
Sezai Yakar
Sezai Yakar adlı kişi, 8 Haziran günü Taksim Polis Merkezi’nde polis tarafından dövüldü. Avukatı Efkan
Bolaç’ın verdiği bilgiye göre, İstanbul’da Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında
alkollü olduğu gerekçesi ile durdurulan Yakar polisle tartışınca, önce Taksim İlkyardım Hastanesi’ne,
sonra da Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. Burada yumruk ve tekmelerle dövülen Yakar, yeniden
hastaneye götürüldü. Yakar’a verilen raporda burnunun ve elinin kırıldığı, vücudunda darp izleri bulunduğu
belgelendi.
İbrahim Demiryege
İbrahim Demiryege (17) adlı kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis tarafından dövüldüğünü belirtti. Bir
kavgayla ilgili ifade vermek için gittiği karakolda gözaltına alınan Demiryege, önce tokatlandığını, daha
sonra sürüklenerek götürüldüğü nezarethanede ağır biçimde dövüldüğünü ve bir polisin, silahının kabzası
ile başına vurduğunu söyledi. Demiryege, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ahmet Kırgıl
Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyesi Ahmet Kırgıl, 26 Haziran günü görüşe gittiği Sincan F Tipi
Cezaevi'nde, hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltında küfür ve hakarete
maruz kalan ve işkenceyle tehdit edilen Kırgıl daha sonra serbest bırakıldı.
İsmail Bayav (16), Recep Ateş (17), Hasan Dündar (16), Mesut Kısa (17) ve Mazlum Güner (15)
Yukarıda isimleri belirtilen çocuklar 16 Şubat günü İHD Adana şubesine yaptıkları başvuruda, Barbaros ve
Ova mahallelerinde polisin bir gruba müdahalesi sırasında dövülerek gözaltına alındıklarını, arabanın
içinde de dövülmeye devam edildiklerini, Adli Tıp’a götürülüp getirilirken ve Adliyeye çıkarılırken polisin
kelepçe taktığını belirttiler.
Sadettin Timurtaş ve eşi
Siirt’in Eruh ilçesindeki Çırav Dağı kırsalında 18 Haziran günü yaşanan çatışmanın ardından, Eruh'un
Görgün köyüne giden askeri birlikler, Sadettin Timurtaş ile eşi Cemile Timurtaş'ı gözaltına alarak Eruh
Jandarma Karakolu'na götürdü. Dövülerek gözaltına alınması nedeniyle karakolda fenalaşan Sadettin
Timurtaş, Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şaban Bakır (40)
20 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Şaban Bakır, 6 Haziran günü İstiklal CaddesiParmakkapı sokağının girişinde arkadaşı ile sohbet ettiği sırada, Galatasaray yönüne giden çevik kuvvet
memuru ile Taksim’e doğru yürüyen bir çiftin çarpıştıklarını, memurun “dikkat etsene lan” demesi üzerine
çiftin geri döndüğünü, polis memurunun çiftten erkek olanına biber gazı sıktığını, kendisinin aralarında
kaldığını, “Dikkat et memur bey” demesi üzerine kendisine de biber gazı sıkıldığını, daha sonra yere
yatırılıp kelepçelendiğini ve dövüldüğünü ve kendisine küfür edildiğini, götürüldüğü karakolda diğer
polislerin elini çözdüğünü ve elini yüzünü yıkayarak gazın etkisinden kurtulmaya çalıştıklarını, bir süre
sonra serbest bırakıldığını belirtti.
Güneş Çelik
21 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Güneş Çelik, 16 Haziran günü Taksim
Tramvay Durağı’nda bir basın açıklaması yapmak üzere arkadaşlarımla bir araya geldiklerini, basın
açıklaması okunduğu esnada Çevik Kuvvet Polislerinin kendilerine müdahale ettiğini, müdahale sırasında
küfür ve dayağa maruz kaldığını, bindirildiği polis aracında da dayak ve küfrün devam ettiğini belirtti.
Süleyman İnan
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16 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Süleyman İnan, şu beyanlarda bulundu: “15
Haziran 2007 tarihinde evde babamla biraz tartıştık. Tartışmanın büyümemesi için polis çağırdım. Polis
memurları eve geldiklerinde, kendilerine durumu anlatım. Polis memurları beni ve babamı Bağlar polis
karakoluna götürdüler. Babama ‘baba benden şikayetçi olma olay büyümesin evimize gidelim’ dedim.
Bunun özerine polisler beni alıp nezarethaneye götürdüler. Orda elimi kalorifer borusuna kelepçeleyip
defalarca gözüme sprey sıktılar. Vücudumun her yerine tekme vurup beni yumrukla dövdüler. Kolumu ters
çevirdiler bundan dolayı kolumu şu anda kullanamıyorum. Daha sonra beni yere atıp üzerime çıkıp
topuklarla beni ezdiler. Tüm bu işkenceler yapıldığı sırada bana yönelik olarak ağza alınmayacak küfürler
de etmekteydiler. Beni gözaltına almadan önce hastaneye götürmediler. Tüm bu uygulamalardan sonra
saat 20:30 sıralarında doktora götürdüler doktor kontrolünden sonra tekrar karakola götürüp ifademi
aldılar, saat 21:30 sıralarında beni serbest bıraktılar.”
Mustafa Bilici, Mekan Çiçek, Tamar Oğuz, Suat Oğuz
İstanbul Silivri Selimpaşa'da inşaatta çalışan Mustafa Bilici, Mekan Çiçek, Tamar Oğuz ve Suat Oğuz,
lokantada kendi aralarında Kürtçe konuştukları için polisler tarafından gözaltına alınarak hakarete ve
dayağa maruz kaldıklarını belirttiler. Silivri'de 4 yıldır yaşadığını belirten Ağrı doğumlu Mustafa Bilici, , 17
Haziran sabahı 3 arkadaşıyla birlikte çorba içmeye gittikleri lokantada kendi aralarında Kürtçe konuştukları
esnada lokantada bulunan 2 polisin, “Kesin, burası Türkiye, burada Kürtçe konuşamazsınız” diye
bağırdığını, Kürtçe konuşmanın yasak olmadığını ve kimseyi rahatsız etmediklerini belirtmeleri üzerine,
polislerin kimliklerini alarak ekip otosu çağırdıklarını söyledi. Polisler tarafından tartaklanarak üstlerinin ve
arabalarının arandığını söyleyen Bilici, 'Ayrıca Silivri'den gitmemiz yönünde tehdit edildik' dedi. Polislerin
yapacakları üst ve araba araması için savcılıktan izin kağıdı istediklerini belirten Bilici, şunları dile getirdi:
“Bizi, 'yasaları da çok biliyorsunuz, nereden öğrendiniz yasaları' diyerek tokatlamaya başladılar. Şikayet
edeceğimizi söylediğimizde ise 'Git nereye şikayet edersen et. Kürtçe konuşanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin
vatandaşı değildir' dediler” dedi.
Şevket Kaçmaz
Antalya’nın Alanya ilçesinde inşaat işçiliği ve hamallık yapan Şevket Kaçmaz 19 Haziran günü yaptığı
açıklamada, Diyarbakırlı olduğu için polislerin kötü muamelesine ve hakaretlerine maruz kaldığını belirtti.
Mehmet Erdoğdu
Gündem ve Azadiya Welat gazeteleri Gaziosmanpaşa Yenimahalle dağıtımcısı Mehmet Erdoğdu, 25
Haziran günü sivil polisler tarafından keyfi ve gerekçesiz bir şekilde gözaltına alındığını, götürüldüğü
Karadeniz Karakolu'nda polislerin kaba dayağına ve hakaretlerine maruz kaldığını belirtti. Dağıtımını
yaptığı gazetelerine el konulduğunu kaydeden Erdoğdu, kendisinden gazeteleri dağıtmamasının
istendiğini belirtti.
Onur Çamoğlu, Önder Çamoğlu ve Burak Karakoç
İstanbul Kartal'da internet kafe işleten Onur ve Önder Çamoğlu kardeşler, 26 Haziran günü gece 01.00'de
dükkânlarına girdikleri için polis tarafından öldüresiye dövüldüklerini iddia ettiler. Olayı gören vatandaşlar
da iddiayı doğrularken, Karlıktepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, işlettikleri internet kafeyi gece 00.35
civarında kapatan Onur Çamoğlu (29), evinin anahtarlarını unuttuğu için iki arkadaşıyla geri döndü.
Vatandaşlar da, dükkâna hırsız girdiğini düşünerek polise haber verdi. Çamoğlu, dükkânını tekrar
kapatırken ihbarı öğrenince, asılsız olduğunu polislere anlatmak için beklemeye başladı. Gelen ekiplere
dükkân sahibi olduğunu belirten Çamoğlu, polis memurlarının dükkânı tekrar açmasını istemesi üzerine
içeri girdi. Vergi levhasını gösteren Çamoğlu'na polis memurları, sert bir şekilde gece dükkâna
giremeyeceğini söyledi. Polislerle tartışmaya giren Çamoğlu'nun anlatımına göre, daha sonra şunlar
yaşandı: "Bir anda saldırıya uğradım, biber gazıyla beni etkisiz hale getirdiler. Bana ve Karakoç'a vurmaya
başladılar. Ağabeyime haber verdim. Kelepçelenip dışarı çıkarıldım ve daha çok dövülmeye başladım.
Ağabeyimi, Burak'ı ve beni farklı arabalara kelepçeleyerek koydular. Beni ve Burak'ı Kartal sahilinde ıssız
bir noktaya götürüp dövmeye devam ettiler." Kartal Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Onur
Çamoğlu'nun, polis memurlarına direndiği ve arbede sırasında 2 polis memurunun darp edildiği belirtildi.
Polise mukavemetten 3 kişinin gözaltına alındığı, polis memurlarının bu kişiler hakkında şikâyetçi oldukları
kaydedildi.
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M. Şirin Akgün
3 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan M. Şirin Akgün şu beyanlarda bulundu: “25
Haziran 2007 tarihinde gezi amaçlı gittiğim Van Gürpınar ilçesinden dönerken polisler tarafından gözaltına
alındım. Gözaltında kaldığım süre boyunca kaba dayağa maruz kaldım. Daha sonra mahkemeye
çıkarıldım burada ifadem alındı. Kendilerine amatör fotoğrafçı olduğumu bulunma sebebimin fotoğraf
çekmek olduğunu söyledim. Bunun üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldım. Bu konuda
sizden yardım talep ediyorum”.
R.D.
7 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Gazalı Dağ, 4 Temmuz 2007 tarihinde oğlu
R.D.’nin abisi Murat Dağ ile birlikte balık tutmak amacıyla Alsancak’ta deniz kıyısına gittiğini, bir süre
sonra eve dönmek üzere abisinin yanından ayrıldığını, eve döndüğünde gözlerinin kızardığını gördüğünü,
kendisine ne oldu diye sorduğunda oğlu R.D eve gelirken polisler tarafından gözaltına alınıp dövüldüğünü
söylediğini belirtti. Gazalı Dağ, oğlunun Kordon’un (Gündoğdu arka caddesinde)
resmi polis aracının
içinde bulunan iki polis tarafından durdurulduğunu, resmi polis aracına bindirilip Fuarın içinde bulunan
Asayiş Şubesine götürüldüğünü, “bak Kemeraltın da üç dükkan soyulmuş, sen onların kim olduklarını
biliyor musun onların isimlerini bana söyle” dediğini, oğlum kimseyi tanımadığımı söylediğini, zayıf, kısa
boylu, siyah saçlı, saçları yandan ayrıldığını, saçları öne doğru taranmış, beyaz tenli polis tarafından
Asayiş binasının arka kısmına götürüldüğünü, orada sert bir şekilde sırtıma eliyle (tokat) ile vuruyordu.
Yaklaşık on beş kez vurduğunu, bundan dolayı sırtının çok ağrıdığını ağlamaya başladığını, tekrar aynı
polisler tarafından polis aracına bindirildiğini, Anafartalar Polis Karakoluna götürüldüğünü, kendisini
karakola götüren polisler, Karakoldaki polislere “ Kemeraltın da üç dükkan soyulmuş, bu onların faillerini
biliyor” denildiğini, içeriden çıkan şişman, uzun boylu, düz saçlı, polisin yüzüne iki tokat attığını ifade
etmiştir. Orada bulunan bazı polisler “çocuğa vurma” diyerek müdahale ettiğini, kendisini alan polisler
kendisinin duyabileceğim şekilde ”işlemlerini yapın bunu götürüp Buca ya bırakalım” denilerek
korkutulduğunu, canım çok acıdığını / Buca ya bırakılmakla tehdit edildiği için ağladığını, Karakolda
bulunan polislerden bir kaçı çıkıp kapının önünde oturmasını söylediğini. Bunun üzerine dışarıya çıktığını,
kapının önünde oturdum. sırda bir polis yanına gelerek “git lavaboda elini yüzünü yıka” dediğini, bunun
üzerine gidip yüzünü yıkadığını ve su içtiğini,. Anafartalar karakolda kendisini döven şişman polis “burada
su içme lan, çek evine git” diyerek ensine bir tokat attığını, Saat gece 00.30 civarında. hemen karakolun
dışına çıktığını, o sırada başka bir polis aracının geldiğini gördüğünü, kapının önünde duran polisler
“Hemen buradan kaybol bunlar seni görürlerse seni alıp Buca ya bırakırlar” dediklerini, orada duran beyaz
bir minibüsün arkasına saklandığını beyan etmiştir. Oğlunun sırtına baktığını, sırtının her tarafında
morluklar olduğunu, hastaneye götürmek istediğini, ancak tansiyon hastası olması sebebiyle damadına
haber verdiğini, damadı geldikten sonra onun arabasıyla önce Alsancak Devlet Hastanesine götürdüğünü,
orada Karakoldan kağıt götürmedikleri gerekçesiyle muayene etmediklerini, Alsancak Devlet
Hastanesinde bulunan görevli polis Yeşilyurt Devlet Hastanesine telefon açtığını, kendilerini oraya
gönderdiğini belirtmiştir. Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne gittiklerini rapor aldıklarını
beyan ederek Hastaneden her hangi bir ilaç verilmediğini, oğlunun sırtındaki morluklardan dolayı
ağrılarının olduğunu belirtmiştir. Oğlunun haksız yere gözaltına alınıp işkence ve kötü muameleye maruz
bırakan Asayiş Şubesi polisleri ve Anafartalar polis Karakolunda görevli olan polisler hakkında şikayetçi
olduğunu, Derneğimizin konuya ilişkin girişimde bulunmasını talep etmiştir.
Süleyman Demir
17 Temmuz günü Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Köprülü (Geman) Jandarma Karakolu’na çağrılan
Süleyman Demir’e (60), kafasına mayın bağlanarak ve ağzına fünye konularak işkence yapıldığı iddia
edildi. PKK’ye yardım ettiği ve Bin Umut Adaylarını desteklediği gerekçesiyle yaklaşık bir saat dövülen
Demir, daha sonra serbest bırakıldı.
Semiha Eyilik, Evrim Yücel (22) ve Nurgül Acar
16 Temmuz günü Ankara’da, “seçim çare değil” protestosu gerçekleştiren Haklar ve Özgürlükler Cephesi
(HÖC) üyelerine, polisin gözaltında işkence ve kötü muamelede bulunduğu iddia edildi. Eylem sırasında
gözaltına alınan ve oğlu tutuklanan Semiha Eyilik gözaltına alındığı sırada, üzerinin aranması için ‘bayan
polis arandığını’, bulunamayınca da “Bunların bayanı erkeği fark etmez” denerek, erkek bir polis
tarafından elle üst araması yapıldığını anlattı. Eyilik, Adli Tıp Kurumu’nda ise ‘çevik kuvvet polislerinin
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iğrenç konuşmalar yaptıklarını’ dile getirerek, polislerin, “Vah vah bize hep 40 yaşın üzerindekiler düştü.
Arkadaki arkadaşlarımız yaşadı. Artık amirlerimiz bize bir hamam ısmarlarlar” dediğini aktardı. Gözaltına
alınanlardan Gazi Üniversitesi öğrencisi, Evrim Yücel de, gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz
kaldığını belirtti. Yücel, polislerin kendilerini gözaltına alırken sürekli küfür ettiğini, tekmelenerek ve
saçlarından sürüklenerek polis aracına bindirildiğini, araçta, elleri kelepçe yüzünden mosmor olan bir
arkadaşının kelepçelerinin çıkartılmasını isediğini, ancak “Anahtarımız yok” dediklerini, “O zaman kesin
plastik kelepçeyi” demeleri üzerine “Kesemem, o kelepçe 5 dolar” dediklerini, TEM binasına sığmadıkları
için karşıdaki Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldüklerini, burada kelepçeden dolayı ellerinin şişmesi ve
çıkarılmasını istemesi üzerine polislerden birinin kelepçeyi bastırıp “Çok mu acıyor” dediğini, boş bir
odada değil arkadaşlarının ve erkek polislerin, sivil polislerin, amirlerin ortasında üzerinin arandığını,
birinin beline oturduğunu, çırpınmaya başlayınca bacaklarını bükerek “Senin etini ezerim, kemiklerini
kırarım, seni öldürürüm” diye bağırdığını belirtti. Yücel, gözaltına en çok, Nurgül Acar isimli arkadaşının
dövüldüğünü belirtirken, gözaltına tuvalet ihtiyaçlarının keyfi şekilde karşılanmadığını, Adli Tıp’a
götürüldükleri sırasında polislerin yeni morluklar oluşmaması için yaralarının üzerine bastıklarını belirtti.
Yücel, ikinci gün “Yeni yasada polise verilen yetkilerde var” diyerek zorla parmak izi ve resim alma
işlemlerine başladıkları, bu işlem sırasında, bir polisin bir ayağının üzerine bastığını, diğer ayağını havaya
kaldırdıklarını, saçlarından çekerek başını arkada tuttuklarını belirterek, “O arada yumruklamalar,
çimdiklemeler, tırnaklarını geçirmeler, parmaklarımı kırarcasına bükmeler... Bir yandan da ‘Şunun
parmakları çok güzel’ diye tacizler. O hallerini görünce iğreniyorsun. O kadar dehşetle saldırmışlar ki
başına ne geleceğini de bilmiyorsun” dedi. Yücel, parmaklarını açmayınca bir polisin kendisine “Evime
ekmek götürmek, çoluğumu çocuğumu doyurmak zorundayım. Benim işim bu. İzin vermezsen ben
işimden olurum. Neden sana işkence yapmamıza izin veriyorsun ki” diyerek, işkence yaptıklarını da kabul
ettiğine işaret etti. Yücel, kısa boylu ve zayıf bir kadın arkadaşlarının ise parmak izi alınırken polisin
kucağına oturtulduğunu, tecavüz etmekle tehdit edildiğini belirtti.
Süleyman Demir
Hakkari ili Çukurca ilçesi Gündeş köyü Çimenli mahallesinde ikamet eden Süleyman Demir, 19 Temmuz
günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu: “ 17 Temmuz 2007 tarihinde
Gündeş köyü Çimenli mahallesindeki evimde bulunurken öğlen saatlerinde oğlum Hasan Demir’e
kendisini İsa başçavuş olarak tanıtan kişi benim akşam saat 17.00’da 19.sınır jandarma taburu gitmemi
söylemesi üzerine akşam saat 17.00 sıralarında oğlum Hasan Demirle birlikte tabura gittim. Oğlum
karayolları bakımevinin hemen yakınındaki nizamiyede (rama noktasında) bekletildi. İsa başçavuş olarak
kendisini tanıtan asker beni yaklaşık 100 metre ötedeki tabur binasına götürdü. Orada kendisini Mesut
binbaşı olarak tanıtan bir kişi bana hitaben “ben Mesut binbaşı iyi adamlara ben iyiyim, kötü adamlara
ben kötüyüm. Senin ciğerini sökerim, başına mayın bağlayıp patlatacağım, seni Zap suyuna atacağım.”
demesi üzerine suçumu sordum. Oda bana hitaben “sen şerefsiz Sabahattin Sıvacı’yla ve Mehmet
Kanat’la birlikte dolaşıyorsun, onlara oy topluyorsun. Onlara oy vermeyeceksin” dedi. Ben ise ona söz
konusu olan insanlar kanuna uygun siyasi bir partide çalışıyorlar. Eğer suçlu olan insanlar ise her gün
jandarma kontrol noktalarından, trafik kontrollerinden geçiyorlar, onları yakalayın ya da söz konusu DTP’yi
kapatın demem üzerine o da iki parmağını gözüme değdirip bastırarak bana hitaben: “senin bu iki gözünü
çıkarırım” diyerek bana şekil olarak telsize benzeyen İsa başçavuşun elindeki bir cismi gösterip orada İsa
başçavuş olarak seslendiği bu kişiye “kapsülü çıkart” diyerek yüzüme bağlamasını söylemesi üzerine İsa
başçavuş bu cismi sağ yanağıma koli bandıyla bağlayıp bu cismin içinden çıkardığı ve macuna benzer
maddeyi ağzıma ve burnuma soktu. Sonrada Çekmecesinden çıkardığı bir Kuranı Kerimi masaya koyup
elimi kuranın üzerine koyarak “ben devletime ihanet etmeyeceğim diye yemin et” demesi üzerine ben de,
ben devletime ihanet etmedim etmeyeceğim dedim. Bunu söylemem üzerine yüzüme bağladığı cismin
aynısı olan ve masada bulunan cismi kaldırıp sol yanağıma ve göğsüme vurdu. Aynı şekilde yumruklarla
ve tokatlarla bana defalarca vurmaya başladı. Bu şekilde benimle konuşup bana vurması yaklaşık bir saat
sürdü. Benimle konuşup bana vururken “şerefsiz, o… çocuğu, siz Müslüman değilsiniz gavursunuz,
teröristlere destek veriyorsunuz” gibi ağır hakaretlerde bulunuyordu. Bu sırada sol tarafım felç olmuş gibi
uyuştu. Beni göndermek üzereyken “Çığlı’dan Köprülü’ye kadar ki bölgede bir mayın patlarsa seni, oğlun
Hasanı ve bütün aileni tarayıp, cesetlerinizi bulmamaları için cesetlerinizi yakacağım. Tozunuzu Zap
suyuna atacağım. İnşallah bir daha bu şekilde yanıma gelirsen ben sana ne yapacağımı bilirim diyerek
hadi güle güle dedi. İsa başçavuş olarak seslendiği kişiye beni götürmesini söyledi. İsa başçavuş beni
nizamiyeye getirirken yolda bana “bak bir daha kötü şeylerle uğraşma tabur komutanı sana iyilik yaptı,
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sana bir şey yapmadı, ikinci defa gelirsen böyle yapmayacak başka şekilde sana davranacak” dedi. Beni
taburdaki nizamiyeye getirdi oradaki bir pet şişedeki suyu yüzünü yıka diyerek elime döktü. O sırada
oğlum Hasan Demir de oradaydı (köprülüdeki karayolları bakımevinin hemen yakınındaki nizamiyede yani
arama noktasındaydı) ve yıkamamamı söylemesine rağmen İsa başçavuş yıka deyince, yüzümdeki kanı
bu suyla yıkadım. Kontrol noktasını yürüyerek evimize gitmek üzere yola çıktım yolda karşılaştığımız bir
minibüsle evimize gittik. Evde rahatsızlığımın artması üzerine muhtara ait araçla Çukurca Sağlık Ocağına
kaldırıldım. Orada ilk muayenem yapılarak Hakkari devlet hastanesine sevk edildim. Burada acil serviste
müşahede altına alındım. Rahatsızlığım halen devam etmesine rağmen gece saat 3’te taburcu edildim.
Halen rahatsızlığım devam etmektedir. Can güvenliğimiz bulunmadığından Gündeş köyü Çimenli
mahallesinde bulunan evimize gidememekteyim.”
Fikret Güçer ve İbrahim Güçer
İzmir'in Menemen İlçesi'ne bağlı Harmandalı Beldesi'nde sandık görevlisi ile tartıştıkları iddiasıyla “Bin
Umut Adayları” için sandık müşahitliği yapan Fikret Güçer ve İbrahim Güçer adlı vatandaşlar, jandarma
tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Kimlik tespiti yapılan 2 kişi daha sonra serbest bırakıldı.
Gülcan Köse
İstanbul Galata Köprüsü'nde balık tutarken “Mahrem yerleri göründü” suçlamasıyla karşı karşıya kalan
Gülcan Köse, kendisini gözaltına alan polislerle ilgili taciz ve dayak iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Adliyesi'ne gelen Köse, 12 Haziran'da Galata Köprüsü'nde iki güvenlik görevlisinin kendisine laf
atmasıyla başlayan tartışma sonrası gelen polislerce 'kötü muamele görerek dayak yediği ve taciz edildiği'
iddiasıyla dört polis memuru hakkında şikâyetçi oldu.
S.G., R.D., S.S., H.S. ve E.G.
25 Temmuz günü İHD İstanbul Şubesi’ne başvuruda bulunan S.G., R.D., S.S., H.S. ve E.G., gözaltında
işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını iddia ettiler. Mağdurların avukatı Abdulhalim Kaplan;
“Müvekkillerimin gözaltında kaldıkları süre içerisinde uğradıkları fiziki ve psikolojik işkence ile kötü
muameleler tamamen bir hukuksuzluk örneğidir. Bunların ardından müvekkillerimin polise mukavemet
suçundan savcılığa çıkarılıp haklarında soruşturma başlatılması da, bu hukuksuzluk durumunu
perçinlemiştir” dedi. Av. Kaplan; müvekkillerinin hastaneye götürüldüğünde ise, polislerin “Şikayetçi
olmayın, siz küfredince dayanamadık, vurmaya başladık. Canınızı çok acıttık mı? Bir ağabey gibi vurmak
istedik” dediklerini söyledi. Av. Kaplan, Cumhuriyet Başsavcılığı’na işkenceci polisler hakkında suç
duyurusunda bulunduklarını da belirtti. İşkenceye maruz kalan gençlerden S.G., H.S. ve E.G; “Esrar satan
kişilere kimlik sorulmayıp da bize Kürt olduğumuz için kimlik sorulması ve küfür edilmesi zorumuza gitti.
Karakola götürdüklerinde ise, oradaki baş komiser de bize küfür ederek, ‘Bunların iki ayağını kırmadan
niye getirdiniz’ dedi. Nezarete atıp orada da bizi dövdüler” dediler.
Emrullah Sür
26 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine telefonla başvuru yapan Emrullah Sür, şu beyanlarda
bulundu:“Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı Temelli Jandarma Komutanlığında askerlik hizmetimi yerine
getiriyorum, görev yaptığım karakolda kötü muameleye tabi tutulmaktayım, dayak yemekteyim. Diyarbakır
Askeri Hastanesine sevk edildim, hastanede Psikiyatri Bölümünden 20 gün rapor aldım, ilaç tedavim
devam etmedi, üstlerime defalarca dilekçe verdim yanıt alamadım, hayati tehlikem bulunmaktadır.”
Muammer Öz
İstanbul Kadıköy'de Muammer Öz isimli avukat, polislerin işkencesine maruz kaldığını iddia etti. Avukat
Muammer Öz, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul
Şubesi, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ve Hukukçular Derneği ile
birlikte İHD İstanbul Şubesi'nde 4 Ağustos günü düzenlediği basın toplantısı düzenledi. Öz, 29
Temmuz'da ailesiyle birlikte Kadıköy Moda Sahili'nde gezerken, polis aracı içerisinde bulunan 2 polisten
birinin yanlarına geldiğini belirterek “Polis abime hitaben, 'Seni birine benzetiyorum, çıkar kimliğini' dedi.
Bu arada bana telefon geldi. Ben de telefonla konuşmaya başladım. Polis memuru bana 'Kapat o telefonu,
benim yanımda nasıl telefonla konuşursun' dedi. Kimliğimi göstererek, 'Ben avukatım, böyle kimlik sorma
olmaz' dedim. Bunu söyler söylemez, polis memuru yakamdan tutup beni tartaklamaya başladı. Uzun
boylu olan polis, cebinde biber gazı çıkarıp 3 kere yüzüme sıktı. Yine aynı polis, arabaya giderek bir sopa
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aldı ve bana vurmaya başladı.' Polislerin daha sonra onları araçlara bindirip karakola götürdüğünü anlatan
Öz, 'Ellerimi kelepçelediler. Yolda, 'Biz senin gibi çok avukat s..., seni de s..., biz on beş yıldır bu işi
yapıyoruz, bize hiçbir şey olmaz' dediler. Aldığım darbelerden burnum ve gözüm şişti ve omzumdan,
karnımdan, boynumdan aldığım darbeler bana büyük acı veriyordu” dedi. Öz, adli tıp kontrolünün
ardından serbest bırakıldığı ancak, aldığı darp nedeni ile vücudunda ciddi hasarlar oluştuğunu ve burun
ameliyatı geçirdiğini söyledi. Olaydan bir gün sonra Avukat Öz, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldı. Raporda,
Öz'ün burnunda kırık olduğu, sağ ve sol omzunda, boynunda, sağ gözaltında ve karnında morluklar
olduğu belirlendi. Muammer Öz, Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak olaya karışan Kadıköy İlçe
Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'nde görevli polis memurları Bülent Okumuş ve Uğur
Yıldırım hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaları yalanlayan İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'nün açıklamasında şöyle denildi: "Muzaffer Öz isimli şahıs, 'Polislerin böyle bir yetkisi yok'
diyerek kimlik verilmesini engelledi. Görevlilerimiz kademeli olarak zor kullanarak şahısları etkisiz hale
getirdi. Olay anında çıkan arbede sonucunda görevli iki polis memuru muhtelif yerlerinden yaralanmıştır."
İstanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu, Öz'ün yaptığı suç duyurusunun takipçisi olacaklarını söyledi.
Kolcuoğlu şöyle konuştu: "Birkaç avukata daha kötü muamele yapıldığı bize ulaştı. Yasa değişikliği
yapılacağı zaman, 'Bu değişiklik geriye gidiş, kötüye kullanılacak. Adli kontrolün dışında böyle yetkilerin
verilmesi sakıncalı, demiştik. Nitekim şimdi yaşanmaya başladı. Avukatlara böyle yapılıyorsa vatandaşın
halini düşünemiyorum."
Semih Atik
Trabzon'da da avukat Semih Atik, Akçaabat Karakolu'nda tartaklandığını, bir komiserin kendisine
küfrettiğini ileri sürdü. Atik, İstanbul Barosu avukatı olan Atik, tatil için memleketi Trabzon'un Vakfıkebir
ilçesine gittiğini, 5 Ağustos'ta yapılan "Ekmek Festivali"nde teyzesinin oğlu Koray Karan'ın da aralarında
bulunduğu 4-5 kişinin gözaltına alındığını gördüğünü belirterek şunları belirtti; “avukatlık kimliğimi
göstererek ‘Neden gözaltına alıyorsunuz’ diye sordum, polis bilgi vermeyeceğini, karakola gelmesi
gerektiğini söyledi, ‘Karakola gitmek için aracınıza binebilir miyim?' diye sordum. Polisin izniyle araçta
otururken bir komiser geldi. Tartışma çıktı. Komiser, 'Alın bunu' dedi." Atik'in iddiasına göre iki polis,
bileklerini arkadan büktü: "Giderken bir polis, 'İçeride göreceğiz şimdi avukatı' dedi. Karakolda 4-5 polis,
beni aralarına alıp itip kakmaya başladı." Yanına gelen bir komiserin boğazını sıktığını belirten Atik, şöyle
devam etti: "Avukat kimliğimi gösterdim. Komiser, kimliği yüzüme fırlattı." Atik'in iddiasına göre savcının
karakola çağrılmasını isteyince bir polis yerinden fırladı: "Bir eliyle gömleğimin yakasından tutup diğerini
yumruk yaparak, 'Senin ağzına s.çarım, it oğlu it! Canımı sıkma, seni ayağımın altına alırım' dedi." Atik, bir
kameramanın gözaltına alınışını kaydettiğini söyleyince polisler, avukatın odadan çıkmasına izin verdi.
Daha sonra Atik'i yanına çağıran komiser, 'Gel, anlaşalım' dedi. Atik, iki gün sonra Trabzon Valiliği'ne
şikâyet dilekçesi verdi. Atik, polisin neden olduğu 'onur kırıcı' tutumdan ötürü uğradığı manevi hasara
karşılık 100 bin YTL'lik tazminat istedi.
Muhammet Kaya
9 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Muhammet Kaya, Diyarbakır Huzurevleri
semtinde yolda yürürken sivil polisler tarafından gözaltına alındığını, 48 saat boyunca gözaltında 20’den
fazla polis tarafından sorgulandığını, polislerin “molotoflu eylemde bulunduğunu söylemesini, aksi takdirde
20 yıl boyunca cezaevinde kalacağını söylediklerini” gözaltı süresince çok az süre uyumasına izin
verildiğini, 40 saat boyunca sandalyede sorgulandığını, Savcılığa ifade verdikten sonra serbest
bırakıldığını belirttiler.
K.R.
9 Ağustos günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan K.R. (1990), 20 Mart 2007 tarihinde Terörle
Mücadele Şubesi Polisleri tarafından evine yapılan baskın sonucu gözaltına alındığını, okur yazar
olmadığını, ancak ev aramasında polisler tarafından konulan dokümanların “kendisine ait olduğu ve
PKK’ye adam kazandırdığı” iddiasıyla Bozyaka gözaltına alındığını ve gözaltına işkence gördüğünü iddia
etti. K.R., Terörle Mücadele Şubesinin 6. katına çıkarıldığı ve penceresi olmayan kapalı bir odaya
götürüldüğünü, ahşap bir sandalyeye oturtulduğunu, ayaklarının altına bir tahta konulduğunu, sağ elinin
işaret parmağı ile sağ ayağının baş serçe parmağına elektrik kablosu bağlanarak elektrik verilerek
işkence yapıldığını, pense ile sağ elinin yüzük parmağının tırnağının sıkıştırıldığını ve bundan dolayı
tırnağının morardığını, copla dövüldüğünü, tekmelerle vurularak kaba dayağa maruz kaldığını belirtmiştir.
161

(İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ VE
CEZALANDIRMA) | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

Elektrik verildiği sırada bayıldığını, ayıldığı sırada iki sivil polis tarafından emniyetin bahçesine indirilerek
beş dakika toprak zeminde yürütüldüğünü, tekrar aynı kata çıkartıldığını, koridorda yaklaşık bir buçuk saat
boyunca ayakta tutulduğunu, morlukların olduğu yerlere buz sürüldüğünü, bir süre sonra başka bir odaya
alındığını, odada başka bir polis tarafından sözlü sorgulandığını ifade etmiştir. ayını gün savcılığa sevk
edilğini, Adliye nin içinde bulunan Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini, odaya alınmadan polislerin içeriye
girerek doktor ile görüştüğünü, ardından da kendisini odaya alındığını, doktora işkenceye maruz kaldığını
ifade ettiğini, ancak söylediği iddialara ilişkin her hangi bir işlemin yapılmadığını ve belirttiği şikayetlerinin
rapora geçirilmediğini ifade etmiştir.
Savcılığa sevk edildiğini, ifadesinin alındığı sırada işkence
gördüğünü ifade ettiğini, parmağını gösterdiğini, savcı “sus konuşma, parmağın daha önceden olmuş,
Türk Polisine iftira atıyorsun” diyerek azarladığını ve konuşmasına izin verilmediğini, ardından da PKK ‘ye
adam kazandırdığı iddiasıyla tutuklanarak Bergama M Tipi Cezaevine konulduğunu, cezaevinde tek kişilik
hücreye konulduğunu, ertesi gün Cezaevinin odasına götürüldüğünü, müdür “ Baban ve ablan terör
örgütünün içindeler, sen de terörden geldin ondan dolayı sana 35 gün hücre cezası veriyoruz” dediğini ve
hücreye konulduğunu, 35 gün boyunca hücrede tutulduğunu, bu süre boyunca kimseyle görüşmediğini,
hücre cezasından sonra 4 siyasinin kaldığı koğuşa konulduğunu beyan etmiştir. 8 Ağustos 2007 tarihinde
ilk duruşmasından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Yaşadığı sorunlara ilişkin suç
duyurusunda bulunmak istemediğini belirtmiştir.
Mehmet Nezir Çirik ve Arif Kılıç
İstanbul’da 10 Ağustos günü, Mehmet Nezir Çirik ve Arif Kılıç kişiler polis tarafından dövüldüklerini
belirttiler. Çirik, arkadaşı Arif Kılınç'la birlikte 10 Ağustos'ta Tarlabaşı'na babası Saim Çirik'in evine gittiğini,
ziyaret dönüşü saat 20:00 civarında Demirbaş Sokak'ta resmi ve sivil polislerce durdurulup arandığını,
üzerlerinden çakı çakınca Taksim Polis Merkezi'ne götürüldüğünü belirterek, "İfademizi alıp 'İmzalayın'
dediler. Tutanakta, 'Kimliğini göstermemek ve direnmek' yazıyordu. 'İmzalamam' deyince nezarete
konduk. Arkadaşım nezarethaneye girmeden önce bir sigara yakınca komiser onu azarlayıp sigarayı
söndürttü. O da, 'Bari arada bir verin' dedi. Bunun üzerine dört-beş polis arkadaşımın üzerine atıldı.
Polislere, 'Yapmayın, sinir hastasıdır' dedim. Dinlemediler. Arkadaşımı korumak isteyince boynuma bir cop
geldi. Yüzümü kapayınca boşluklarıma vurdular, hayalarımı tekmelediler." Bu süreçte avukat istemeyi
düşünemediklerini, polisin de kendilerine bunu hatırlatmadığını belirten Çirik'in iddiasına göre dayaktan
sonra nezarethanede, polislere yine bağırınca dışarıya çıkarıldılar: "Bu kez anlattığımız gibi bir tutanak
yazıldı, imzaladık. 'Gidebilirsiniz' dediler. 'Hastaneye götürün' dedim. 'Bırakıyoruz işte, daha ne
istiyorsunuz' dediler. Dışarı çıkarıldık. Arkadaşım Arif Kılınç'ın eşi ve kayınbiraderi de karakolun önüne
gelmişti. Karakol çıkışında sinir hastası Kılınç, kendini yere atarak bağırdı. Devriye gezen polis ekibi gelip
dördümüze de vurdu. Bir duvarın önüne yığıldım. Sonra 'Sizi hastaneye götürüyoruz' denilerek araca
konulduk. Ama bizi Dolapdere'de yol kenarına bıraktılar. Murat Demir isimli arkadaşımı aradım. Arabasıyla
bizi Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne götürdü: Biz içerdeyken bir araç dolusu polis geldi. 'Ne işiniz var
burada' diyerek bizi zorla dışarı çıkardılar." Çirik ve arkadaşı ertesi gün İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp
Fakültesi'nde muayene oldu. Burada verilen geçici raporda, 'oksipital bölgede (kafa) hassasiyet, sol
hemitoraksta (sol göğüs altı) üç santimetrelik ekimoz (morartı), yaygın batın (karın) hassasiyeti' saptandı.
Bu yüzden 'ileri tetkik ve tedavi' için yatırılan Çirik, dalağı patladığı anlaşılınca ameliyat edildi. Doktorlar,
dalağın 'darpla' patlamış olabileceğini, Çirik'in bir süre daha hastanede kalacağını belirtti. Arkadaşı
Kılınç'sa ayakta tedavi edildi. Kılınç'ın eşi ve kayın biraderi de polis dayağını doğruluyor. Çirik'in avukatı
Eren Keskin, "İnsanları dövüp dövüp kapının önüne atıyorlar. Demek ki kendilerini güvencede hissedip
böyle davranıyorlar. 'Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nun değişmesinden sonra verilen yetkilerle çok
sayıda böyle vaka meydana geldi, geliyor" dedi. Emniyet yetkilileri her iddiadan sonra idari soruşturma
başlatıldığını belirterek Çirik'in durumu konusunda kendilerine henüz bir şikâyet gelmediğini söyledi.
Verilen bilgiye göre daha önceki iddialarla ilgili başlatılan soruşturmalar da sonuçlanmadı.
Fikret Toptaş
İstanbul Ümraniye’de yaşayan Fikret Toptaş, 15 Ağustos günü arkadaşının sahibi olduğu bir internet
kafede polislerden tekme tokat dayak yediğini ve ardından gözaltına alındığını iddia etti. Toptaş, Çevik
Kuvvet’in onları dövmediğini iddia eden raporlar hazırlayarak karakola götürüldüklerini belirterek,
durumunun ağır olduğunu ve bu yüzden mahkemeye çıkamadığını söyledi. Toptaş “Bu olayın etkisinden
kurtulmam çok zor, hem bedensel hem ruhsal açıdan çok yaralandım, avukatım aracılığı ile mahkemeye
başvurdum” dedi.
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Hasan Alabalık
Diyarbakır’da 18 Ağustos günü, top oynayan çocuklara küfür eden polisle tartışan esnaf Hasan Alabalık,
polis tarafından dövüldüğünü ve hakaretlere maruz kaldığını iddia etti. Yenişehir Beldesi'nde esnaflık
yapan Hasan Alabalık, olay günü iş yerinde otururken, 8 yaşındaki kardeşi Muhammed İlhak'ın da
aralarında bulunduğu çocukların sokakta top oynadığını belirterek, “Kardeşimin ayağıyla vurduğu top
yakındaki bir araca çarptı. İçinden trafik polisi çıktı. Kardeşime, 'a.. koduğumun çocukları, şerefsizler,
hepinizi öldürürüm, niye top vuruyorsunuz...' dedi. Bende 'ağabey plastik toptur, araca bir şey yapmaz'
dediğim zaman polis araçtan indi üzerime yürüdü. 'Ermeni çocukları, o... çocukları' şeklinde hakaret
ederek bana saldırdı. Karnıma, yüzüme yumruk vurdu. Ben de kendisini iteledim. Aralıksız olarak tehdit ve
küfür ettikten sonra elime kelepçe taktı ve Yenişehir Polis Merkezi'ne götürdü” dedi. Alabalık, 'Görevli
memura hakaret' ettiği iddiasıyla TCK 125-3 maddesi uyarınca, 2 yıla kadar hapis istemiyle hakim
karşısına çıkarıldı. Alabalık, kendisinin saldırı ve hakarete maruz kaldığını, davacı olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, Hasan Alabalık'ın Adli Kontrol Altına alınmasına karar verdi. Heyet, esnaf Alabalık'ın 3
ay süreyle hafta içi hergün 13.00-15.00 saatleri arasında kütüphaneye gidip kitap okumasını, CMK 109/3b maddesi gereğince de Adli Kontrol altına alınmasını kararlaştırdı. 3 ay kitap okuma cezası verilen Hasan
Alabalık, hergün kütüphaneye giderek, kütüphane görevlileri tarafından verilen kitapları 2 saat süreyle
okumak zorunda. Alabalık'a ceza olarak okumak için verilen kitap ise Dostoyevski'nin'Suç ve Ceza' isimli
romanı oldu.
Maksut Şinasi
20 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Maksut Şinasi (1984), kimliği yanında
olmadığı için gözaltına alınarak, Bağlar Polis Karakolu'nda polisler tarafından darp edildiği belirti ve
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır'ın Bağlar Beldesi'nde 21
Ağustos tarihinde babasına ait marketi kapatıp eve giderken polislerin etrafta güvenlik önlemi aldığını ve
yanında kimliği olmadığı için gözaltına alınan Şinasi, götürüldüğü Bağlar Polis Karakolu'nda saatlerce
dayak yediğini iddia etti. Şinasi, gece saat 24.00'te işlettiği marketi kapatarak, eve gittiğini ve polislerin
etrafta güvenlik önlemi aldığını gördüğünü söyleyen Şinasi, şüpheli paketin evinin kapısının önünde
olması nedeniyle evine gidebilmek için beklemeye başladığını ve resmi polislerin "dağılın" uyarısı üzerine
olay yerinden biraz uzaklaştıklarını belirten Şinasi, "Polis 'lan' kelimesini kullandı. Bende 'lan' deme dedim.
Bunun üzerine bana 'gel lan' dedi. Polisin yanına gitmemle birlikte bana küfür etti. Polise evimin burada
olduğunu ve beklemek zorunda olduğumu söyledim. Kimliğimi istedi. Ancak kimliğim işyerinde kaldığını ve
oradan alabileceğimi söyledim. Bunun üzerine yakamdan tutarak beni arabanın içine attı" dedi. Arabanın
içinde bulunan 2 polisin, küfür ederek kendisini dövdüğünü söyleyen Şinasi, şüpheli paketin fünye ile
patlatılması üzerine Bağlar Karakolu'na götürüldüğünü ve karakola götürüldüğünde alındığı odanın
ışığının kapatıldığını ve polislerin yumruk ve tekmelerle kendisini dövdüğünü anlatan belirterek "Rastgele
vücudumun her yerine vuruyorlardı. Polislere defalarca ameliyatlı olduğumu söylesem de beni
dinlemediler. Kimliğimi sordular, dükkanda olduğunu söyledim. Aradan 2 saat geçtikten sonra babamı
aradılar. Babam kimliğimi getirdi. Dayak attıktan sonra önüme tutanak bıraktılar, ‘imzala’ dediler. Okumak
istedim izin vermediler. Bende imzalamadım. Bunun üzerine tekrardan dayak attılar" dedi. Daha sonra
polislerin tekrardan kendisine tutanak imzalatmak istediğini ancak, bu kez okumasına izin verildiğini
belirten Şinasi, tutanakta "dağılın dememize rağmen dağılmadı. Kimliğim yok dedi. Üst aramasında
kimliğinin arka cebinde çıktığının ve kimlik öncesi kendisine Abdullah ismi ile hitap edildiği" şeklinde yazılı
olduğunu, bu nedenle tutanağı imzalamayı tekrardan reddettiğini kaydetti. Gözaltındayken telefonunun
kurcalandığını ve Kürtçe müzik olduğu için polislerin kendisine "PKK'lisin" diyerek hakaret ettiğini anlatan
Şinasi, üzerinde bulunan para ve diğer eşyalar için de tutanak tutulmadığını dile getirdi. 3 saatin ardından
Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü ve polisler eşliğinde muayene yapıldığını kaydeden Şinasi,
"Doktora darp edildiğimi söyledim. Muayene ettikten sonra, kafamda ve vücudumun çeşitli yerlerinde darp
olduğuna dair rapor yazıldı. Bunun üzerine polis hastanenin içinde, 'nerde senin kafanda darp izi?' diyerek
beni hırpaladı" dedi. Hastane işleminin ardından polislerin kimliğini vererek, kendisini Dağkapı
Meydanı'nda bıraktığını söyleyen Şinasi, Çarşı Karakolu'na gittiğini ve durumu anlattığını polisin kendisine
"eve git" dediğini belirtti. Ondan sonra oradan geçen polis arabasını durdurduğunu ve Emniyet
Müdürlüğü'ne gittiğini söyleyen Şinasi şunları anlattı: "Kapıda bekleyen polislere, iyi olmadığımı ve
yetkililerle görüşmek istediğimi söyledim. Ancak kapıda bulunan görevli polis, 'Git başımdan' diye cevap
verdi. Emniyet Müdürlüğü'nün ilerisinde bir kaldırımda oturdum. Çünkü artık yürüyemiyordum. Zaten orda
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uyuya kalmışım." Olay sonrası İHD Diyarbakır Şubesi'ne başvuran ve ardından Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Şinasi, savcının kendisini muayeneye gönderdiğini ve
hastaneye götürüldüğü gün kendisi hakkında verilen raporu alabilmek için girişimlerde bulunduğunu
kaydetti.
Necip Sipal, Nihat Karçin, M. Sait Budak, Yusuf Salim, Yusuf Kaplan ve M. Fuat Erol
Esenyurt'ta 'gösteri yapma hazırlığında oldukları' iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiye, Esenyurt Jandarma
Karakolu'nda joplu tecavüzde bulunulduğu ve testisleri sıkılarak işkence yapıldığı iddia edildi. Avukat
Baran Doğan, Necip Sipal, Nihat Karçin, M. Sait Budak, Yusuf Salim, Yusuf Kaplan ve M. Fuat Erol adlı
müvekkillerinin 'gösteri yapma hazırlığında oldukları' gerekçiyle 20 Ağustos akşamı Esenyurt Jandarma
Karakolu görevlilerince gözaltına alındığını kaydederek, 'Müvekkillerim gözaltına alındığından beri onlarla
görüşmeye çalışıyorum. Fakat bir gün sonra görüşebildim. İlk olarak Yusuf Salim ile görüştürüldüm.
Vücudunun her tarafı işkence izleriyle doluydu' dedi. Doğan, müvekkili Yusuf Salim'in karşısına çıplak
getirildiğini kaydederek, 'Müvekkilim bütün elbise ve ayakkabılarının alındığını ve işkenceye maruz
kaldığını söyledi. Müvekkilimin anüsüne jop sokmuşlar, testislerini sıkmışlar. Ayrıca yediği dayaklardan
dolayı burnu kırılmıştı' diye konuştu. Doğan, müvekkili Nihat Karçin'in de vücudunun her tarafının yediği
joplar edeniyle kıpkırmızı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: 'Müvekkilime her şeyi anlatmasını
istedim. Sadece işkence altında olduğunu söyledi. 'Anüsüne jop soktular mı' diye sorduğumda ise,
ağlamaya başladı ve 'Konuşmak istemiyorum' dedi. Ayrıca diğer müvekkillerime de kaba dayak atmışlar.
Ve onlara da 'İşkence sırası sizde' diye tehdit etmişler.' Yaşanan olaylar karşısında Beşiktaş Cumhuriyet
Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi vererek, işkence izlerinin tespiti amacıyla Adli Tıp'ta muayene talep
ettiklerini vurgulayan Doğan, Beşiktaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı Büyük Çekmece
Cumhuriyet Savcılığı'na havale ettiğini ifade etti. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın da soruşturmayı
23 Ağustos gününe bıraktığını, bunun da işkenceyi örtme girişimi olduğunu savunan Doğan, 'Bizim
iddiamız işkence iddiası. Bilenler şunu çok iyi bilir; bu cop izleri kaybedilecektir. Biz genital muayene
istiyoruz. Soruşturmayı bugün yapmayarak delilleri karartmak istiyorlar. İşkence vakaları derhal
soruşturma kapsamına alınması gereken vakalardır' dedi. 23 Ağustos günü sağlık kontrolünden geçirilmek
üzere Adli Tıp Kurumu Büyükçekmece Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Daha sonra Beşiktaş Adliyesi'ne
çıkarılan 7 kişiden M. Sait Budak ile Nurettin Şipal ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken,
diğerleri Bayrampaşa Cezaevi'ne konuldu. Baran Doğan, Adli Tıp Kurumu Büyükçekmece Şube
Müdürlüğü'nün verdiği raporla işkence ve darp izlerinin belgelendiğini, ancak joplu tecavüz olayına ilişkin
ayrıntılı muayene yapılmadığını söyledi. Doğan, 'Gözaltına alınan müvekkillerimin vücudunun büyük bir
bölümünde darp izlerine rastlanmış. Fakat bize verilen raporda genital muayenede herhangi bir 'lezyon'
izine rastlanmadığı belirtildi. Oysa biz daha önce uyarmıştık. Bu gibi vakalar hemen incelenmelidir. Oysa
aradan 24 saat geçtikten sonra muayene edildi. Müvekkilim Yusuf Salim ile görüştüğümde bana, 'Doktor
bana genital bölgede kızarıklık olduğunu söyledi' dedi. Fakat bunu rapora dahi geçmemiş' dedi. Adli Tıp
muayenesinden sonra müvekkili ile yalnız görüşmek istediğini fakat jandarmaların savcılık belgesini
göstererek izin vermediğini belirten Doğan, şöyle devam etti: 'Savunma hakkının en önemli ilkesi vekil ve
müvekkilin başkalarının duyamayacağı ve göremeyeceği ortamda görüşmesidir. Ki bizim müvekkillimiz
işkence mağdurudur. Özellikle kolluk güçlerinin bulunmadığı bir ortamda görüşme hakkı aynı zamanda
onun ileri süreceği delillerin toplanması açısından önemli bir işlevi vardır. Bu konuyla ilgili tutanak tuttum
zaten. Hukuk aykırı bir durum var ortada' dedi. Doğan, tutuklama kararının ardından İstanbul Beşiktaş
Özel Ağır Ceza Mahkemesi'ne genital muayene için Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesine götürülerek
muayenesinin yapılmasını talep etti.
İlyas Baran
Şanlıurfa Barosu avukatlarından İlyas Baran 26 Ağustos günü Suruç Merkez Polis karakolu önünde
görevini yaptığı sırada hakarete uğradığı ve dövüldü. Olay Şanlıurfa Baro Başkanlığı tarafından, 22 sivil
toplum kuruluş temsilcisi ve 15 avukatın katıldığı bir basın açıklaması ile kınandı. Şanlıurfa Baro Başkanı
Avukat Müslüm Akalın,”Bu hususta başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere diğer yetkili kurumların harekete
geçmesini istiyoruz” dedi. Öte yandan avukat İlyas Baran, söz konusu Emniyet Amiri M. S. ve polis
memuru İ.T. hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suruç Kaymakamı
Muhittin Pamuk ise, açıklamasında "İlçenin böyle bir iddia ile gündeme gelmesinden üzüntü duydum. Söz
konusu iddia ile ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı ve soruşturmanın üzerinde hassasiyetle duruluyor.
İncelemeler sonucunda olay açığa çıkarılacaktır" dedi.
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Şefik Bağa
Van’ın Çaldıran ilçesinde Şefik Bağa isimli kişi, 1 Eylül günü jandarma tarafından dövüldüğünü iddia etti. 4
Eylül günü İHD Van Şube Sekreteri Tahirhan Acar ve Şube Saymanı Cahit Bozbay Van Devlet Hastanesi
Cerrahi Servisi’nde yaralı olarak yatan Şefik Bağa (1966) ile yaptıkları görüşmede, Bağa şu beyanda
bulundu “1 Eylül tarihinde Çaldıran ilçesinde kiraladığım kamyona inşaat malzemesi yükleyip köyüme
doğru yola çıktık. Köy girişinde Cem Demir adındaki astsubay ‘köye giremezsiniz’ dedi. Bende ‘yüküm
inşaat malzemesi kaçak mazot-benzin taşımıyoruz’ dedim. Bunun üzerine Cem astsubay yüzüme silah
dipçiği ile vurmağa başladı. Sonra beni alıp Gülderen jandarma karakoluna götürdüler. Oradan Muradiye
sağlık ocağına oradan da Muradiye devlet hastanesine akrabalarım tarafından getirildim. Oradan da Van
devlet hastanesi ne sevk edildim.”
Doğukan Öci
11 Eylül günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Doğukan Öci (1987), 9 Eylül 2007 tarihinde saat
18.00-19.00 civarında kız arkadaşı ile birlikte İzmir Enternasyonal fuarına gittiklerini, korku tüneline girmek
üzere yürüdüklerini sırada kendilerine “Devrimci Liseliler” olarak adlandıran bir grubun korku tünelinde bir
pankart açtığını gördüğünü, daha sonra bir kargaşanın yaşandığını, kargaşanın ortasında kalan kız
arkadaşını almak üzere gittiğini ancak bu sırada fuar güvenlikçilerinin bazı insanları dövmeye ve
engellemeye çalıştıklarını, o sırada görevlilerin kendisini de dövdüğünü, bundan dolayı kaçtığını ancak
çevik kuvvet polislerinin arkasından geldiğini ve kendisini döverek gözaltına aldığını beyan etti. Öci,
karakolda avukatını çağırmak istediğini ancak karakola gelen avukatı Mustafa Rollas’ın da kelepçe
takılarak gözaltına alındığını, gözaltında iken hukuki yardımdan yararlanamadığını, gözaltına alınışı
sırasında polis amirleri, resmi ve sivil polislerce darp edildiğini, daha sonra karakoldan serbest
bırakıldığını belirtti.
İlker Turgut
11 Eylül günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan İlker Turgut (1983), 9 Eylül günü İzmir fuarında
korku tüneline girmek üzere sırada “Eşitlik Adalet Özgürlük İstiyoruz DEV=LİS “ pankartının açıldığını
gördüğünü, dışarıda da bir grup slogan atarak dağıldığını, pankart açanların içeriye girdiği sırada tünel
sahipleri ve güvenliğin saldırısına maruz kaldıklarını, bu kişilerin kendilerine de saldırmaya başladığını,
olay sırasında uzun boylu siyah gömlekli 1,90 boylarında ki kişi ile kirli sakallı tıknaz, kısa boylu birisi
saçlarından tutarak kendisini yere düşürdüğünü, yere düşünce orada bulunan insanların kendisine
vurmaya başladığını, bu kişilerin ellerinden kurtularak kaçmaya başladığını, kaçtığı sırda fuarda görevli
olan bir kişinin elinde bulunan bir cisim sırtına vurduğunu, aldığı darbeden dolayı tekrar yere düştüğünü,
tekrar kafasına, beline ve sırtına vurmaya başladıklarını, tekrar kalktığını ve Lunaparkın dışına çıkmak
üzere iken yunuslar ve çevik kuvvet polislerince kolunun bükülerek, “kavga eden sen misin” denilerek
ellerinin gözaltına alındığını, arkadan kelepçelendiğini ve Fuar Asayiş Şubeye götürüldüğünü belirtti.
Turgut, kapıdan içeriye girdiği sırada “amirim” diye hitap edilen bir kişinin “pankartı asan sen misin”
dediğini, bu suçlamayı kabul etmediğini, karakolda beklediği sırada kendisini döven kişileri karakolda
gördüğünü belirtti.
Ali Çalışkan ve Volkan Köse
11 Eylül günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan İHD şube saymanı Ali Çalışkan, 9 Eylül günü SDP il
Sekreteri Volkan Köse’nin kendisini aradığını, Fuar Lunapark girişinde linç girişimi olduğunu ve iki kişinin
gözaltına alındığını ifade ettiğini, İHD adına Fuar Asayiş Şubesine gittiğini, gittiğinde Asayiş Şubesinin
önünde Çevik Kuvvet polisleri ve sivil polislerin olduğunu bulunduğunu, İHD İzmir şubesi eski başkanı
Mustafa Rollas ile SDP il Sekreteri Volkan Köse ve parti yöneticisi Begüm Oğuzun da orada olduğunu
gördüğünü, Asayiş Şube amirinin kapıda durduğunu, kendilerini tanıttıklarını ve gözaltına alınan kişiler ile
bilgi almak istediklerini ifade ettiklerini, amirin kendisine “iki kişi gözaltında bekleyin” dediğini, avukat
Mustafa Rollas kimliğini göstererek İlker Turgut ve Doğukan Öci ile görüşmek istediğini ifade ettiğini,
amirin “şu an alamayız ancak ifade aşamasında alırız” dediğini, Rollas’ın “kişi gözaltına alınması itibariyle
müdafi hakkından yararlanabilir. Ben avukatım ve görüşmek istiyorum” ifadesinden sonra, kendilerinin de
gerekli yasal hakları bildirdiklerini ve bu durumda avukatın içeriye girmesi gerektiğini, avukatı içeriye
almamakla suç işlediklerini ifade etti. Alışan, Rollas’ın aynı şeyleri tekrarladığını, bunun üzerine karakol
amirinin Rollas’ı iterek “bekle” diye bağırdığını, Rollas’ın tekrar avukatlık kimliğini göstererek “ben
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avukatım içeriye girmek istiyorum, bana böyle davranamazsınız, itemezsiniz” dediğini, daha sonra ismini
öğrendiği Fuar Asayiş Ekipler Amirliği Müdürü Ayhan Gökdeniz’in Rollas’a tekme atarak darp ettiğini,
ayrıca Rollas’ın arkasında bulunan kısa boylu, sarkık bıyıklı, tıknaz, anlının tamamı açık, sivil giyimli,
belinde telsiz bulunan bir kişini Rollas’a küfür ederek vurduğunu, kafasını yere eğdirerek orada bulunan
çevik kuvvet polisleri ve diğer sivil polislerin de vurmaya başladıklarını, “vurmayın” dedikleri için polislerin
bu kez küfür ederek kendilerine saldırdığını, kendisine ve SDP İl Sekreteri Volkan Köse’ye tekme ile
vurduklarını, sol baldırına aldığı darp izinden dolayı tökezlediğini ve bacağının şiştiğini ve vurmalarından
dolay soyulduğunu beyan etti. Çalışkan, polislerin kendilerine bağırarak ve küfür ederek “bir dakika içinde
burayı terk edin yoksa sizi gözaltına alırız” dediklerini, orada uzaklaştıkları sırada Rollas’ın gözaltına
alındığını gördüklerini belirtti.
Mustafa Rollas
İHD İzmir şubesi eski başkanı avukat Mustafa Rollas, 9 Eylül günü, gözaltında bulunan iki müvekkiline
hukuki yardımda bulunmak için gittiği İzmir Fuar Asayiş Ekipler Amirliği’nde polis tarafından dövülerek
gözaltına alındı. Çağdaş Hukukçular Derneği 21 Eylül günü yaptığı basın açıklamasında Rollas’ın maruz
kaldığı insan hakları ihlallerini şöyle değerlendirdi; Rollas, girişteki görevliye kimliği konusunda bilgi
vermesine ve geliş nedenini açıklamasına rağmen karakola sokulmamıştır. Binanın önüne gelen Emniyet
Müdürü Ayhan Gökdeniz, müvekkillerinin gözaltında olduğu bilgisini doğrulamış, ancak Mustafa Rollas’a
müvekkilleriyle görüşemeyeceğini, yalnızca ifade alma işlemine katılabileceğini söylemiştir. Mustafa Rollas
uygulamanın yasaya aykırı olduğunu belirterek itiraz etmiştir. “Ben istersem görüştürürüm, istersem
görüştürülmem” diyen polis amiri, binanın önündeki merdivenlerde duran Mustafa Rollas’ı itekleyerek ve
tekme atarak darp etmiş ve çevrede bulunan polislere gözaltına alma talimatı vermiştir. Bundan sonra on
kadar polis memuru tarafından kol, sırt ve baş bölgesinden darp edilmeye başlayan Mustafa Rollas, elleri
arkadan kelepçelenerek ve başı öne eğdirilerek bina içerisine sokulmuştur. Orada bulunan İHD temsilcisi
ve müvekkillerinin yakınları da şiddet kullanılarak uzaklaştırılmıştır. Emniyet binasına sokulan avukata
yönelik şiddet bina içerisinde de devam etmiştir. Tuvalet önündeki koridorda elleri arkadan kelepçeli bir
halde ayakta 1,5 saat kadar bekletilmiş, bu bekleme sırasında da polis memurlarının küfür, hakaret ve
sataşmaları devam etmiştir. Olayın öğrenilmesinden sonra telefonla ve bizzat karakola giden avukatlarına,
Mustafa Rollas’ın orada olmadığı, gözaltına alınmadığı söylenmiştir. Avukatları binadan çıkarken
tesadüfen kendisini koridorda görmüş ve yanına gitmek istediklerinde polis engeli ile karşılaşmışlardır.
Görüşmeyi engellemek için avukatları bina dışına çıkarılmış, hakaret ve fiziki müdahaleye maruz
kalmışlardır. Bir süre tartıştıktan sonra içeri girmeyi başaran avukatların Rollas’la yalnız görüşme
yapmaları engellenmiş koridorda ve polislerin yanında görüşme yapmaları istenmiştir. CMK’ya aykırı bu
görüşme biçimine itiraz eden edilmişse de sonuç değişmemiştir. Bir süre sonra Avukat Mustafa Rollas
Basmane Polis Karakoluna gönderilmiştir. Saat: 00.30’a kadar kendisi ile ilgili evrakları inceleme hakkı
engellenmiş, isnat edilen suçla ilgili yeterli açıklama yapılmamıştır. Gözaltı sırasında tutanaklar
değiştirilmiş, Fuar Asayiş Ekipler Amirliğinde düzenlenen yakalama tutanağı imha edilerek başka bir
tutanak düzenlenmiştir. Av. Mustafa Rollas’ın gözaltında bulunan müvekkilleri saat: 21.55’de Basmane
Karakoluna getirilmişlerdir. Av. Mustafa Rollas yaralı ve gözaltında olduğundan savunma görevini
yapamamış, müvekkillerinin müdafiliği de Mustafa Rollas’ın müdafisi olan avukatlarca üstlenilmiştir.
Mustafa Rollas’ın ifadesinin alınmasına kadar gözaltı işlemi devam etmiş ve kendisi daha sonra
salıverilmiştir. Rollas, gerek yakalama anında gerekse gözaltına alınması sonrasında elleri kelepçeli
olarak bekletilirken darp ve cebire maruz kalmıştır. Görevini yapması engellenmiştir. Yakalama anında ve
daha sonra hakaret ve tehditlere maruz kalmıştır. Gözaltına alınmış olması sebebi ile müvekkillerine
hukuki yardımda bulunamamıştır. Yakalanması ve gözaltına alınması fiili TCK m. 265/2 de düzenlenmiş
bulunan “görevi yaptırmamak için direnme” suçunu oluşturmaktadır (1). Bu fiilin failleri kolluk görevlileri ile
gözaltına alınması talimatını veren Cumhuriyet Savcısıdır. Mustafa Rollas’ın yaklaşık 1.5 saat elleri
arkadan kelepçeli olarak bekletilmesi bu esnasında aşağılanması, dayak ve hakaretlere maruz kalması,
TCK. M.94/1-2b’de düzenlenen işkence suçunun ağırlaştırılmış halini oluşturmaktadır. Av. Mustafa Rollas
hukuka aykırı yakalama ve gözaltı nedeni ile yaklaşık 6 saat özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır. Bu
durum TCK m. 109/1-2-3c-d hükümleri gereğince kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli halidir.
Murat Çavuş
Malatya'da 17 Eylül günü, Bakırcılar Çarşısı civarında polislerin yaptığı kimlik kontrolü sonrası gözaltına
alınan Murat Çavuş adlı vatandaş, götürüldüğü Beydağı Polis Karakolu'nda kötü muameleye maruz
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kaldığını iddia etti. Çavuş şu beyanda bulundu; “Ben evime doğru yürürken resmi polis aracında oturan
polisler bana seslendiler ve kimlik kontrolü olduğunu söylediler. Kimliği verdim, üzerimi de aradılar ve
kimliği tekrar veren resmi polis bana gidebileceğimi söyledi. Ben oradan ayrılıp yürümeye başladım ki sivil
birisi kolumdan tutarak 'Kim sana git dedi' deyince, sivil giyimli olduğu için 'Sen kimsin' dedim. Ben öyle
deyince 'Bana kafamı tutuyorsun lan' diyerek kolumu kıvırdı, bir tokat attı ve beni yüzüstü polis aracına
yasladı." Zorla polis aracına bindirildiğini ifade eden Çavuş, Beydağı Polis Karakolu'na götürülecek bir
durumunun olmadığını söyledi. Çavuş, götürüldüğü Beydağı Polis Karakolu'nda polislerin kendisine “Alevi
misin?, Sünni misin? Oruç tutuyor musun?” şeklinde soru sorduğunu, “Sünni'yim ama oruç tutmuyorum”
diye cevap verince “Niye oruç tutmuyorsun lan, adam oruç tutmaz mı lan?” dediklerini belirtti. Polislere
suçunun ne olduğunu sorduğunu ve avukat talep ettiğini belirten Çavuş, “Ben bu soruyu sorunca bir polis
bana 'Vatan haini, p...k' dedi. Avukatta çağıramayacaklarını çünkü gözaltında olmadığımı söylediler. Ben
de 'Gözaltında değilsem bırakın gideyim' dememe karşın ise getirdikleri üç sayfalık bir yazıyı imzalamamı
istediler, bu kâğıtları imzalamadan da hiç bir yere gidemeyeceğimi söylediler” dedi. Karakolda polislerin
imzalatmak istediği kağıtların ne olduğunu göremediğini belirten Çavuş, kağıdı imzalamadığı için geceyi
karakolda geçirmek zorunda bırakıldığını, gece boyunca arada bir polislerin gelip “kağıdı imzala git”
dediğini, sabah araçla Elazığ yolu üzerinde Hedef Ecza Deposu yakınlarına bırakıldığını belirtti. Çavuş,
gözaltında karşılaştığı uygulamalar nedeniyle İHD Malatya Şubesi'ne başvurduktan sonra, polisler
hakkında "Görevini kötüye kullanmak" suçlamasıyla Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda
bulundu.
Ziya Kulbak
18 Eylül günü Tunceli Cumhuriyet Meydanı'nda arkadaşları ile birlikte oturduğu esnada gözaltına alınan
Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği yöneticilerinden Ziya Kulbak, gözaltında dövülerek hakarete maruz
kaldığını iddia etti. Kulbak, polislerin hiçbir gerekçe göstermeden, arkasını döndürerek, ellerini yeraltı
çarşısının etrafındaki demir parmaklıklara dayamasını istediğini belirterek"Ben kendilerine ne
yapıyorsunuz deyince, 'Biz istediğimizi yaparız' dediler ve bana tokat attılar. Daha sonra Şehit Polis Nahit
Bulut Karakolu'na götürdüler" dedi. Karakoldan içeri girer girmez komiserin kendisini tokatlayarak, "Neden
karşı çıkıyorsun" dediğini belirten Kulbak, "Ben de kendisine her şeyi yasa ve hukuk çerçevesinde
yapabileceğini söyledim. Bana, 'Burada yasa da hukuk da biziz. Devlet bana yetki vermiş ben de
istediğimi yaparım' dedi. Ben karşı çıkınca da ağzımı kapatıp yere yatırıp dövdüler." Gece yarısı
karakoldan, Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülerek orada ifadesinin alındığını belirten Kulbak,
"Orada da bana sen haksızsın dediler. Benden kimlik istediler. Ben de kimliğimin diğer pantolonumun
cebinde olduğunu isterlerse beraber gidip getirebileceğimi söyledim. Bana, 'Sen bilinçli taşımıyorsun'
dediler ve kimlik ibraz etmediğim gerekçesiyle 58 YTL para cezası kestiler. Gece saat 02.00 sularında
bırakıldım, ancak gözaltı sürem gece 01.00 ile 02.00 arasında gösterildi" dedi. Kulbak, kendisini döven ve
hakaret eden polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ejder Eren
20 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Ejder Eren, şu beyanlarda bulundu: “19 Eylül
2007 tarihinde saat 16.00-16.30 sıralarında Diyarbakır Dağkapı semtinde bulunan BİM alışveriş
merkezine alışveriş yapmak üzere giderken içerde bir kargaşa olduğunu fark ettim. Ancak kargaşayı
önemsemeyerek alışveriş yapmak üzere içeri girmek istedim. Bu esnada top sakallı, 25 yaşlarında, 1.80
cm boylarında, esmer tenli bir sivil polis memuru ben ve dışarıdaki kalabalığı kastederek; “siktir olun,
dağılın” şeklinde bağırarak bizleri oradan uzaklaştırmak istedi. Ben de “ben bir vatandaş olarak buradan
alışveriş yapmak istiyorum. Bunu engellemeye ve küfürlü konuşmaya ne hakkınız var?” dedim. Ancak
bunun üzerine polis memuru boğazımdan tutarak “kimsin lan sen” dedi. Ben de bir vatandaş olarak
burada bulunuyorum dedim. Bu arada elinde telsiz bulunan başka bir polis aynı şekilde yakamı tutarak
kimsin lan sen dedi. Ona da aynı şekilde vatandaş olduğumu ve buradan alışveriş yapma hakkım
olduğunu söyledim. Çok geçmeden başka bir polis memuru (polis olduğunu sonradan öğrendim.) kibar bir
şekilde koluma girerek beni kapalı otoparka götürdü. Kısa bir süre saygılı ve seviyeli bir konuşma yaptık.
Ancak ardından top sakallı polis oraya gelerek; sinkaflı küfür ederek karnıma sert bir yumruk attı. Hemen
ardından başka bir polis arkadan yaklaşarak beni diz çöktürdü ve dirseğiyle beni yere indirdi. Bu sırada
ellerimi arkadan kelepçeledi. Daha sonra beni polis arabası olduğunu öğrendiğim sivil bir arabaya
bindirecekken, yunus olarak tabir edilen ve iri cüsseli bir polis memuru arabaya sokulduğum esnada telsiz
veya silah kabzası gibi bir aletle başıma vurdu. Bu esnada sinkaflı küfürler ederek beni kanlar içinde
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abraya bindirdiler. Arabada bulunan yunus diye tabir edilen polis, elinde telsiz bulunan polis ve top sakallı
polisler Çarşı polis merkezine ulaşıncaya kadar aynı küfürleri savurdular. Çarşı polis merkezine
götürüldüğümde saat 17:00 sıralarıydı. Beni alt kata götürdüler. Burada içlerinde yunus, telsizli ve top
sakallı polisler de olmak üzere toplam 7 polis memuru tarafından çok şiddetli bir şekilde dövüldüm.
Yaklaşık 10-15 dakika boyunca tekme tokat ve yumruklarla dövüldüm. 7 polisin her biri beni çok kötü
dövdü. Bu dayak esnasında vücudumun hemen her yerinde yara bere izleri oluştu. Özellikle yunus olarak
tabir edilen polis burnuma çok şiddetli 3 tekme atarak burnumun kanamasına ve şişmesine neden oldu.
Bunun dışında her iki kolumda, sırtımda, karnımda ve bacaklarımda darp izleri mevcuttur. Bu insanlık dışı
işkenceye maruz kalırken kollarım da arkadan kelepçeliydi. Bu ağır işkenceden sonra beni devlet
hastanesi acil servisine götürdüler. Doktora tüm şikayetlerimi bildirdim. Ancak doktorla da diyaloga girerek
sağlıklı bir rapor yazılmasına ve ciddi bir muayeneden geçmeme engel oldular. Daha sonra beni serbest
bırakmak istedikleri halde kabul etmedim. Resmi bir gözaltı işlemi yapılmasını istedim. İftar saatinden
sonra aile fertlerim beni durumumu sormaya geldiklerinde kendilerinden benim karakoldan ayrılmam için
ikna çabasına girmelerini istemişler. Ancak ben ikna olmadım ve burada kalmak istediğimi avukat talep
ettiğimi dile getirdim. Gece yarısına yakın bir sırada avukat geldi ve polise mukavemet suçlamasıyla
ifadem alındı. Oysa ki ben sadece alışveriş yapmak üzere iken sebepsiz yere hakarete maruz kaldım. Bu
hakarete sözlü itirazda bulunduğum için bu insanlık dışı işkenceye maruz bırakıldım. 20 Eylül 2007 saat
14:00-15:00 sıralarında cumhuriyet başsavcılığına çıkarıldım. Hiçbir ifadem alınmadan, savcının odasına
dahi sokulmadan, adliye binasından serbest bırakıldım. Bu esnada polisler ve savcı görüştüler. Bana bir
şey söylemediler. Konu hakkında hukuksal yardım talebinde bulunuyorum.”
P.G.
İstanbul Şişli'de 22 Eylül günü, bir kuyumcuda “hırsızlık” iddiasıyla gözaltına alınan P.G. genç kız önce
tezgâhtar, ardından da polis memurları tarafından tokatlandı. Zanlıya uygulanan güvenlik kamerası
tarafından da belirlendi. 22 Eylül'de meydana gelen olayda kuyumcuya gelen genç kız incelemek için
aldığı altı bilezikten üçünü çantasının altına saklıyor. Durumu fark eden tezgahtar, genç kızı bileğinden
yakalayarak kaçmasını engelliyor. Tezgâhtar bir taraftan telefonla polise haber verirken, diğer taraftandan
şüpheli kıza tokat atıyor. Kısa süre içinde polis ekipleri kuyumcuya geliyor. Polisler şüpheli genç kızı
ellerinden kelepçeliyor. İçeri gelen polislerden biri şüphelinin çantasını ararken, biri de güvenlik kamerası
kayıtlarını inceliyor. Şüpheli genç kız sorgulandığı sırada resmi kıyafetli bir polis memuru, şüpheliyi
saçından tutarak koltuğa savuruyor. Sivil giyimli polis memuruysa meslektaşına engel olmaya çalışıyor.
Ardından polisler şüpheliyi kuyumcuda kameraların görmediği bölgeye götürüyor. Bir dakika sonra polisler
şüpheliyle birlikte tekrar kameraların alanına giriyor. Genç kızın elleri bu kez arkadan kelepçelenirken
birdenbire polislerin ardı ardına tokatları yüzünde patlıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayın basına
yansımasından sonra yaptığı açıklamada, hırsızlık yaparken yakalanan P.G.’ye görevli polis memurlarının
konu hakkında sorular sorduğunu, P.G.’nin hiçbir soruya cevap vermeyip; sürekli küfür ve hakaret ettiğini,
P.G.’nin değişik tarihlerde 27 kez aynı suçtan işlem gördüğü belirtilerek zanlının yakalanması esnasında
şiddet uygulanması konusunun incelendiğini belirtti.
Sinan Toptan
6 Ekim günü İzmir Balçova'da, TBMM Başkanı Toptan'ın akrabaları olduğu belirtilen kişiler ile polis
arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavraya karışanlardan Sinan Toptan’ın (35) karakolda
dayak yediği iddia edildi. Nakliyecilik yapan Mustafa Toptan (27), diğer bir kamyonet sürücüsü ile
tartışırken trafik tıkandı. Bu sırada trafikte bulunan iki sivil polis ile Mustafa Toptan arasında tartışma çıktı.
Tartışmaya, yoldan geçerken olayı gören Mustafa Toptan'ın ağabeyi Sinan Toptan ile Doğan Göztepe (19)
ve Celalettin Göztepe (34) de katıldı. Bu arada polis memurlarından Ayhan Korbay, tabancasını çekerek
havaya ateş etti. Sinan Toptan, polis memuru olduğunu bilmediğini öne sürdüğü, Korbay'ın elindeki silahı
aldı. Kavga sırasında polis memuru Korbay ve Kenan Yeniçeri çeşitli yerlerinden darbe alıp yaralandı.
Burnu kırılan polis Ayhan Korbay ile beyin travması geçirdiği belirtilen Kenan tedaviye alındı. Polis,
Mustafa Toptan, Sinan Toptan, Celalettin Göztepe ile Doğan Göztepe'yi Balçova Merkez Karakolu'na
götürdü. Toptan ailesinin iddiasına göre ifadesi alınmak üzere götürülen Sinan Toptan karakolda dayak
yedi. Toptan'ın sağlık raporu alınması için götürüldüğü İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
polislerin sert tutumu sürdü. Bunun üzerine Toptanlar, TBMM Başkanı'nın akrabaları olduğunu söyledi. Bu
açıklamadan sonra polisin tutumu değişti. Toptan kardeşlerin yakınları sağlık kontrolüne güvenmediklerini
belirtip, Sinan Toptan'ı Özel Ege Sağlık Hastanesi'ne götürdü. Sinan Toptan'ın raporu Özel Ege Sağlık
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Hastanesi'nden aldı. Emniyet yetkilileri sivil polis memurlarının olayla ilgilerinin olmadığını, tartışan iki
genci ayırmak amacıyla yanlarına gitiklerini söyledi. Emniyet yetkililerinin iddiasına göre Ayhan Korbay'la
Kenan Yeniçeri'nin polis olduğunu öğrenen vatandaşlar Toptan kardeşlere "Polisi niye dövüyorsunuz"
diyerek saldırdı.
M.G. (17), C.B. (27) ve M.M. (24)
İzmir'de 12 Ekim günü, Bostanlı'daki bir parkta bira içen M.G. (17), C.B. (27) ve M.M. (24), adlı kişiler,
şikâyet üzerine parka gelen ve kendilerini gözaltına alan polis ekibinin, kendilerini götürdüğü Bostanlı Polis
Karakolu'nda dövdüklerini iddia ettiler. Gözaltına alınanlar hakkında yasal işlem yapılırken, bir polis,
"Bayramda içki mi içilir? Siz Türk evladı değil misiniz?" dedi. Gençlerden C.B. 'Tunceli'de askerlik
yaptığını, kendisine bu sözleri söyleyemeyeceğini' belirterek polis memuruyla tartıştı. İddiaya göre,
tartışmanın küfürleşmeyle sürmesi üzerine karakolda bulunan altı polis, C.B.'yi dövdü. Diğer iki genç de
polislerin darbelerine maruz kaldı. Kelepçelenerek nezarete konulan üç genç ardından sağlık raporu
alınmak üzere Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolün ardından verilen
raporda, C.B. ve M.G.'de darp ve cebir izine rastlandığı belirtildi. 13 Ekim günü nöbetçi savcının talimatıyla
serbest bırakılan gençlerin aileleri, savcılığa dilekçe verip polis memurlarından şikâyetçi oldu. C.B'nin
annesi Dilek Yumutğan, savcılığın C.B.'yi İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk ettiğini, buradaki doktorun oğlunu,
tam teşekküllü bir hastaneye yolladığını söyledi. Anne, "Sırtındaki cop izleri hâlâ duruyor. Kolları mosmor.
Kafası, burnu şiş. Adli Tıp Kurumu'ndaki doktor bile çocuğumun halini görünce şaşırdı" dedi. Emniyet
yetkilileri ise gençlerin polise mukavemetten dolayı gözaltına alındıklarını ve haklarında işlem yapıldığını
söyledi. Parkta bira içmeye, Kabahatlar Kanunu'na göre para cezası uygulanıyor.
Cumhur Gündüz
İstanbul Topkapı'da 12 Ekim günü, asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, içerisinde dört kişinin
bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta bulunanlardan Cumhur Gündüz’ün kimlik göstermek istememesi ve
direnmesi üzerine polislerden biri genci döverek yere yatırdı. Polisten dayak yiyen kişi, "Biz polis dostuyuz,
hata benimdi" dedi.
Tufan Durak, Tayfun Durak ve Tugay Durak
İstanbul Beykoz'da 12 Ekim günü, felçli gazi Tufan Durak (26) ve onu gezdirmeye çıkaran iki kardeşi
Tayfun ve Tugay Durak, polisin hakaret ve dayağına maruz kaldıklarını iddia ettiler. Arabasıyla sahile
çıkan üç kardeşin yanına gelen iki polis kimliklere ve araca baktı. Tufan Durak orta boylu ve çok genç olan
polisin kendisine “Neden inmiyorsun” dediğini, “Gaziyim, inemem” demesi ve gazilik kartını göstermesi
üzerine “Beni kandırma lan” dediğini ve karta bakıp torpidoya fırlattığını ve "Gaziysen kendine gazisin, ne
yapayım lan” dediğini, böyle yapınca kardeşlerinin polisi uyardığını ve polisin silahını doğrultunu belirtti.
Durak şöyle devam etti: Çok geçmeden onlarca polis, altı-yedi ekip halinde araçtan indi. Coplarla
kardeşlerime giriştiler. Milletin ortasında, güpegündüz cop, biber gazları ve silahlarla. Sürekli biber gazları
sıkıyorlar, kafalarına kafalarına vuruyorlardı. Kardeşlerimin elleri kelepçeliydi. Bana, 'S.kerim gaziliğini'
deyip kabzayla başımı ittiler. Hiçbir şey yapamıyordum. Gözlerim doldu. Dayak 20 dakika sürdü."
Kardeşleri ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken Durak ise araçta mahsur kaldı. Yardım gelmeyince ilçe
jandarma komutanını aradı. 45 dakika sonra polis gelip kendisini karakola götürdü: "Kardeşlerimi ben
gelince hastaneye götürdüler. Emniyet amiri, 'Özür dileriz, hata olmuş' dedi." Tayfun ve Turgay Durak,
Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürüldü. Tayfun'un başı ve kaburgasında darp belirlenirken,
Turgay'ın kaşı açıldı ve kolu kırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 14 Ekim günü olayla ilgili yaptığı yazılı
açıklamada, Durak kardeşlerin görevli memurlara küfür ve hakaret ettiğini, şahısların kimliklerini
istediklerinde fiili mukavemetle karşılaştıklarından dolayı takviye ekip istediklerini, gelen ekiplerin söz
konusu şahısları 1 Ekim 2007 tarihinde esrar maddesi bulundurmak ve ateşli silahlar kanununa muhalefet
suçlarından haklarında işlem yapılan kişiler olduklarını tespit ettiğini, şahıslara kademeli olarak zor
kullanıldığını belirtti.
Sertan Çelik
14 Ekim günü İstanbul’da, Sertan Çelik (26) isimli kişi Taksim'e eğlenmeye giderken yüksek sesle müzik
dinlediği için kendisini durduran polis memuru Mehmet Yasif’in çıkan tartışmada kafasına telsizle
vurduğunu belirtti. Durumu Taksim'de çekim yapan kameralara şikâyet eden Çelik görevli memura fiili
mukavemet ve hakaret suçlarından tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaysa polis
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memurunun Çelik'i müziğin sesi yüksek olduğu için uyardığını belirtilerek şöyle denildi: "Çelik, bu uyarıya
olumlu yanıt vermediği gibi, uyarıyı yapan polis memuruna hakaret ve küfürler ederek karşılık vermiştir. Bu
sırada görevli memura tekme ve yumruk atan Çelik ve arkadaşı gelen takviye kuvvetlerle birlikte polis
merkezine götürülmüşlerdir. Çelik'in içerisinde yüksek sesle müzik çalarak kullandığı aracın ruhsatsız
olduğu tespit edilerek ehliyetine el konulmuş ve söz konusu araç bağlanmış olup, görevli memura fiili
mukavemet ve hakaret suçlarından dolayı mahkemeye sevk edilen Çelik, Bayrampaşa Cezaevi'ne
gönderilmiştir." Olay, 14 Ekim gecesi Taksim Meydanı'nda bulunan Show TV kameralarına da yansıdı.
Kanalın 14 Temmuz'daki anahaber bülteninde yayımlanan görüntülerde Sertan Çelik, "Ne oldu" diye soran
muhabire şu yanıtı veriyor: "Teybi kısmadım diye memur bana vurdu." Kanayan başını gösteren Çelik,
kolundan yakalayıp kameraya doğrultmaya çalıştığı Yasif'e "Bana niye vurdun" diye bağırıyor, kameradan
uzaklaşmaya çalışan Yasif'se, "Gel, karakola gidelim" diyor. Bir tanık da polisin gençlere vurduğunu
söylüyor.
Ali Hikmet Görmüş, Muhammet Ali Görmüş, Muharrem Arslan, Hakan Yılmaz ve Kenan Gökçe
Ardahan`da, 5 kişi, dayak yedikleri iddiasıyla 3 polis memuru hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulundu. Atatürk Caddesi üzerindeki iş yerlerinde çalışan Ali Hikmet Görmüş, Muhammet Ali
Görmüş, Muharrem Arslan, Hakan Yılmaz ve Kenan Gökçe ile bir grup polis memuru arasında tartışma
çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis memurları 5 kişiyi Ardahan Merkez Polis Karakoluna götürdü.
Burada ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan gençler, karakolda polis memurlarının kendilerini
dövdüğünü iddia ederek, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundular. Polisler tarafından
dövüldüğünü ileri süren gençlerden Ali Hikmet Görmüş, iş yerlerindeki müzik sesi yüzünden polislerle
tartıştıklarını söyledi. Görmüş, “Polis memurları bana ve arkadaşlarıma, `Niye müziğin sesi bu kadar açık?
Bize küfür mü ediyorsunuz” dediler. “Hayır” dememize rağmen, tartışma büyüdü ve bizi karakola götürerek
dövdüler. Kendilerinden şikâyetçiyiz` dedi. Ardahan Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Behzat ise gençlerle
polisler arasındaki tartışmanın, gençlerin küfür etmeleri nedeniyle çıktığı bilgisini aldıklarını, konuyla ilgili
gerekli incelemeyi başlattıklarını söyledi.
Gökhan Dağaslan
Irak ili Hewlêr Selehaddin Üniversitesi'nde okuyan arkadaşını ziyaret etmek için Irak Kürt Federe
Bölgesine giden Gökhan Dağaslan, 2 hafta kaldığı Hewlêr'den dönüşte Habur Sınır Kapısı'nda gözaltına
alınarak işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Dağaslan şu beyanda bulundu; “Habur Sınır Kapısı'nda beni
ve benimle birlikte 20 kişiyi gözaltına aldılar. Sınırdaki işlemlerimizi dahi yapmadan PKK'nin üst düzey
yöneticileriyle görüştüğümüz iddiasıyla gözaltına alarak Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüler.
Emniyet Müdürlüğü'nde bizi JİTEM elemanı olduklarını söyleyen kişiler sorguladı. Çeşitli işkencelerden
geçirdiler. Kaba dayak atıyorlardı, filistin askısına alıyorlardı, keyfi gerekçelerle dövüyorlardı ve psikolojik
baskı uyguluyorlardı. Kafama silah dayayarak hiç bilmediğim onlarca evraka imza attırdılar. Karşı
çıktığımda ise 'Burası Şırnak Cumhuriyeti, buradan ancak biz istediğimiz zaman gidebilirsin' diyorlardı.'
Gözaltında kaldığım 4 gün boyunca işkenceye maruz kaldım.
Marc de Banville
Güneydoğu'da röportajlar yaptıktan sonra iki meslektaşıyla Kuzey Irak'a geçmek isteyen Capa Ajansı
kameramanı Marc de Banville, 24 Ekim sabahı Habur Gümrük Kapısı'nda kasetlerini izletmeyi reddettiği
için gümrük görevlilerinin saldırısına uğradı. Saldırıda Banville'nin gözlüğü kırıldı ve kamerasına el
konuldu.
Abdurrahim Aslan
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polisler tarafından 31 Ekim günü Keşkul
Mahallesi'nde bir eve baskın düzenlenen baskında gözaltına alınan Abdurrahim Aslan'a gözaltında
tutulduğu Siirt Emniyet Müdürlüğü'nde işkence yapıldığı iddia edildi. “PKK militanlarına yardım yataklık ve
silah temin etmekle” suçlanan Abdurrahim Aslan'ın gözaltında ifade vermesi için psikolojik baskının yanı
sıra kaba dayağa maruz kaldığı ifade edildi. Aslan'ın testislerini sıkarak işkence yapan polislerin, istenildiği
yönde ifade vermeyen Aslan'ın penisine ve testislerine ip bağlayarak işkenceye devam etti. Penisine ip
bağlanarak odanın içinde gezdirilen Aslan'a 'suçunu itiraf etmesi' istendi. Gözaltı süresinin
tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan Aslan'a Adli Tıp Kurumu, 'Bilaterol testislerde şişlik,
skrotumda kızarıklık mevcut' şeklinde rapor düzenledi. Aslan'ın avukatı Av. Abdulhekim Gider, Aslan'a
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işkence yapıldığının adli tıp raporu ile de kayıt altına alındığını belirtti. Av. Gider, işkence uygulayan
polisler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
Adile Ünal, Ömer Can, Hüseyin Ünal
İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Adile Ünal, 9 Kasım günü evlerine baskın yapan polis ekibi
tarafından kendisinin ve ailesinin dövüldüğünü ve hakarete uğradklarını iddia etti. Adile Ünal, 9 Kasım
günü saat 12 sularında evlerine iki sivil polisin geldiğini ve oğlu Ahmet Ünal’ın ifade vermesi gerektiğini ve
nerede olduğunu sorduklarını şu an nerede olduğunu bilmediğini söylemesi üzerine, polis tarafından tehdit
edildiklerini anlattı. Ünal, polisin evlerine zorla girdiğini, kendisini, kardeşi Ömer Can'ı ve diğer oğlu
Hüseyin Ünal’ı demir çubuklarla dövdüklerini de sözlerine ekledi. 1.5 yaşındaki torunu ve gelinlerinin
gözlerine biber gazı sıkıldığını anlatan Ünal, gözaltına alınarak Hürriyet Mahallesi Polis karakoluna
götürüldüklerini söyledi. Polis aracının içinde polisler tarafından, “Mardinlisiniz teröristsiniz hepiniz, burası
Mardin değil Adana’dır aklınızı başınıza alın” şeklinde tehdit edildiklerini, aldıkları darbeler sonucunda
vücutlarının morardığını belirtti. Adile Ünal, polislerin bir gün gözaltında tutulduklarını ve Savcılığın, maruz
kaldıkları işkencenin izlerini göstermelerine rağmen, oğlu Hüseyin Ünal’ı ve kardeşi Ömer Can’ı polise
mukavemet etmek iddiası ile tutuklama istemiyle hakime yolladığını, hakimliğinde tutuklama kararı
verdiğini söyledi.
Ferhat Kaya
Ardahan ilinde, 12 Kasım günü akşam “cebinde örgütün parası var” denilerek gözaltına alınan DTP
Merkez İlçe Başkanı Ferhat Kaya’nın işkenceye maruz kalıp ölümle tehdit edildiği iddia edildi.
Aziz Ayın Dayan
12 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Aziz Ayın Dayan (1984)şu beyanlarda
bulundu: “9 kasım 2007 tarihinde Kuruçeşme’de servis beklerken TEM de görevli polislerce gözaltına
alındım. gözaltı sırasında bana şişe ile tecavüz ettiler. Ayrıca bana ağır hakaretlerde bulundular. Bu
nedenle hem ağır acılar çekmektim hem de psikolojik olarak rahatsızlandım. Bunun için gerekli
girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”
Nevroz Çelik ve Hakkı Polat
20 Kasım günü İHD Elazığ şubesine başvuruda bulunan Nevroz Çelik (1990) ve Hakkı Polat (1985), 18
Kasım günü kendilerini gözaltına alan TMŞ ekipleri tarafından tartakladıklarını ve tehdit edildiklerini iddia
ettiler. Mağdurlar, 18.11.2007 tarihinde Elazığ merkez Yıldızbağları mahallesinde “Seyit Rıza’yı anma”
konulu basın açıklamasından dönerken Şehit İlhanlar caddesinde yanlarında duran bir arabadan inen ikiüç kişinin kendilerine “dur” demeleri üzerine korkup kaçmaya başladıklarını, arkalarından üç dört el ateş
edildiğini, bunun üzerine durduklarını, sivil polislerin kendilerini minibüse bindirdiklerini, burada
tartaklandıklarını, küfür ve hakarete uğradıklarını, buradan doktora götürüldüklerini, orada yere
düştüklerini söylemelerinin istendiğini, daha sonra Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldüklerini, polislerin
kendilerine bazı isimleri sorduklarını, aileleriyle tehdit edildiklerini, isimlerinin Hacı ve Alper olduklarını
söyledikleri iki polisin kendileriyle çalışırsak para vereceklerini, derslerinde kendilerine yardımcı
olacaklarını, yoksa kendileri için iyi olmayacağını söylediğini 19.00 sıralarında serbest bırakıldıklarını
belirttiler.
Davut Kaplan ve Muhammet Ali Kaplan
İstanbul’da 22 Kasım günü, Davut Kaplan (21) ve kardeşi Muhammet Ali Kaplan polis tarafından
dövüldüklerini iddia ettiler. Muhammet Ali Kaplan'ın sınav tarihlerine bakmak için Kartal Soğanlı'da
bulunan okula giden iki kardeş okul girişinde polis tarafından kimlik kontrolü için durduruldular. Kardeşinin
polislere neden kimlik istediklerini sorunca polislerin kardeşine küfrettiğini belirten Davut Kaplan, aynı
polislerin kardeşini takip ettiğini ve yolunu kesip nereli olduğunu sorduklarını söyledi. Kaplan, kardeşinin
'Batmanlıyım' demesi üzerine polislerin kardeşini dövmeye başladığını, polislere tepki göstermesi üzerine
kendisinin de dövülerek gözaltına alındığını ve Yakacık Polis Karakolu'na götürüldüklerini belirtti. Polislerin
kendilerini karakolda dövmeye devam ettiklerini belirten Davut Kaplan, muayene için Kartal Yavuz Selim
Hastanesi'ne götürüldüklerini, burada kronik şizofren olduğunu ve psikiyatriste sevk edilmek istediğini
polislere söylediğini ancak ne polislerin ne de kendisini muayene eden doktorun isteğine kulak verdiğini
belirtti. Muayenenin ardından yine karakola götürüldüklerini kaydeden Kaplan, kendilerine karakolda darp
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edilmediklerine dair bir kağıt imzalatıldığını iddia etti. Yaşadıklarının ardından kriz geçiren Kaplan, şu an
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağ gözü, kulağı ve şakaklarındaki
morluklar ile bileklerinde kelepçeden ötürü yaralar bulunan Davut Kaplan, kardeşi Muhammet Ali Kaplan'ın
ise boğazının sıkıldığını ve kolunda morluklar bulunduğunu belirtti.
Mehmet Coşkundeniz
İstanbul’da 23 Kasım günü, Posta Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Coşkundeniz, kız arkadaşı Derya
Özel'in kullandığı araçla bir eğlenceden dönüşte kendilerini durduran trafik polisi tarafından yere yatırılıp
kelepçelendikten sonra dövüldü. Özel'in aracı Levent'e girişteki Koç Köprüsü'nde trafik polisleri tarafından
trafik ve alkol kontrolü için durduruldu. Özel, alkollü çıkınca ehliyete ve araca el konuldu. Coşkundeniz,
araçtan inip, "Arabayı çekmeyin, evimiz yakın" deyince, arkadaşlarının 'Deniz' diye seslendiği bir polis,
"Seni döverim" dedi. Coşkundeniz, "Dövemezsin" dedi. Bu konuşma tekrarlanınca polis, zorla kelepçe
taktığı Coşkundeniz'i yere yatırarak dövmeye başladı: "Ellerim kelepçeli halde beni yıkınca sol omzumun
üzerine düştüm. Tekme ve tokatla dövüyordu. Sonra ayağa kaldırdılar. Polis tekrar gelip hayalarıma
tekme attı, yüzüme vurdu. Basın kartımı gösterince 'Demek sarı basın' diye kinlenerek vurmayı sürdürdü.
Diğerleri engel olmadı. Kelepçeli olduğum için müdahale edemiyor, kendimi koruyamıyordum."
Coşkundeniz Levent Polis Merkezi'ne götürülürken, inmesine izin verilmeyen Özel, aracın içinde
Coşkundeniz'in dövülmesini izledi. Coşkundeniz’i döven polisin de bulunduğu 4 polis memuru daha sonra
karakola gelerek Coşkundeniz'den şikâyetçi oldu. Coşkundeniz de dayakçı polis hakkında şikâyetçi oldu,
savcılık işlem başlattı. Coşkundeniz, daha sonra sağlık kontrolüne götürüldü. Omuz eklemindeki burkulma
ve gerilme yüzünden ödem oluşan kolu askıya alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin yaptığı
yazılı açıklamada, aracı kullanan Derya Özel’in kontrolde alkollü çıkınca araca ve sürücü belgesine el
konulmak istendiğini ancak Coşkundeniz’in, 'Daha önce iki defa alkollü araç kullanmaktan sürücü
belgesine el konulduğu tespit edildiğinden' araç otoparka çekilecekti. Ancak açıklamaya göre Coşkundeniz
"Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz, ben gazeteciyim, siz kimsiniz benim arabamı çekeceksiniz, iki
gün önce tekmeyle adam öldürdüğünüzü de gördük" diyerek 'memura hakaret ve tahrik ederek fiili
mukamevemette' bulunduğunu ve sonra bir polisi omzundan yaraladı ve hakkında, 'Görev yaptırmamak
için direnme' suçundan işlem yapıldığını belirtti. Coşkundeniz ise açıklamada sıralanan iddiaları
reddederek: "Dövdüğüm iddia edilen polisi karakolda gördüm. 'Kolu çıkmış' dediler. O polisle hiç temasım
olmadı. Kelepçeliydim. Kelepçeliyken birinin kolunu nasıl çıkarayım? Sen davacı olursan biz de senden
davacı oluruz, diye gözdağı vermek için düzenlenmiş bir tezgâh." Coşkundeniz, polislere hakaret ettiği
iddiasına ilişkin de, "Vurana kadar gazeteci olduğumu söylemedim. İçinde kız arkadaşım varken aracın
çekilmesine karşı çıktım. Polis ne zaman ki, 'Seni döverim' dedi, endişelendim. Basın kartımı çıkarıp
gösterdim. Zaten bu daha da sinirlendirdi onu."
Zeliha İzra
26 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Zeliha İzra (1971) şu beyanlarda bulundu:
“Dün DTP’nin yapmış olduğu mitinge katıldım. Daha sonra miting bittikten sonra ofise doğru giderken sivil
ve robocop polisler tarafından saldırıya uğradım. Uzun süre bana cop ve teklemelerle vurdular ve
kendimden geçtim. Daha sonra kendime geldiğimde midem bulanıyor ve bayılacak gibi hissediyordum.
Polislere durumum iyi olmadığını beni hastaneye götürmelerini istedim ancak bana hakaret ettiler. Daha
sonra oradan bulunan esnaflar ambulans çağırdılar ve beni ambulansa aldılar. Ben ambulanstayken
yanıma gelen bir polis ne oldu başına taş mı değdi diye sordu. Ben hayır onlara polis beni copladı dedim
bunun üzerine benim sırtıma bir cisimle vurdu. Buradan hastaneye götürüldüm yapılan kontrollerden
sonra bir şeyim olmadığını söylediler. Bunun üzerine polisler beni gözaltına aldılar. Burada benim ifademi
alırken bana ağza alınmayacak hakaretler ettiler. İfadem alındıktan yaklaşık dört saat sonra beni bıraktılar
ben onlara başımın çok ağrıdığını dengemin bozulduğunu beni tekrar hastaneye götürmelerini istedim.
Ama orada bulunan 2-3 polis beni tehdit ederek hastaneye gittiğinde başına bir taş değdiğini bu nedenle
başının ağrıdığı söyle aksi taktirde seni tekrar gözaltına alırız şeklinde tehdit ettiler. Bana yapılan bu
muamelenin hukuk dışı olduğunu düşünmekteyim. Bunun için gerekli girişimlerde bulunmanızı talep
etmekteyim.”
Ferhat Arslan
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Mersin DİHA muhabiri Ferhat Arslan, 1 Aralık günü Mahmudiye Mahallesi'nde gözaltına alınmak istendi.
Polisle tartışan Arslan, daha sonra tekmelenerek zorla polis aracına bindirildi. Çarşı Polis Karakolu'na
götürülen Arslan hakkında “Polise aktif direnme” suçlamasında bulunuldu.
Yüksel Azak
2 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Yüksel Azak şu beyanlarda bulundu: “1 Aralık
2007 tarihinde ailemle birlikte Bingöl’e gitmek için özel aracımla yolla çıktım. Daha sonra Silvan yolu
üzerinde kalabalık bir polis ekibi tarafından aracım durduruldu. Sert bir şekilde arabadan indirildim ve
arabamı aramaya başladılar. Arama yapılırken bana hakaret ediyorlardı. Hakkımda bir tutanak
hazırlamışlar ve hakkımda şikayet olduğunu bu nedenle gözaltına alınacağımı belirtiler. Ancak ben
kendilerine bu tutanağa imza atmayacağım avukatımı arayacağımı söyledim. Bunun üzerine beni darp
ettiler ve zorla arabaya bindirler. Ben arabayken polisler aracımdaki eşyalara el koyarak kamerayla çekim
yaptılar. Daha sonra beni bindirdikleri arabada darp ettiler ve boynumu incittiler şu anda boynumu rahat
bir şekilde kullanamıyorum. Beni hastaneye getirdiler burada da hakaretlerine devam ettiler hakkımda
ihbar olduğunu kırsala eşya götürdüğümü iddia ettiler. Hastanede bana darp edilmemiştir raporu verdiler.
Ve beni hastanede el koydukları eşyalarımı da vererek serbest bıraktılar. Bana ve çocuklarıma uygulanan
bu uygulamanın hukuk dışı olduğunu düşünüyor ve bu uygulamada bulunan kişiler hakkında dava açmak
istiyorum. Ve sizden bu konuda yardım talep ediyorum.”
Ümit Kül ve Ali Demir
22 Aralık günü İstanbul’da oynanan Fenerbahçe-Trabzon maçından sonra, Lig TV kameramanları Ümit
Gül ile Ali Demir’in çevik kuvvet polisleri tarafından dövülüp ağzına biber gazı sıkıldığı iddia edildi.
Kameraman Ümit Kül savcılıktaki ifadesinde olayı şöyle anlattı: "Maç sonunda toplantıya gidecek olanlar
basın girişine yöneldi. Çevik kuvvet geldi, 'Burada durmayın, geri çıkın' dediler. Biraz çıktık. Bizi itiyorlardı.
Kameraman arkadaşım Ali Demir'i itince, kolunu tuttum. Bir polis gelip arkadan tekme salladı. Kamerama
vurdular. Kameramı korumak için ayağımı uzatmışım. İkişer polis kollarımıza girdi. Yarım saat stadın
etrafında dolaştırdılar. Orada yürürken de dövüyorlardı. Migros tribününün arka tarafında ağzıma biber
gazı sıktılar." Lig TV’deki Maraton programının sunucu ve yorumcusu Şansal Büyüka, 23 Aralık akşamı
olayı televizyondan aktararak, “Ben de bu olay sonrası karakola gittim ve gözlerime inanamadım. Sol
gözü kapanmış, sağ bacağında darbe izleri var. ‘Benim kameraman arkadaşımı döven çevik kuvvet
nerede?’ dedim. Arkadaşlarımızı sabaha kadar beklettiler ama onları göremedik. Sabah hakim karşısına
çıktılar ve Allah’tan arkadaşımızın haline acıdılar ve serbest bıraktılar. Ama benim arkadaşımı döven polis
hakkında en ufak bir soruşturma yok. Keyfi yargılama olmaz. Ankaragücü’nün bir yöneticisi ve
Sivasspor’un bir yöneticisinin oğlu da geçtiğimiz haftalarda polisten dayak yemişlerdi” dedi. Büyüka’nın
sözleri sonrası cevap hakkını kullanıp Lig TV’ye telefonla bağlanan İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin
Cerrah, Büyüka’yı, olayı iyi bilmeden, tek taraflı konuşmakla suçladı. Lig TV'nin iki kameramanı
çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılırken, kendilerine bir hafta yutdışına çıkış yasağı konuldu.
M. Şekif Öztekin
29 Aralık günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan M. Şekif Öztekin (1981), 25 Aralık günü sabah saat
06.45 civarında evinin 15 kişilik Terörle Mücadele Şubesi ekibince basıldığını, evde bulunan annesi,
babası ve kardeşlerinin salonda toplandıklarını, kendisinin mahalle muhtarını ile aynı odada tutulduğunu,
arama esnasında evinin çok dağıtıldığını, aramada sadece bir kitaba el konulduğunu ve kitabın da arama
tutanağına geçirildiğini gözaltına alındığını, evin dağıtılmasından dolayı ailesine “gidin İHD ‘ye haber verin,
gelsinler bu dağınıklığı görsünler” dediğini, Bunun üzerine halk arasında “Cabbar” olarak bilinen Terörle
Mücadele Şubesi komiseri Ali İhsan Bulut’un çenesine muhtarın yanında yumruk attığını ve ailesine“eğer
İHD’ye giderseniz hepinizi gözaltına alırım” tehdidinde bulunduğunu belirtti. Öztekin, polis aracına
bindirildiği sırada da ailesine İHD’ye gitmelerini söylediğini, diğer sivil polisler tarafından ağzının
kapatılarak araca bindirildiğini, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Alsancak Devlet Hastanesine
götürüldüğünü, muayene sırasında doktora polislerin çeneme yumruk atıldığını söylediğini ve doktorun da
ifade ettiği yumruğu rapora geçirdiğini, muayene bittikten sonra tekrar polis aracına bindirildiğini, raporda
yumruk atıldığına ilişkin ibare olduğu için arabada bulunan polislerin “bunu söylememen gerekiyordu.
söylediğin için çok büyük bir hata yaptın” denilerek tehdit edildiğini, Bozyaka TMŞ ye götürüldüğünü,
girişte araçta bulunan bir polisin başka bir polise “bu Cabbar’ın kendisine yumruk attığını rapora geçirtmiş”
diye ifade ettiğini, bunun üzerine polisin küfür ve hakaretlerde bulunduğunu, “sizin bana ettiğiniz küfürleri
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de İHD ye söylerim” dediğini, polisin “bir daha buraya gelirsen seni burada coplarım” demesi üzerine
“beni tehdit ettiğinizi de İHD ye söylerim” dediğini belirtti. Öztekin, 26 Aralık günü akşam saat 22.00
civarında Baro’dan CMUK avukatının geldiğini ve ifadesinin alındığını, kendisini sorgulayan “1.70
boylarında, biraz kilolu, esmer, bıyıklı, siyah saçlı, takriben 40-45 yaşlarındaki” polisin ; “İHD ile Ada
Kültür Merkezine niye gidiyorsun, sen bu kurumlara gittikçe biz seni alırız, bu kurumlardan uzak dur.
Arada birde gel bizim çayımızı iç” dediğini, avukatının da bu söylenenlere itiraz etmediğini belirtti.
Öztekin, 27 Aralık 2007 tarihinde Savıcılığa sevk edildiklerini, 12 kişi tutuklandığını, kendisi ile birlikte 10
kişinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını ifade etti.

II. Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve Kötü Muamele
Şakir Dolan ve Ümit Çelik
27 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Şakir Dolan (46) şu beyanlarda bulundu, “Ben
daha önce TCK’nın 168/2. maddesine göre yargılandım ve hüküm giydim, ancak 2 yıl önce tahliye
edildim. Halen DTP Hazro teşkilatına üyeyim. 2005 yılından bu yana evim etrafında sürekli yüzü maskeli
ve ellerinde uzun namlu silahlarla gezenler var. Ben bu durumu birkaç defa sözlü olarak Emniyet
Müdürüne bildirdim. En son 25 Mart 2007 tarihinde Pazar günü Hazro ilçe merkezinde gezerken Emin
Dönen adlı korucu bana durduk yere sataştı ve saldırmaya başladı, durumu gören DTP ilçe yöneticisi Ümit
Çelik olaya müdahale ederek bizi ayırmak istedi, ancak Emin Dönen adlı korucu bu kez Ümit Çelik’e
saldırdı ve bir yumruk attı. Emin Dönen’in akrabalarıda ikimize birden saldırdılar ve bizi darp etiler, şuanda
bile yara izleri vücudumun çeşitli yerlerinde durmaktadır. Bu olaydan sonra ailenin ileri gelenlerinin araya
girmesiyle barıştık. Ancak hala evim etrafında kar maskeli ve silahlı kişilerin gezmesi beni
düşündürmektedir. Bu arada Hazro Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Feyyaz “biz Emin
Dönen’i iyi tanıyoruz iyi biridir, eğer ona bir şey olursa senden biliriz” diye tehdit ettiler. Kavgadan 15 gün
önce Hazro İlçe Emniyet Müdürü TEM Şube Komiseri Turgut yanıma geldi ve” senin her hareketini
izliyoruz ve not alıp ilgili yerlere gönderiyoruz bu nedenle yaptıklarına dikkat et” diye tehditlerde bulundu,
ben de ona madem beni izliyorsunuz o zaman evimin önünde gezen kar maskeli silahlı kişileri de
tanıyorsunuz dedim. Bunun için gerekli hukuki girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”
Hayrettin Yıldırım
12 yıl önce göç etmek zorunda kaldığı Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kaşyayla mezrasına "köye dönüş
projesi" çerçevesinde dönen Hayrettin Yıldırım, 20 Nisan günü korucular tarafından dövüldüğünü belirtti.
Yıldırım, "Mezramıza yakın Binekli köyü korucuları, üç yıl önce döndüğümüzden beri ‘gidin' diye tehdit
ediyordu. Direnince de saldırdılar. Cuma öğlen saati bazı korucular, ‘Karakol komutanı seni istiyor, bizimle
geleceksin' dedi. Beni dışarı çağırdıktan bir süre sonra ellerindeki sopa, kalaşnikof dipçiği ve kesici
aletlerle saldırdılar. Çevredeki köylülerin yardımıyla hastaneye kaldırıldım" dedi. Yıldırım, Batman İl İnsan
Hakları Komisyonu'na şikayette bulunacağını bildirdi.
Haşim Acar
Diyarbakır ili Kulp İlçesi Ünal Köyünde ikamet eden Haşim Acar isimli yurttaş, 25 Nisan günü tarlasında
hayvan otlatan Kayhan köyü geçici köy korucuları tarafından darp edildi. Acar, Silvan Devlet
Hastanesinden 15 günlük iş göremez raporu aldı.
Mehmet Çavdar
Diyarbakır ili Dicle İlçesi Üzümlü Köyünde Korucubaşı olan Abdullah Kayar ve beraberindeki korucuların,
Mehmet Çavdar isimli köylünün başını ezerek öldürmek istedikleri iddia edildi.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinin Balpınar (Girêsor) Köyü korucuları, 7 Temmuz günü Arısu (Gulagulê) köyüne
baskın düzenledi. Baskında, köylülere taş ve sopalarla saldıran korucular çok sayıda köylünün
yaralanmasına neden oldu.
Mukaddes Orakçı ve Hüseyin Tunç
174

(İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ VE
CEZALANDIRMA) | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

22 Temmuz günü Diyarbakır’ın Hazro ilçesine bağlı Kırrıkkaşık köyünde korucuların seçim sırasında
“Buradan bağımsızlara oy çıkmayacak” şeklinde tehditte bulundu. Tehditler üzerine sandık başkanı
Mukaddes Orakçının korucuların dışarı çıkmasını isterken, buna itiraz eden Bolşê köylü korucuları sandık
başkanı Orakçı ile Hüseyin Tunç’u yaraladı.
Yılmaz Kalay
30 Ağustos günü İHD Diyarbakır Şubesi'ne başvuruda bulunan Yılmaz Kalay (35) şu beyanlarda bulundu:
“Ailem ile birlikte 1986 yılından beri Batı Karakoç Köyünde yaşamaktayım. Köyümüzde bulunan bazı
kişiler korucu olduktan sonra bize eziyet etmeye başladılar. Köyde bulunan 800-900 dönüm kadar
arazilerimize el koyma amacıyla bizi köyden çıkarmak istiyorlar. Bundan yaklaşık 2 ay kadar önce B.K.
adlı korucu; evimin önüne saman döktü. Ben kendisine buraya dökmemesi gerektiğini çünkü çocukların
bunu yakabileceğini söyledim. Ancak kendisi bana küfür ve hakaretlerle karşılık verdi. Neticede yine
bildiğini yaptı. Bu olaydan sonra ablam M. K. (K. ailesinin gelinidir.), “kendine dikkat et seni kıstırıp darp
edebilirler.” Demiş, ancak ben dikkate almamıştım. 27 Ağustos 2007 tarihinde çalıştığım yer olan Tellikaya
Köyünden evime dönerken, köyümüz olan Batı Karakoç köyü girişinde; S. K., M. K., E. K. ve S. K. yolumu
kestiler. Dördü birlikte üzerime saldırdılar. Beni sopalarla ve silah dipçikleri ile darp ettiler. İçlerinden E. K.
silahlın kabzasıyla sırtıma ve göğsüme vurdu. Gözümde sabit eser oluştu. Bu konuda doktordan aldığım
10 günlük raporum mevcuttur. Halen tedavim devam etmektedir. Olaydan sonra jandarmaya haber
verdiğim halde uzun bir süre gelmediler. Toplam 10 kez aramama rağmen olaydan bir buçuk saat sonra
geldiler. Geldikten sonra jandarmaya olayı anlattım ve şikayetçi olduğumu söyledim. Bunun için gerekli
hukuki girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”
Mehmet Arslan
Mardin’in Dargeçi ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde ikamet eden Mehmet Arslan (75), korucular tarafından
balta sapıyla dövüldüğünü iddia etti. Arslan’a yönelik baskılar 7 ay öncesine dayanıyor. İddiaya göre
Arslan, DTP’li olduğu gerekçesiyle Şubat ayında Tavşanlı köyü muhtarı ve aynı zamanda korucu başı olan
Şemsettin D. tarafından köyden çıkaldı. 7 Şubat 2007 tarihinde korucubaşı Demir ve beraberindeki çok
sayıda korucu Arslan’ın evine baskın düzenledi.
İsa İyan, Kadir İyan ve Hacı Durak
Şırnak’ın Kumçatı Beldesinde korucubaşı ve Şırnak Gaziler Derneği Başkanı Mehmet G., 16 Eylül günü
DTP belde binası önüne giderek 15 yaşındaki K.A. ve amcasının oğlu Kadir Ayan ile bilinmeyen bir
sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanlıdığı
kavgada İsa İyan, Kadir İyan ve Hacı Durak yaraland. Başına 47 dikiş atılan Hacı Durak 7 gün hastanede
yattı. Saldırı sonrası 3 kişi gözaltına alındı.
Rahmetullah Kumaş
10 Temmuz günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan Rahmetullah Kumaş, 22 Temmuz Genel
Seçim çalışmaları için gittikleri Bingöl ili Solhan ilçesi Hazerşah köyüne varmadan Aksakal mezrasında su
içmek için arabadan indiklerini, o esnanda köyde koruculuk yapan bir kişinin yanlarına gelerek kendilerini
tehdit ettiğini ve ağır hakaretlerde bulunduğunu belirtti.

III. Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele
Burhan Birel
4 Ocak günü, Diyarbakır Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan Pratisyen Doktor Burhan Birel,
aynı bölümde görevli bir polis tarafından dövüldü. Birel ile aynı bölümde görevli bir polis arasında
bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra sertleşince, hastane polisi, Doktor
Birel'i tartaklamaya başladı. Polisin attığı yumruklar sonucunda yaralanan Birel, hastanede tedavi altına
alındı.
Gökhan Küney
İstanbul'da bir kargo şirketinde çalışan Gökhan Küney, 13 Ocak günü akşam saatlerinde şirkete ait bozuk
bir motosikleti iterek tamirciye götürürken, Dolapdere caddesinde sekiz polis tarafından durdurulduğunu
ve motoru çaldığı iddiasıyla dövüldüğünü, dayaktan bayıldığını ve yoldan geçen bir başka polis ekibi
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tarafından polislerin elinden alındığını belirtti. Küney, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisine
rapor verilmediğini bildirdi.
Vedat Mengirkaon (1987)
30 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Vedat Mergirkaon, 28 Ocak günü dolaşmak için
Tarlabaşı’nda dışarı çıktığını, bu sırada motosikletli polislerin yolda kimlik kontrolü yaptıklarını, geçerken,
içinde bir bayan bulunan kırmızı renkli bir aracı durdurduklarını, onlara doğru bakarken içlerinden bir
polisin “ne bakıyorsunuz” diyerek kendisine küfür ettiğini, tepki göstermesi üzerine, orada bulunan
polislerin kendisine vurmaya başlayarak uzun süre dövdüklerini belirtti.
Yılmaz K.
Çanakkale’de Derince İlçe Jandarma Karakolu'nda askerlik yapan Nimet Çelik, Karakol Komutanı
Astsubay Yılmaz K. tarafından ağır biçimde dövüldüğü gerekçesiyle Manisa Cumhuriyet Savcılığı'na suç
duyurusunda bulundu. Böbreklerindeki taş nedeniyle sürekli hastaneye gitmek zorunda kaldığını belirten
Çelik, 12 Ocak günü hastaneden döndükten sonra Astsubay Yılmaz K.'nın "Burası tedavi merkezi mi?"
diyerek kendisine hakaret ettiğini, rahatsız olduğunu söylemesi üzerine Yılmaz K.'nın kendisine yumruk
attığını belirtti. Nimet Çelik, daha sonra olanları hatırlamadığını, beş gün sonra hastanede kendine
geldiğini kaydetti. Bacağının, iki elmacık kemiğinin ve burnunun kırıldığını, dayak sonucunda komaya
girdiğini öğrendiğini anlatan Çelik, önce Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne,
ardından Gölcük Askeri Hastanesi'ne, daha sonra da İstanbul Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa
Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldığını, kayıtlara ise "intihar girişiminde bulunduğunun" geçtiğini bildirdi. Nimet
Çelik, annesine merdivenden, ağabeyine camdan, dayısına da çatıdan düştüğü bilgisinin verildiğini
kaydetti. Beş gün komada kaldıktan sonra 12 gün yoğun bakımda tutulduğunu anlatan Çelik, 25 gün süren
tedavinin tamamlanmasının ardından, bir ay dinlenmesi için eve gönderildiğini ifade etti.
Yüksel Yurt (27)
Yüksel Yurt (27), 5 Şubat günü İstanbul Eyüp'te otomobiliyle giderken, sivil kıyafetli olan Bayrampaşa
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Mustafa Aktar ve Hakan Kartal’ın, kendisini
sürekli korna çalarak sıkıştırdığını ve dövüldüğünü belirtti. Mustafa Aktar, silahının kabzasıyla Yüksel
Yurt'un kafasına defalarca vururken, kavgayı ayıran diğer polis ekipleri, Yüksel Yurt'u hastaneye kaldırdı.
Yurt'un kafasının iki yanında kırık olduğu tespit edildi.
Hamza Güneri (48)
10 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Demokratik Toplum Partisi Ağrı İl Başkanı
Hamza Güneri, 10 Şubat günü Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü önünde görev yapan polis memuruna DTP
İstanbul il binasını sorduğunu, polisin, “Sen DTP’liysen bizden uzak dur” dediğini, “DTP bu ülkenin
partisidir. Sen de bu memleketin polisisin” diye cevap vermesi üzerine polisin kendisine hakaret ettiğini,
davacı olmak için yaka numarasına bakmak istediği sırada polisin kendisine yumrukla vurmaya
başladığını ve vururken de “al sana yaka numarası” dediğini belirtti.
K.K. (17) ve R.K. (15)
13 Şubat günü Siirt’in Evren mahallesinde, K.K. (17) ve R.K. (15) adındaki 2 çocuk, okuldan geldikleri
sırada mahallede bulunan çevik kuvvet ekipleri ve sivil polisler tarafından hakaret ve dayağa maruz
kaldılar.
İbrahim Sunkur
15 Şubat günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan DTP Van İl başkanı İbrahim Sunkur (54), 14 Şubat
günü Ahmed-i Hani parkında gerçekleştirilen basın açıklamasından sonra parti il binasına doğru il
yöneticileri ile beraber yürürken, kendilerinin içinde olmadığı bir grup ile kolluk güçleri arasında arbede
yaşandığını, duruma müdahale etmek isterken parti binası girişinde çevik kuvvet polislerinin fiili saldırısına
maruz kaldığını, kafasına sert bir cisimle vurulduğunu, vücudunun çeşitli yerlerine sert darbeler indirildiğini
belirtti.
Murat Altıntaş
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15 Şubat günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Murat Altıntaş (30), 10 Şubat günü gece saat 02.30
civarında eve dönerken Valiliğin sol giriş kapısı önünde resmi polis aracı tarafından durdurulduğunu, kaba
bir şekilde araçtan indirilerek üst araması yapıldıktan sonra polislerin, kendisine “arandığını” söylediklerini,
ne için arandığını sorduğunda ‘’kim bilir ne halt etmişsindir’’ dediklerini, “mal beyanında bulunmadığı” için
arandığını öğrendiğinde “bunun bir suç teşkil etmediğini” söylemesi üzerine polislerin kendisini dövmeye
başladıklarını, aldığı darbeler sonrası hastaneye kaldırıldığını, daha sonra 3 gün gözaltında tutulduğunu
belirtti.
Aydın Taşçı
İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Aydın Taşçı (22), 15 Şubat günü Evren Mahallesinden evine doğru
giderken yeşil renkte Tofaş Doğan marka SLX 56 AF 457 plakalı arabanın içinden çıkan ve sivil polis
olduğunu öğrendiği 3 kişinin, kendisine küfür ve hakaret ederek dövdüklerini belirtti. Gözaltına alınmadan
serbest bırakılan Taşçı, İHD Siirt şubesi tarafından rapor alması için hastaneye gönderildi ancak burada
polis tarafından gözaltına alındı.
Sabri Bark
15 Şubat günü Siirt’in Çal mahallesinde, evlerin camlarını kıran polisleri uyaran Sabri Bark (25), polisler
tarafından dövüldü. Yaralanan Bark, daha sonra Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yücel Çakmak (28)
16 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yücel Çakmak, iş bulabilmek için memleketi
Erzurum’dan, İstanbul’a geldiğini, uzun süre aradığı halde iş bulamayınca bunalıma girdiğini, 16 Şubat
günü 02.00-03.00 arasında Taksim Meydanı’da kendini yakarak intihar etmek isteğini, bu sırada
meydanda güvenlik için bulunan resmi kıyafetli polislerin üzerine atlayıp dövmeye başladıklarını,
bindirdikleri minibüste de dövmeye devam ettiklerini, kendisine minibüsün içine akan kanı yalattırdıklarını,
sürekli olarak küfür ettiklerini, yediği dayak sonucu bayıldığını, baygın bir şekilde dolaştırıldıktan sonra
Tarlabaşı’nda bir ara sokakta araçtan atıldığını belirtti.
Suat Apaydın
Çermik DTP İlçe Yönetim Kurulu üyesi Suat Apaydın, kaçırılarak, tehdit edildiğini belirtti. Cumhuriyet
Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan Apaydın, 25 Şubat akşamı kendilerini "polis" olarak tanıtan iki
kişinin evine geldiğini, ifade vermesi için karakola çağırdıklarını söyleyerek şunları belirtti: "Merdivenlerden
inerken ağzımı kapatarak kollarımdan sıkıca tutup başıma bir bez parçası geçirip gözlerimi kapattılar.
Bağırınca bana yumruklarla vurdular. Araç içinden sürekli telsiz sesleri geliyordu. Boynuma silah dayayıp,
‘Bundan böyle DTP'den uzak duracaksın ve dediklerimizi yapacaksın, bize söz vereceksin' dediler.
Ardından beni Çermik-Çüngüş karayolu üzerindeki kırsal bir bölge olan Sinek çayı yakınlarında serbest
bıraktılar. Köy korucularının kontrol noktası olduğu için kendilerine seslenip yardım istedim. Ancak her
zaman o noktada görev yapan korucular o saatte orada yoktu. Saatlerce yürüyüp Çermik'e gelerek İlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulundum."
12 Kişi
Van’da, Grand Otel’in sahibi Şefik Durmuş ve otel çalışanlarının aralarında bulunduğu 12 kişi, polisler
tarafından dövüldü. Durmuş’un kardeşi Fuat Durmuş’un verdiği bilgiye göre, 7 Mart gecesi otelde yemek
yiyen dört subay, kendilerinden hesap istenmesi üzerine para vermeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine
otel çalışanları ile subaylar arasında çıkan kavgada subaylardan biri Şefik Durmuş’un başına tabanca
kabzası ile vurdu. Fuat Durmuş, daha sonra otele gelen polislerin de kardeşini ve garsonları dövdüğünü
belirtti.
Leyla Bor
3 Mart günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Leyla Bor (62), 14 Şubat günü DTP İl binasından
ayrıldıktan sonra evine doğru giderken Ahmede Hani parkının olduğu yerde bekleyen çevik kuvvet polis
otobüsünün yanında sivil polislerce durdurulduğunu, “Neler oluyor” diye sormasına rağmen, sivil giyimli
4-5 polisin kendisine fiili saldırıda bulunduğunu, birinin göğsüne tekme attığını, diğerlerinin de vücuduna
vurduğunu belirtti.
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Orhan Ünlü (1970)
7 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Orhan Ünlü, Cihangir’de bir çay ocağında
otururken, bir polis arabasının gelip park halindeki başka bir araca çarptığını, beş dakika sonra gelen araç
sahibine işlem yapacaklarını söylemeleri üzerine, kendisinin olayı gördüğünü ve haksız olduklarını
söylemesi üzerine, polislerden birinin gırtlağına sarıldığını ve dövmeye başladığını, “gazi” olduğunu
belirttiği halde dövmeye devam ettiklerini, kelepçe taktıklarını, bir süre sonra kendisine “seni hastaneye
götüreceğiz ve bir şey sorarlarsa davacı değilim diyeceksin yoksa seni arabaya koyup tekrar döveriz”
dediklerini, davacı olmadığını belirten bir kâğıdın zorla kendisine imzalatıldığını ve daha sonra, sahile
götürüp çay içirttiklerini belirtti.
Ahmet Işık
8 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Ahmet Işık (28), şu beyanlarda bulundu; “8 Mart
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Şafak Mahallesinde bulunan Musa Anter Halkevi yanında yapılan
kutlama etkinliğini izlemek için gitmiştim. Etkinlik bittikten sonra halk dağılmaya başladı, bu arada yol
üzerinde 20-30 kadar genç, Abdullah Öcalan lehine slogan atmaya başladılar, bende orada bulunuyor ve
izliyordum. Sivil polisler müdahale etti, bu arada kaçışmalar oldu. Polis, beni ve ismini bilmediğim iki kişiyi
yakaladı. İçlerinden biri herhalde komiserdi. Benim için “bunun raporu var iyice dövün ondan sonra bırakın
gitsin” dedi. Polislerden biri saçımdan tutarak tekme tokat girişti ve beni sürükledi, gömleğim yırtıldı. Hiç bir
şey yapmadığım halde bana bu haksızlığı yapıp beni mağdur ettiler, bu nedenle davacıyım. İHD olarak
bana yardımcı olmanızı ve yol göstermenizi talep ediyorum.” dedi.
M.İ, Ö.S, İ. H, B.D, L.B, G.T, S.T, H.O, H.T, M.O, B. D, E.A. ve R.E
10 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı çocuklar, şu beyanlarda
bulundular: “8 Mart 2007 tarihinde Dünya Kadınlar Günü nedeniyle istasyon meydanındaki mitinge
katılmak için yöresel elbiselerimizle alanda bulunan arama noktalarına doğru gittik ve üzerimiz arandıktan
sonra alana girdik, ilk etapta her şey normaldi ama birden bire etrafımızı saran polisler üzerimizdeki
kıyafetlerin yasak olduğunu ve bundan dolayı çıkarmamamız gerektiğini söylediler. Biz de kendilerine "5
Nisan Mahallesi Özgür Yurttaş Meclisinin folklor ekibi olduğumuzu söylememize rağmen bizi alandan
zorla çıkartıp bir dükkanda elbiselerimizi çıkartırdılar. Ve daha sonra bize ağza alınmayacak küfürler ettiler
ve birçok arkadaşımızı darp ettiler, kimisine tekme attılar, kimisinin karnını yumrukladılar. Aramızda
bulunan bir arkadaşımız aşı olmuştu, bu durumu polislere söylemesine rağmen polisler onu tartaklamaya
devam etti. Bu küfürler ve tartaklama yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Daha sonra folklor hocamızın
gelmesiyle bizi alana aldılar iki kişiyi içeri almadılar. Nedenini sormamıza rağmen herhangi bir açıklama
yapmadılar. Biz kendilerine küfürlerin tartaklamanın nedenini sorduğumuzda ise, bize öyle bir şey
yapmadıklarını söyleyerek bizle dalga geçtiler.”
Altun Yıldırım
10 Mart günü İHD Muş şubesine başvuruda bulunan DTP İlçe Örgütü yöneticisi Şefik Yıldırım, Varto
ilçesindeki evine düzenlenen baskında, polisler tarafından tartaklanan hamile eşi Altun Yıldırım’ın
hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Sezai Çağırıcı
Yaşamda Gündem gazetesi dağıtımcısı Sezai Çağırıcı (17), 11 Mart günü Diyarbakır'ın Huzurevleri
semtinde gazete dağıttığı esnada sivil polisler tarafından zorla bir minibüse bindirildiğini ve aracın içinde
tekme tokat dövüldüğünü belirtti. Polislerin kendisine küfür ve hakaretlerde bulunduğunu belirten Çağırıcı,
gazetelere de el konulduğunu söyledi.
Sedat Ulugani
Van'ın Erciş İlçesinde, Zilan Kültür Merkezi'ni (ZKM) kurmak için çalışma yürüten Sedat Ulugani isimli kişi
15 Mart günü yaptığı açıklamada, polislerin “kültür merkezinin açılması durumunda olacaklardan sorumlu
olmayacakları” yönünde kendisini tehdit ettiğini belirtti. Ulugani, polislerin ayrıca “Bu fikrinden
vazgeçmezsen, devamlı seninle uğraşacağız, gözetim altında olacaksın. Seni bir daha buraya
getirdiğimizde böyle konuşmayacağız” dediklerini iddia etti.
Muhammet Furkan Demir
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17 Mart günü Adana'nın Barbaros mahallesinde, "Abdullah Öcalan'ın zehirlendiği yönündeki iddialar"
nedeniyle gösteri düzenleyen gruba müdahale eden polis, Cemal Demir adlı kişinin evine gaz bombası
attı. Gaz bombasından zehirlenen Muhammet Furkan Demir (6), adlı çocuk hastaneye kaldırıldı.
Karaman Dikmen
19 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Karaman Dikmen, Newroz etkinliği yapıldığı
sırada Tarlabaşı’ndan geçerken, polisin kendisini gösterici sanarak dövdüğünü belirtti.
Zeki Güngör
İstanbul Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen 21 Mart Newroz kutlamaları sırasında polisler tarafından ağır
biçimde dövülen Zeki Güngör (30) felç oldu. Gösteri dağıldığı sırada polisler tarafından dövülen Güngör,
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı. Vücudunun sağ tarafı felç
olan ve konuşamayan Güngör, 30 gün kaldığı hastaneden tedavisi tamamlanmadığı halde "yer olmadığı"
gerekçesiyle taburcu edildi.
Emrah Topaloğlu
Emrah Topaloğlu 22 Mart günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, “polise mukavemetten” dolayı
2006 yılında aleyhine açılan dava çerçevesinde hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğunu, 19 Mart günü
gözaltına alınarak savcılığa sevk edildiğini ve gıyabi tutuklama kararının kaldırılarak serbest bırakıldığını,
ancak aynı sebepten dolayı 21 Mart günü tekrar gözaltına alındığını, polis otosunda dövüldüğünü, küfür
ve hakaretlere maruz kaldığını, daha sonra serbest bırakıldığını belirtti.
24 Mart günü açıklama yapan İHD Şube Yönetim Kurulu üyesi ve avukat Güneş Kırmızıgül (27), 23 Mart
günü saat 14.00 sıralarında avukat arkadaşı Elif Ceylan Özsoy ile birlikte Bayraklı Adliyesi C Blok zemin
kat içinden diğer bloklara geçmek üzereyken 20-30 kadar resmi giyimli polis memurlarının birkaç kişiyi
aralarına alarak vurduklarını, itip sürükleyerek tekme ve tokatla dövdüklerini gördüklerini, o esnada yine
kendileri gibi o koridordan geçmekte olan başka avukatlar ile birlikte polislere “neden bu şekilde
davrandıklarını sorduklarını, vatandaşları darp etmelerinin hukuka aykırı olduğunu söylediklerini”, buna
rağmen polislerin bu uygulamayı sürdürerek ve kendilerini de iteleyerek engellemeye çalıştıklarını, bu
esnada bir meslektaşının kendi cep telefonu ile olanları görüntülemeye çalışması üzerine polislerin
avukata yönelip cep telefonunu almaya çalıştıklarını ve tartakladıklarını, engellemeye çalışan diğer
avukatlara hakaret etmeye başladıklarını ve “burada susacaksınız, siz ne biçim avukatsınız, gidin işinizi
yapın, nereye şikayet edecekseniz edin” diyerek tehdit ettiklerini belirtti. Kırmızıgül, konu hakkında suç
duyurusunda bulunmak üzere savcılığına gittiklerini, ancak savcının polisler için, görevlerini yaptıklarını ve
şikâyetlerinden vazgeçmelerini söylediğini ifade ederek tutanak tuttuklarını belirti.
Gülbeyaz Karer, Nebiha Aracı
Yürüyüş Dergisi'nin dağıtımını yaptıkları sırada gözaltına alınan ve adliyeye getirilen TAYAD'lı
arkadaşlarına destek vermek için, 23 Mart günü adliye önüne gelen Gülbeyaz Karer ve Nebiha Aracı adlı
TAYAD'lılar da, tartaklanarak ve yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.
Mehmet Sabri Baykara
30 Mart günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Mehmet Sabri Baykara (27), 30 Mart günü Küçük
Camii civarında işyerine giderken, sivil araç içerisinden çıkan ve daha sonra polis olduğunu öğrendiği bir
kişinin üzerine yürüdüğünü ve küfür ettiğini, sara hastası olduğunu ve polisin kolunu bükmesi sonrası
baygınlık geçirdiğini, sürüklenerek götürüldüğü ekip aracında tehdit edildiğini, bir gün sonra savcılığa
çıkarılarak serbest bırakıldığını belirtti.
İmat Hurşit Ahmet Han
İmat Hurşit Ahmet Han isimli Irak vatandaşı, Nisan ayında İHD Hakkari şubesine yaptığı başvuruda, oğlu
Rızgar İmat Hurşit’in 13 Nisan 2007 tarihinde Şemdinli’de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada yaşamını
yitirdiğini, oğlunun cenazesini almak için görüştüğü askeri yetkilinin kendisine, oğlunun terörist olduğunu,
cenazeyi vermeyeceklerini söyleyerek küfür ve hakaretlerde bulunduğunu belirtti.
Samet Kaya
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İstanbul Sarıgazi'de çeşitli yerlere asılan pankartlar nedeniyle sokaklarda arama yapan jandarma
tarafından 3 Nisan günü gözaltına alınan Mehmetçik Lisesi öğrencisi Samet Kaya, sokakta ve daha sonra
bindirildiği jandarma aracında dövüldü. Jandarma karakoluna giden yakınları ile görüşen Samet Kaya'nın
yüzünün şiştiği ve giysilerinde kan bulunduğu belirtildi.
Hacı Çelik
Nisan ayında Kuzey Irak'ın Zaho kentindeki akrabalarını ziyarete giden Hacı Çelik adlı kişi, Habur sınır
kapısından Türkiye'ye dönerken askerlerin, "Nereden geliyorsun?" sorusuna "Kürdistan'dan geliyorum"
yanıtını verdiği için ağır biçimde dövüldüğünü belirtti. Çelik, sınır kapısında bekleyen şoförlerin arasında
tokat, tekme ve silah dipçikleriyle dövüldüğünü, hakarete maruz kaldığını belirtti.
2 kişi
5 Nisan günü Ankara'da Başbakanlık binası önünde küçük çocuğuyla eylem yapmak isteyen bir kadın,
koruma polisleri tarafından tartaklandı. Kadının ve çocuğunun yerde sürüklenmesini görüntülemeye
çalışan Hürriyet gazetesi muhabiri de tartaklandı.
Fatma Adanır ve kızı
4 Nisan günü gözaltına alınan Gündem gazetesi Cizre Temsilcisi Sabri Adanır'ın evi polis tarafından
basıldı. Adanır'ın annesi Fatma Adanır, polislerin kendisine ve kızına hakaret ettiklerini, kızını
tartakladıklarını ve zorla tutanak imzalattırdıklarını belirtti.
Veli Erdoğan
Tunceli ili Pülümür ilçesinde Veli Erdoğan adlı engelli bir vatandaş, 6 Nisan günü Kaymakam Erdoğan
Kanyılmaz'ın koruması olan Aydın isimli polis memuru tarafından tartaklandı.
Recai Çağrıcı, Sezai Çağrıcı ve Mehmet Gedik
8 Nisan günü, Diyarbakır'ın Gaziler ve Ofis semtlerinde Gündem gazetesi dağıtan Recai Çağrıcı, Sezai
Çağrıcı ve Mehmet Gedik, polis tarafından dövüldüklerini ve tehdit edildiklerini belirttiler. Recai Çağrıcı,
kendisini yanlarına çağıran polislerin, gazete aldıklarını ancak parasını vermediklerini belirterek
"Gazetenin parasını istedim. Ama polisler ‘Biz para vermeyiz' dediler. İtiraz edince sivil polisler beni
dövmeye başladı. Bu sırada bir polis ‘Bu gazeteyi dağıtma. Yarın bu gazeteyi yine elinde görürsem, boş
bir araziye götürür, orda öldürürüm' dedi." Kayapınar beldesinde gazete dağıtan Sezai Çağrıcı da,
dövüldüğünü ve gözaltına alındığını belirtti. Mehmet Gedik ise, Ofis semtinde gazete dağıtırken, polislerin
kimlik sorduğunu belirterek "Polisler daha önce de birkaç defa beni durdurup gazete dağıtmamamı
söylemişlerdi. 8 Nisan günü de polis arabasına bindirip, hakaret ettiler. Dayım 1993 yılında çatışmada
ölmüştü. Bu nedenle dayıma ve anneme küfür ettiler. Polisler beni dövdükten sonra, ‘Bu gazeteyi dağıtma.
Gel bizimle çalış. Yarın öbür gün bu gazeteyi dağıtmaya devam ettiğini görürsek, seni öldürürüz' dediler.
Daha sonra beni arabadan indirdiler" dedi.
Gökhan Arpa
10 Nisan günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran Gökhan Arpa şu beyanlarda bulundu: “Ben Gaziler
semtinde ikamet etmekteyim. 7 Nisan 2007 tarihinde saat 15:30 sularında marketten alışveriş yapıp evime
dönerken Fırat Bulvarı üzerinde Doğan marka gri renkli plakasını bilmediğim bir araçta bulunan dört sivil
şahıstan üçü aşağıya indi, inenlerden biri “benim kız yeğenime laf atmışsın, bizimle gel seni ona gösterip
geleceğiz” dedi. Bana kim olduklarını söylemediler. Ben korkup arabaya binmek istemeyince zorla
bindirdiler. Arabada gözlerimi bir puşi ile kapattılar. Tahminen Seyrantepe yolundan Silvan yoluna doğru
götürdüler. Seyrantepe civarında başka bir araca bindirdiler. Bindirildiğim bu ikinci aracı da görmedim
ancak doblo tipi bir araç olduğunu tahmin ediyorum. Bu arada içlerinden birisi, “senin fişini çekeceğim, işin
bitti” dedi. Bindirdikleri ikinci araçta ellerimi ve ayaklarımı bağladılar. Bu araca bindikten sonra sürekli
dayak atıp, küfür ve hakaret ediyorlardı. Birisi sürekli kafama, diğeri de kaburgalarıma ve ayaklarıma
vuruyordu. Ayrıca silah kabzası ile belime vuruyorlardı, sürekli olarak “bizim arabaya kim bombayı koydu,
bombayı anlat” diyorlardı. Bu şekilde beni bir araziye götürdüler, silahın namlusunu elime ve kafama
dokunduruyorlardı. Bir tanesi de “sıkalım kafasına atalım bu dereye diyordu” . Bana ajanlık ve para teklif
ettiler. Bütün bu uygulamalar 3-4 saat kadar sürdü. İkinci arabanın içinde yaklaşık 45 dakika kalmıştım.
Telefon numaramı ve okul adresimi aldılar, seni bir hafta sonra tekrar alacağız dediler. Birisine telefon
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geldi ve konuşurken “emret komutanım”, “subay” gibi kelimeler geçti. Kendi aralarında konuşurken
Lice’ye, yaklaştık diyorlardı. Beni en son alındığım yere geri bıraktılar. Akşam eve döndüğümde saat
20:30 sularıydı. Beni ilk alan dört kişiyi görsem tanırım. Bunlardan birini daha önce Kayapınar bölgesinde
görmüştüm. 1.85 boylarında, uzun saçlı, esmer, bıyıksız, spor giyimli, 28-30 yaşlarındaydı. İkincisi kızıl
saçlı, sakallı, 30 yaşlarında, üçüncüsü beyaz tenli sakallı ve 30 yaşlarında idi, dördüncüsü orta boylu,
kilolu, bıyıksız, spor giyimli ve 30 yaşlarında idi.”
Nedim Tutmaz
DTP Pendik İlçe Örgütü yöneticisi Nedim Tutmaz, polis tarafından ölümle tehdit edildiğini belirtti. 15 Nisan
günü gözaltına alınan Tutmaz şu beyanda bulundu; "15 Nisan günü saat 09.00 sıralarında Kaynarca
mahallesindeki evimden çıktıktan sonra, ‘polis' olduklarını belirten iki kişi önümü keserek koluma girdiler.
Sonra sivil bir araba yanımızda durdu. Polisler beni zorla, arabaya bindirdiler. Karakola götürülmeyi
beklerken, Kurtköy'de ormanlık bir alana götürüldüm. Burada kafama silah dayayıp, hakaretlerde
bulundular. ‘Siyasetle uğraşmaya devam edersen, senin ve ailenin başına kötü şeyler gelecek. İstesek
seni burada hemen öldürürüz, hiç kimsenin de haberi olmaz' dediler. Gözlerim kapalı değildi ama onlara
bakmamam için sürekli uyardılar beni. Bu nedenle üç kişinin eşkalini çok iyi hatırlamıyorum. Ama biri yeşil
gözlü, biri bıyıklı, diğeri ise sakallıydı. Tahminen yaşları 35-40 arasıydı."
H.T. (1958)
16 Nisan günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan H.T. (49), 12 Nisan günü Siirt Merkeze bağlı Yazlıca
köyünde bulunan arazilerimi ekmeye gittiğini, yoldayken beyaz renkli Doğan ve Toros marka iki aracın
arkadan kendisini takip ettiğini, köyün girişinde aracının durdurulduğunu ve araçlardan çıkan sivil giyimli
ve boyunlarına poşi sarılı 6-7 kişinin kimliğini kontrol ettikten sonra “tamam aradığımız kişi sensiz, gökte
ararken yerde bulduk” diyerek kendisini yıkık evlerin arasına götürdüklerini ve burada sorguladıklarını
belirtti. H.T., bu kişilerin kendisini ölümle tehdit ettiğini, küfür ve hakaret ettiklerini ve kendisinden ajan
olmasını istediklerini ve isminin Hasan olduğunu söyleyen kişinin, ellerini omuzuna koyup fotoğraf çektiğini
ve. daha sonra kendisini serbest bıraktıklarını belirtti.
Mevlüt Duman, Veysi Kurt ve Nadir Erdem
27 Nisan günü İHD Van şubesine yaptığı başvuruda bulunan Mevlüt Duman (21), Gündem gazetesi
dağıtımcılığı yaptığını, 26 Nisan, günü yine gazete dağıtıcısı Veysi Kurt ile Sanat Sokağında gazete
satarken, yanlarına gelen bir grup polisin, gazetelere el koyarak kendilerine hakaret ettiklerini ve
dövdüklerini belirtti. Duman, polislerin kendisine, “sizin işiniz yok mu? Siz Ermeni siniz, bu ülkeyi vurmaya
çalışıyorsunuz” dediğini, bu durumu gören ve yanlarına gelen gazete çalışanı Nadir Erdem’e de benzer
hakaretlerde bulunduklarını, kimliğini kontrol ettikleri Erdem’in Hakkarili olduğunu öğrendiklerinde, “bir
Ermeni daha bulduk” dediklerini belirtti.
Sedat Tekçe ve Serkan Tekçe
28 Nisan günü İHD Van şubesine başvuran Sedat Tekçe, kendisi ile beraber amcasının oğlu Serkan
Tekçe’nin (21), 27 Nisan günü Cumhuriyet Caddesinde yer alan işyerinin önüne arabasını park ederken
sonradan sivil polis olduğunu öğrendiği bir kişi ile tartıştığını, bu kişinin Serkan Tekçe’ye “seni asayişe
götüreceğim” şeklinde tehditlerde bulunduğunu belirtti. Sedat Tekçe, olaydan bir gün sonra Serkan
Tekçe’nin, Beşyol’daki Yaz Çiçekler İletişim isimli işyerinde cep telefonları için sim kart almaya gederken,
65 EZ 104 plakalı beyaz transit minibüse üç kişi tarafından zorla bindirildiğini belirterek hukuki yardım
talep etti.
Masis Kürkçügil
İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları sırasında bir kafede oturan yazar ve siyasetçi Masis Kürkçügil, gaz
maskeli bir polis tarafından tokatlandı. Kürkçügil polislere gösterici olmadığını belirtmesine karşın, polisin
bağırması üzerine ayağa kalktı. Bunun üzerine polis Kürkçügil’e tokat atıp yoluna devam etti. Olay,
kameralar tarafından kayıt edilirken İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği mülkiye müfettişleri, İstanbul
Emniyet Müdürlüğü'nde amatör kamerayla çekilmiş görüntüleri incelediler, ancak, polisin kimliğini tespit
edemediler.
Ayşe Rojda Şennur (27)
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8 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ayşe Rojda Şendur, 1 Mayıs günü “Yaşasın 1
Mayıs, Mücadele Birliği” pankartı ile Taksim Meydanı’na çıktıklarını, polisin biber gazı sıkarak ve joplarla
vurarak kendilerine müdahale ettiğini, saçlarından çekilerek bindirildiği araçta dövmeye devam ettiklerini,
kaşının patladığını, durumu ağır diye araçtan indirildiğini, burada köpeklerin üzerine salındığını, biber gazı
ile yüzünün yakıldığını, bir taksiye bindirilerek gönderildiği Taksim İlkyardım Hastanesi’nde gözünün
üstüne iki dikiş atıldığını belirtti.
Dursun Ali Durur (22)
8 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Dursun Ali Durur, 1 Mayıs günü Taksim
Meydanında yürüyüş yaparken çevik kuvvet polislerinin saldırısına uğradıklarını, polislerin yüzüne biber
gazı sıktığını ve gruptan ayırarak su deposunun olduğu yerde bulunan araçların arasına götürdüklerini,
burada kendisine sürekli vurdukları için burnunun şiddetli bir şekilde kanamaya başladığını, bir polisin,
kafasını kaldırdığını ve diğerlerinin yüzünü tekmelediklerini, polislerden birinin “bak sana portakal
yedireceğiz” diyerek yüzüne portakal gazı içeren sprey sıktığını, durumu ağır olduğu için gözaltına
alınmadan serbest bırakıldığını belirtti.
Arif Erdoğan (33)
2 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Arif Erdoğan, 2 Mayıs günü Taksim Meydanı’nda
saat: 03.20’de 81155 nolu polis aracından inen polislerin kimliğini istediğini, kimliğini kaybettiğini
söyleyerek fotokopisini verdiğini, küfür edildiğini ve hakaretlerde bulunulduğunu, sabah oturduğu
kafeteryada yine kimlik kontrolü yapıldığını burada da “fuhuş yapmayı biliyorsun da neden kimlik
çıkarmıyorsun” denilerek bir kez daha küfür ve hakaretlere maruz kaldığını belirtti.
Mehmet Nuri Gümüş (1983)
3 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mehmet Nuri Gümüş, aynı gün hamamdan çıkıp
eve giderken İstiklal Caddesinde çevik kuvvet polislerince durdurulduğunu, 1 Mayıs gösterisine niye
katıldığının sorulduğunu ve bir ara sokağa çekilerek feci şekilde dövüldüğünü, gözüne ve boğazına biber
gazı içeren sprey sıkıldığını belirtti.
Ferhat Yalçınkaya (26)
26 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ferhat Yalçınkaya, Beyoğlu Galatasaray Lisesi
önünde arkadaşı ile tartışırken polisin kimlik sorduğunu, kimliğinin olmadığını söylediğini, üst aramasında
üzerinde bıçak çıktığını, polislerin “hem kimliksizsin hem de bıçak taşıyorsun” denilerek küfür etmeye
başladıklarını, “küfür etmeyin” demesi üzerine “Bize karşı geliyorsun” denilerek dövmeye başladıklarını,
bindirildiği polis aracında dövmeye devam ettiklerini, gözüne biber gazı sıkıldığını, yediğim dayak sonucu
bayıldığını, Yedikule surlarının dibinde kendine geldiğini belirtti.
Nihat Koç
İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Nihat Koç (1976), 26 Mayıs günü sabaha karşı saat 04.30
civarında Alsancak semtinde bir bardan çıktıktan sonra 2. Kordon’a yürürken resmi bir polis otosunun
yanında durduğunu, içinde biri aracı kullanan iki resmi polisin olduğunu, arka koltuğunda ise daha önce
barda gördüğü iki travestinin oturduğunu gördüğünü, aracı kullanan polisin kendisine “gelsene lan”
dediğini, kendisinin de “devletin polisi bana böyle hitap edemez” dediğini, bunu üzerine aracın içinde
oturan tek yıldızlı polisin camdan yüzüne bir yumruk attığını, ardından araçtan indiğini ve kendisini
sürükleyerek bir ara sokağa götürdüğünü, orada dövüldüğünü, komiserin tekme ile karnına vurduğunu, bu
yüzden yerden kalkamadığını beyan etti. Daha sonra komiserin kendisine silah çektiğini ve “ben beş
dakika sonra tekrar buraya gelicem, seni burada görürsem öldürürüm” diyerek tehdit ettiğini, dövüldüğü
yerde bir güvenlik kulübesinin olduğunu, 40-50 yaşlarındaki güvenlik görevlisinin olay sonrası yanına
gelerek “kaç oğlum, bunlar seni öldürecekler” dediğini, 1. Kordon’a çıktığını ve bir ticari taksiye binerek
Basmane civarında kaldığı otele gittiğini ancak odasına girer girmez kusmaya başladığını, ağzından kan
geldiğini, sonra uyuduğunu ve uyandığında her tarafın kan içinde olduğunu gördüğünü, bir arkadaşının
yardımıyla Buca’da özel bir hastaneye gittiğini, doktorların kendisine iç kanama geçirdiğini söylediğini ve
oradan Bozyaka SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğünü belirtti. Acil Servis’te polis
tarafından darp edildiğini söylediğini ve 10 dakika içinde ameliyata alındığını, ameliyat sonrası yoğun
bakımda hastane polisine ifade vermeyeceğini söylediğini, servise alındığında biri komiser üç polisin
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gelerek ifadesini almak istediğini, bu kişilerin Alsancak Polis Karakolu’ndan geldiklerini ifade ettiklerini,
kendisine hiçbir yazı gösterilmediğini, ifadesini alan komiserin yüzüne baktığında kendisini darp eden ve
silah çeken kişi olduğunu fark ettiğini, soru sormaya devam eden komisere “beni döven ve silah çeken
sensin“ dediğini, komiserin bunun reddettiğini, ardından polislerin “kâğıdımız bitmiş, kâğıt alıp geleceğiz
birazdan” diyerek yanından ayrıldıklarını, daha sonra bir polis ile komiserin tekrar geri geldiğini, ifadesini
almaya devam ettiklerini, şikâyetçi olduğunu belirttiğini ancak verdiği ifadenin okumadan imzalatılmaya
çalışıldığını belirtti. 30 Mayıs günü aynı komiserin yanına gelerek “sen ne zaman taburcu oluyorsun,
doktorun kim, seni savcıya götürecem“ dediğini, kendisini ameliyat eden doktorun aktarımlarına göre,
aldığı darp sonucu ince bağırsağında 2 cm kadar yırtık oluştuğunu belirtti.
Ramazan Engin
21 Şubat günü Şanlıurfa ilinde, motosikleti ile işine giderken kendisini durduran polislerden ehliyeti
olmadığı için kaçmaya çalışan Ramazan Engin, 8 polis tarafından dövüldü.
Engin Takmaz (25)
31 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Engin Takmaz, çalıştığı fabrikadankırtasiye
malzemesi almak için ayrıldığını, Okmeydanı-Piyale Paşa Bulvarında, sivil polis olduğunu düşündüğü,
siyah camlı, beyaz renkli Tofaş Şahin marka otonun içinden çıkan kişilerin, kimliğini istediklerini, kimliğine
baktıktan sonra küfür ederek dövmeye başladıklarını, bindirildiği arabada küfür ve dayağa devam
ettiklerini, telsiz konuşmalarından sonra kendisini yol kenarına bırakarak uzaklaştıklarını belirtti.
Berat Şenyiğit (20)
2 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Mürsel Şenyiğit şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum berat Şenyiğit Mart 2007 tarihinde İskenderun’daki Deniz Er Eğitim Alayı Acemi Birliği’ne asker
olarak gitti. Burada 45 gün acemiliğini tamamladıktan sonra Ereğli Deniz Kuvvetler Komutanlığı’na
dağıtımı çıktı. Oğlumun bana anlattıklarına göre Ereğli’deki birliğine teslim olduktan sonra sorun
yaşamaya başladı. Bana askerde yaşadıkları ile ilgili olarak ‘Askerde psikolojik rahatsızlığım olduğundan
dolayı sevk edildiğim İstanbul Kasımpaşa Askeri Hastanesi’nde doktorun tedavisi sonucu adıma 20 gün
istirahat raporu düzenlendi. Bu raporu, birliğe döndükten sonra Bölük Astsubayı Fuat Demirelden’den izin
almak amacıyla kendisine verdim. Astsubay bu raporu gördükten sonra bana, neden bu raporu aldın diye
sordu. Ben de hasta olduğum için doktorlar tarafından bana verildi, diye cevap verdim. Komutanım da
bana kızarak, almışsın bu raporu ve git bir daha gelme ve askerliğin bitmez, dedi. Bu tartışmayı
yaşadıktan sonra 20 gün iznimi geçirmek üzere eve geldim’ dedi. Oğlum izne gelmeden önce
yaşadıklarını bana anlattıktan sonra askere gitmek istemediğini söyledi. Ben de istirahat günü bitene
kadar oğlumu ikna ettim ve yaklaşık 15 gün önce birliğine gitmesi için Ereğli’ye gönderdim. Dün akşama
kadar herhangi bir sorun yaşadığını düşünmüyordum. Ancak 31 Mayıs 2007 tarihinde akşamüzeri oğlum
saat 17.00-18.00 arası evi aradı. Ve bana bazı ciddi sorunlar yaşadığını belirterek ‘İzinden geri döndükten
sonra sürekli bir şekilde işkence ve kötü muamelelere maruz kaldım. Bana bu muameleleri Bölük
Astsubayı Fuat Demirel’den yapmaktadır. Hemen hemen geldiğim günden beri beni bir odaya kapatarak
ciddi bir şekilde darp etmekte, küfürler ve hakaretler etmektedir. Son olarak, 30 Mayıs 2007 tarihinde beni
yine bir odaya aldıktan sonra kötü bir şekilde darp edildim. Ve bana sen Ermenisin, hepiniz Ermenisiniz
diyerek darp ediyor. Beni kapalı bir yere götürdüğünden dolayı kimse olaya tanık olamamaktadır. Sadece
darp edilmemden dolayı bağırtılarımı işitmekteler. Bana yönelik artan bu darp ve hakaretlerden dolayı
artık dayanamıyorum. Askerden firar etmeyi bile düşünme durumuna geldim. Başıma bir şey gelmesinden
korkuyorum ve bana bu muameleleri yapanları sorumlu tutuyorum. Hatta bu şikayetleri dile getirmek
amacıyla Üsteğmen Tarık Öztürk’ün yanına gitmeye çalıştım ancak konuşmama izin vermedi ve
odasından çıktım. Ek olarak, izinden geri döndüğüm sırada arabanın bozulmasından kaynaklı 1 hafta
disiplin cezasına çarptırıldım’ dedi. Ben oğlumun bu muamelelere maruz kalmasından ciddi bir şekilde
rahatsızım. Bunun için gerekli hukuki girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”
Vetha Aydın ve Musa Aşkara
2 Haziran günü, çatışmada yaşamını yitiren Fatma Özer’in cenazesinin defnedilmek üzere Siirt’e getirildiği
sırada, polisler tarafından cenaze aracına müdahale edildi. Olay yerinde bulunan İHD Siirt şube başkanı
Vetha Aydın ile DİHA muhabiri Musa Aşkara, Emniyet müdürü, yardımcıları, sivil ve resmi polisler

183

(İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ VE
CEZALANDIRMA) | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

tarafından darp edildiler ve sözlü hakaret ve tehditlere maruz kaldılar. 6 Haziran günü sorumlular hakkında
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Esmeray
İstanbul Beyoğlun’da midye satarak geçimini sağlayan Esmeray adlı transseksüel, 5 Haziran günü evine
giderken Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü önünde polisler tarafından dövüldü. Esmeray yaptığı açıklamada,
gece evine giderken, polisler tarafından durdurulduğunu "nereye gidiyorsun?" diye azarlandığını, polisin
kendisine "Buradan geçişin yasak olduğunu bilmiyor musun?" diye sorduğunu ve saldırarak gözüne
yumruk attığını, yere düştüğünü ve yerde de diğer polisler tarafından tekmelendiğini belirtti.
Hacı Ömer Sağlam (31)
7 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Hacı Ömer Sağlam, aynı gün Tarlabaşı
Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü önünde trafik ışıklarında karşıya geçmek üzere beklerken, görevli polisin
kendisini yanına çağırdığını, “……. çocuğu buradan ne geçiyorsun” şeklinde küfür ettiğini ve tokat attığını,
karşı gelmesi üzerine polisin dövmeye devam ettiğini belirtti.
Turgay Süsem
“PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecrit uygulaması ve operasyonları” protesto etmek için 10 Haziran
günü İstanbul ili Kadıköy İlçesi Eminönü İskelesi önünde toplanan Demokratik Toplum Partisi (DTP) İl İlçe
Gençlik ve Kadın Kolları üyelerine müdahale eden polis, olayı takip eden Gündem gazetesi muhabiri
Turgay Süsem'e saldırdı. Önce görüntü almasını engelleyen polisler daha sonra Süsem'i tartaklayarak
küfürler savurdu.
Mehmet Şahin
Özgür Gündem gazetesinin Diyarbakır dağıtımcısı Mehmet Şahin (13), polisler tarafından tartaklandığını
belirtti. Şahin, Kayapınar Beldesi'nin Gaziler Semti'nde dağıtım yaptığı esnada polislerin kendisini önce
arabaya bindirmeye çalıştıklarını, binmek istemeyince de boş bir araziye götürerek hakaret ve tehdide
maruz kaldığını, polislerin ardından da tartaklayıp tokat attıklarını belirtti. Şahin, “2 polis beni götürdü daha
sonra biri daha geldi. Bana 'Büroda ne konuşuyorsunuz' diye sordu. Sonra, 'PKK'yi kendiniz olarak
görüyorsunuz' dedi. Ben de dağıtımcı olduğumu ve bir şey bilmediğimi söyledim' diye konuştu. Şahin
polisin kendisine 'Bırak Gündem Gazetesi'nde çalışmayı. Gel Zaman Gazetesi'nde çalış' dediğini
belirterek, 'Ben de çalıştığım yerden memnun olduğumu söyledim. Üzerimde bulunan gazete bilgilerini
almaya çalıştılar. Çantamı karıştırdılar. Daha sonra bana tokat attılar' dedi. Gazetenin adını göstere
göstere dağıtım yapması durumunda daha kötü olacağı yönünde tehdit edildiğini belirten Şahin, gazeteye
ve kendisine hakaret edildiğini, bir saate yakın boş arazide bekletildiğini, daha sonra polislerin kendisine
tokat atarak serbest bıraktıklarını belirtti.
Mehmet Alçın
25 Haziran günü İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Özgür Gündem gazetesinin Diyarbakır
dağıtımcısı Mehmet Alçın (14),15 Haziran günü gazete dağıtımı yatığı sırada kendisini yanına çağıran
polisler tarafından dövüldüğünü, o esnada kahvehanede çalışan bir kişinin yanlarına gelerek kendisini
onların elinden almaya çalıştığını ancak polislerin ona bağırarak ve bir yumruk atarak “Sen kimsin ne
karışıyorsun onun akrabası mısın git buradan biz polisiz” dediğini, daha sonra kendisini bir köşeye
çektiklerini, toplam beş kişi olduklarını, ikisinin bazı sorular sorulduğunu, diğer ikisinin dövdüğünü,
ağladığını, “ağlama” diyerek kolunu sıktıklarını, kendisini arabaya bindirmek istediklerini, ağlayıp binmek
istemediğini söylediğini, kendisine küfür ederek tekrar dövdüklerini ve oradan ayrıldıklarını belirtti.
Deniz Yavuncu
1 Temmuz günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Deniz Yavuncu (1981), 30 Haziran günü, Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde refakatçi iken hasta yakınının ihtiyacından dolayı dışarı çıktığını,
bu esnada hastane önünde toplanan ve DEP milletvekili Orhan Doğan’ın cenazeyi alan gruba polisin
müdahale ettiğini, hastaneye dönerken karşıdan gelen bir çevik kuvvet polisinin küfür ederek kendisine bir
tekme attığını, refakatçi olduğunu söylerken arkadan gelen başka bir polisin tekrar tekme attığını ve
darbelere maruz kaldığını, buna ilişkin hastane raporunun mevcut olduğunu belirtti.
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Necati Demir
2 Temmuz günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Necati Demir (1963),
İHD Van Şubesi Yönetim
Kurulu Üyesi olduğunu, vefat eden eski DEP milletvekili Orhan Doğan’ın cenaze törenine gözlemci olarak
katıldığını, tören sırasında polisin havaya ateş açtığını ve gaz bombaları ile cenazeye katılanlara
müdahale ettiğini, yere düşen ve aldığı darbelerden baygınlık geçiren bir bayanı yerden kaldırmağa
yardım etmeğe çalışırken güvenlik güçlerinin kendisine de vurmağa başladığını, kendilerine gözlemci
sıfatı ile orada olduğunu söylemesine rağmen dövüldüğünü belirtti.
Özdal Uçer ve İki kişi
12 Temmuz günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Özdal Uçer, Van’ın Saray ilçesinde seçim
çalışmaları çerçevesinde esnaf ziyareti sırasında karakolda görevli astsubay Kemal Zenbel tarafından
hakaretlere uğradıklarını, 9 Temmuz günü konvoy halinde halkı selamlayıp ilçeden çıkarken konvoydaki
araçlardan birinde bulunan kişilerin göz altına alınmak istendiğini, karakol komutanı Kemal Zenbel’in 21
EL 508 plakalı özel aracıyla konvoyun önünü kestiğini, gözaltına alınmaya sözlü olarak itiraz edenlere
“ben istediğimi yaparım, siz bana karışamazsınız yoksa kötü olur” dediğini ve rasgele ateş etmeye
başladığını, ardından askeri üniformalı ve sivil olan birkaç kişinin ateş ettiğini, arbede esnasında iki kişinin
hafif yaralandığını belirtti.
1 çocuk
İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan avukat Muharrem Erbey, 14 Temmuz 2007 tarihinde adliye
binasında 17-18 yaşlarında siyah tişörtlü 1.60 boylarında zayıf bir erkek çocuğunun güvenlik kuvvetlerince
darp edildiğini, burnunu kanatmak suretiyle tokat atıldığını ve bu olaya orada bulunan seçim kurulu
görevlileri ve parti yöneticilerinin şahit olduğunu belirtti.
Onur İnce
Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP), Onur İnce isimli üyelerinin, polisler tarafından kaçırılarak, açık
arazide işkence yapıldığını ileri sürdü. 21 Temmuz günü yapılan açıklamada, 21 Temmuz günü duvarlara
BDSP’nin seçim afişlerini asan Onur İnce’nin Sıhhiye Pazarı'nda saat 05.45 sıralarında resmi polislerin
saldırısına uğradığı, resmi polislerin İnce’nin ellerini kelepçeleyerek polis aracına bindirdiği, İnce’yi Ankara
dışında İmrahor Köyü yakınlarında açık araziye götürdüklerini ve aracın içinde bırakarak içeriye biber gazı
sıktıklarını, ardından İnce’yi, arazide yerde sürükleyerek dövüp, bıraktıklarını belirtti.
Sinan Tekpetek
'Özgür Hayat' gazetesi ve 'yüzde 52 Öfke' dergisi Sorumlu Yazıişleri Müdürü Sinan Tekpetek 28 Temmuz
günü İHD İstanbul şubesinde yaptığı basın açıklamasında, polis tarafından kaçırıldığını ve ıssız bir yere
götürülerek yaklaşık iki saat boyunca dövüldüğünü ve resmi polis aracından atıldığını iddia etti. 26
Temmuz 2007 perşembe akşamı saat 23:30 sıralarında, Beyoğlu'nda kardeşinin nikâh yemeğinden dönen
Tekpetek'e, Gezi Parkı'nda polis kimlik sordu. Polisin Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptığını belirten
Tekpetek şu beyanda bulundu, “Kimlik tespitinden sonra bir polis aracı yanıma yaklaştı. Üç polis vardı. Ne
olduğunu anlayamadan gözüme biber gazı sıktılar. Sonra beni kargatulumba araca soktular. Aracın içinde
beni dövmeye başladılar. Ne olduğunu sordukça çok ağır küfür ettiler. Kafamı kaldırdığım anda biber gazı
sıktılar.” Bir yandan gözlerini kapatıp bir yandan da kendini korumaya çalıştığını anlatan Tekpetek, 20-30
dakikalık yolculuktan sonra kendisini arabadan indirdiklerini söyledi. Gittiği yerde sadece eski surlar
olduğunu fark eden Tekpetek, üç polise yedi-sekiz resmi üniformalı polisin daha katıldığını anlatarak
"Araçtan indirip yerde tekmelemeye, coplamaya başladılar. Neden beni buraya getirdiniz? Faili meçhul mü
yapacaksınız?" diye sordum. Soruma sinirlenen polisler ağır küfürler edip vurmaya devam ettiler. Yüzümü
korumaya çalıştım. Sırtımı çok fazla copladılar. Burada yarım saatten fazla dayak olayı sürdü. Sonra beni
tekrar araca bindirdiler. Yaklaşık 15 dakika sonra 30-40 kilometre hızla gittiğini tahmin ettiğim aracın
içinden beni attılar" dedi. Karaköy'de arabadan atılan Tekpetek, Siyami Ersek Hastanesi'nden “20 gün iş
göremez” raporu aldı. Kaburgası iki yerden kırılan Tekpetek, 2005'te Kadıköy'de iki sivil polisin birini
döverek gözaltına aldığı olaya müdahale ettiğini ve bu konuyla ilgili bir davanın devam ettiğini belirtirken,
Emniyet konuyla ilgili herhangi bir bilgi olmadığını ve olayı araştıracaklarını belirtti. Tekpetek, Beyoğlu
Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu.
Eyyüp Doğan
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2 Ağustos günü, Mardin'in Kızıltepe ilçesinden Urfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan evine gitmek için
yolda araç bekleyen Eyyüp Doğan, 10 sivil polis tarafından dövüldüğünü iddia etti. Doğan, Viranşehir'e
gittiğini sandığı 47 AP 741 plakalı bir minibüse el kaldırarak durmasını istediğini, araçtan 10 sivil giyimli
polis indiğini, önce küfür ettiklerini, sonra da dövmeye başladıklarını belirtti. Doğan, özür dilediği halde
kafasına vurmayı sürdürdüklerini ve tekmelediklerini belirtti. Kendine geldikten sonra akrabasının işyerine
gittiğini belirten Doğan, “Başımdan aldığım darbeler yüzünden midem bulandı. Hastaneye gittim. Bir süre
müşahede altında kaldım. Yapılan tetkikler sonucunda darp edildiğime dair rapor aldım” dedi. Doğan
aldığı raporla birlikte Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
İki kişi
Esenyurt Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu'nun 8 Ağustos günü yaptığı açıklamada, 7 Ağustos günü göre
Avcılar'da Kızılbayrak Dergisi satışı yapan kişilere polisin müdahale ettiği ve müdahale sırasında iki kişinin
yaralandığı belirtildi.
Özkan Kuru
İHD İstanbul Şubesi'ne başvuruda bulunan İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu 4. sınıf
öğrencisi Özkan Kuru (28), 24 Eylül günü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde "Ramazan'da içki içilmeyeceğini
bilmiyor musun" diyen polislerce dövüldüğünü belirtti. Kuru, gece saatlerinde İstiklal Caddesi'nde alkol
kullanmaya başladığını, bu sırada yanına yaklaşan resmi üniformalı bir grup polisin elindeki bira şişesini
yere atarak, neden alkol aldığını sorduğunu, elindeki içki şişesinin yanı sıra yemeğinin de yere atıldığını
belirterek "Sonra elimdeki sigarayı da söndürdüler. Ardından da 'Saç şeklin Türkiye standartlarına uygun
değil, Ramazan'da içki içilmeyeceğini bilmiyor musun' diyerek bana vurmaya başladılar. Daha sonra
yüzüme sprey sıkılarak ekip otosuna bindirildim" dedi. Ekip otosuna bindirilerek Karaköy Hırdavatçılar
Çarşısı'nın arkasındaki parka götürülerek burada da dövüldüğünü belirten Kuru, ayrıca cebindeki 150
Euro'ya da el konulduğunu belirtti.
Aydın Doğan ve 5 kişi
24 Temmuz günü, Bitlis’e bağlı Tatvan ilçesinde fuar alanını gezen Aydın Doğan (25) adlı kişi ve 5
arkadaşı fuar personeli ile tartışmalarına müdahale eden sivil ve resmi polisler tarafından dövüldüklerini
iddia ettiler. Doğan şu beyanda bulundu; “Ben ve 5 arkadaşım fuar alanını gezerken, arkadaşlarımda biri
fuar personeliyle tartıştı. Polisler araya girip bizi ayırdı. Fuar personeline herhangi bir müdahalede
bulunmayan polisler, bizi fuar otelinin inşaatına götürüp dövmeye başladılar. Dayak sırasında tam olarak
ne olduğunu anlamadığım bir cisimle sağ gözümü darp ettiler. Ben olay yerinde baygınlık geçirdim.
Hastanede kendime geldim”. Doğan, olay sırasında darp edilen diğer arkadaşlarının ise polisler tarafından
hastaneye götürülmeyip gözaltına alındıklarını söyledi. Arkadaşlarının ‘polise mukavemet’ suçunu
işledikleri gerekçesiyle tutuklandıklarını belirten Doğan, polise karşı herhangi bir direnme göstermediklerini
ifade etti.
Halil Çakır, Ahmet Kaya, Agit Ruvanas, Abdulcabbar İğdi
Siirt ili Pervari ilçesi Çemekare Mezrasında ikamet eden bir grup köylü, 10 Ağustos günü İHD Siirt
Şubesine başvurarak, Genelkurmay Başkanlığının Geçici Güvenlikli Bölge ilanından sonra mezralarının
26.06.07’de askerler ve korucularca boşaltılmak istendiğini, sonrasında da Çemekare Mezrası ile Pervari
arası yolun toprak ve kayalarla tamamen kapatıldığını; böylelikle mezra halkının mezraya giriş çıkışlarının
yasaklandığını, bu esnada doktora götürülmesine izin verilmeyen ve ateşli hastalık geçiren Ünal Çakır
isimli bir bebeğin yaşamını yitirdiğini, maruz kaldıkları uygulamaları savcılığa şikayet ettiklerinde jandarma
görevlilerince darp ve kötü muamele uygulamalarına maruz kaldıklarını ve tehdit edildiklerini, keyfi olarak
Pervari Jandarma Komutanlığınca gözaltına alındıklarını ileri sürerek yardım talep ettiler. Başvuruculardan
Halil Çakır, Ünal isimli bebeğin doktora götürülürken yolda ölmesi üzerine suç duyurusuyla savcılığa
bildirmek istedikleri esnada Hacı isimli uzman çavuşun, kendisine bir telefon numarası verdiğini ve Bedri
isimli üsteğmeni aramasını istediğini, Üsteğmenin “Duyduğuma göre suç duyurusunda bulunacakmışsınız.
Ben suç duyurusunda bulunmaması için bebeğin babasını aradım. Siz de bulunmayın. Dilekçe verdiğiniz
takdirde çadırlarınızı yakarım. Sizi de öldürürüm. Zaten bana kelle de getirmediğiniz için elimden gelen
tüm kötülüğü size yapacağım. Bana getirdiğiniz her teröristin kellesi başına size 20.000 YTL vereceğim.
Kelle getirmediğiniz takdirde hepinizi öldüreceğim” şeklinde tehditlerde bulunduğunu belirti. Halil Çakır,
üsteğmenin, yine Hacı isimli uzman çavuş aracılığıyla köylülerden Ahmet Kaya’yı Pervari Jandarma
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Karakoluna çağırdı. Ahmet Kaya ve mezranın muhtarı olan Agit Ruvanas birlikte Pervari Jandarma
Komutanlığına gittiklerini, üsteğmenin, Komando Birliği’nde Ahmet Kaya ve Agit Ruvanas’ı ölümle tehdit
ettiğini ve “bana kelle getirmediğiniz takdirde hepinizi geberteceğim!” dediğini, savcılıkta ifade verirken
üzerinde kurşunu renkli bir eşofman olduğu halde Bedri Üsteğmenin Adliyeye geldiğini ve Abdulcabbar
İğdi isimli köylüyü ensesinden tutarak tartakladığını ve “seni şu polis kulübesinde biraz döveyim. Sen çok
oldun artık. Hata yapıyorsun; halkı kışkırtıyor ve Roj TV’ye haber veriyorsun. Sana daha önceden sıkmış
olduğum üç kurşun bu sefer boynuna saplanacak; devrileceksin. Ayağını denk al. Zamanın az kaldı!”
şeklinde hakaret edip tehditlerde bulunduğunu, daha önce Bedri Üsteğmenin mezraya gelerek köylülerin
yanında Abdulcabbar İğdi’ye üç adet kaleşnikof mermisi sıktığını, Savcılıkla görüşme yapıp suç
duyurusunda bulundukları esnada istendiği takdirde bu boş kovanları kendilerine teslim edebileceklerini
de söylediğini ifade etti.
Bozkurt ailesinden 3 kişi
6 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Faysal Bozkurt şu beyanlarda bulundu: “5
Ağustos 2007 tarihinde sivil polislerce evimize arama izni olmadan baskın yaptılar, ev arama esnasında
kardeşimi dövdüler kız kardeşimi küfürlerle tehdit edip ağza alınmayacak küfürler söylediler. Babamı
hırpaladılar, evimizi dağıtıp özel bazı eşyalarımızı alıp dittiler. Annem o senada kalp krizi geçirdi. Annem
şuanda Dicle Hastanesinde tedavi edilmektedir. Bunun için gerekli hukuki girişimlerde bulunmanızı talep
etmekteyim.”
Murat Polat
17 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Murat Polat şu beyanlarda bulundu: “1
Ağustos 2007 tarihinde Tunceli kırsalında yaşanan çatışma sonucu yaşamını yitiren Suriye uyruklu
militanın babası cenazeyi almak için Tunceli Cumhuriyet savcılığına götürüp cenazeyi geldiklerini savcı
beye ilettim. Bunun üzerine devlet hastanesine gitmemizi, söyleyip ordan teslim edileceği söylendi.
Hastaneye geldiğimizde jandarma ve Tunceli Emniyet Mürdümlüğü tarafından geniş güvenlik önlemleri
alınmıştı. Babası ve yanındaki tercümanı jandarma komutanı ve emniyet yetkililerine götürdüm. Bende
yan taraftaki büfede çay içerek cenazenin aileye verilmesini bekledim. Bu esnada ismini bilmediğim
(ancak daha sonra emniyet müdürü vekili olduğunu öğrendiğim) yetkili beni çağırarak “burayı terk
edeceksin, cenazeyi almak senin görevin değildir” dedi. Bende burada bulunmanın insani amaçlı, yardım
etmek amaçlı olduğunu söyledim. Bur da yasal olmayan “tören vb gibi” herhangi bir şey yapmıyorum
dedim. Ancak ısrarını sürdürerek “seni burada uyarıyorum, doğacak şeylerin sonucunda sen sorumlu
olacaksın” dedi. O esnada yanımda bulunan parti üyesi arkadaşım Süleyman sen il başkanımızı tehdit
ediyorsun diye itiraz etti. Ardından “ben tehdit etmiyorum, sadece uyarıyorum. Ancak şunu kafana sok
çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüde vurup kafanı ezerler, sende çok sıçramaya başladın” diyerek
tehditlerine devam etti. Ben kendisiyle tartışmak istemediğimi, tavrını tahrik ve provake edici bulduğumu
söylememe rağmen ısrarla aynı şeyleri söyleyip terk etmemi istedi. Tunceli ceza evinde kalan Erdoğan
Sürgeç ve arkadaşlarını kast ederek “ben onları da çok uyardım ama onlarda çok sıçradılar, uyarılarıma
kulak asmadılar, şu andaki akıbetlerini biliyorsun, bundan ders al.” Şeklinde açık yüksek sesle büfenin
önünde onlarca hasta ve yakınlarını duyabileceği şekilde tehdit etti. Bunun için gerekli hukuki girişimlerde
bulunmanızı talep etmekteyim.”
Nuri Gür
12 Eylül günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Nuri Gür (1963), 12 Eylül günü saat:05.30 sularında
evine maskeli polisler tarafından baskın düzenlendiğini, kapıyı açarken arama izinlerinin olup olmadığını
sorduğunda “kapıyı hemen açın yoksa kırarak” dediklerini, saat 07.00’ye kadar evi aradıklarını ve
hakaretlerde bulunduklarını belirtiler.
Kasım Kutpınar, Erdal Gülmez, Çetin Demir, İsmet Gülmez, Beşir Demir, Abdurrahman Yıldırım
Çakar, Aşir Demir, Gürgin Demir, Nesim Demir, Musa Demir, Melih Demir, Erol Demir, Zeki Demir,
A. Bari Demir, M. Sami Demir, Burhan Çavaş, Şevket Demir, Nezir Demir, M. Şerif Gülmez, Cercis
Demir, Haşim Demir, Fevzi Demir, Yılmaz Demir, Ümit Demir, Seyfettin Demir, Selim Parlakel, Adil
Parlakel, Enver Talayman, Arif Kutpınar, Yılmaz Sinan, Cengiz Sinan, Ercan Korkmaz, Fahrettin
Korkmaz, Fahrettin Özer, Celal Kutpınar, Edip Çavaş, Celal Çavaş, Mustafa Çavaş, Memed Demir,
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Abdullah Demir, Abidin Demir, M. Emin Kutpınar, Cengiz Çavaş, Sinan Çavaş, Fazıl Çavaş ve Yaşar
Demir
12 Eylül günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan yukarında isimleri yazılı Özalp ilçesi Koçkıran köyü
sakinleri, yaklaşık 20 gündür askeri yetkililerin herhangi bir gerekçe göstermeden gündüzleri ve gece geç
saatlerde 20-30 kişilik gruplar halinde köye baskın düzenlediğini, her gelişlerinde kendilerine hakaret
ettiklerini, evlere gelişi güzel girerek “Hepiniz teröristsiniz. Hepinizi buradan çıkartacağız, ya dağa
gideceksiniz ya da burayı terk edeceksiniz” şeklinde tehdit edildiklerini, bu durumdan Özalp İlçe Jandarma
Komutanı’nın sorumlu olduğunu belirtiler.
Remzi Korkar
20 Eylül günü polisler tarafından gözaltına alınan DTP Çiğli İlçe Yöneticisi Remzi Korkar (33), polislerin
kendisine küfür ve hakaret içeren sözler söylediğini iddia etti. DTP İlçe Binası'ndan çıktıktan sonra
Bozyaka Emniyet Madürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı sivil polisler tarafından gözaltına alınan
Korkar "Polisler arabaya binmemi istedi. Neden diye sorduğumda ise tekme atarak hakaret ettiler" dedi.
Polis aracına bindirildikten sonra da dayak ve hakaretin sürdüğünü belirten Korkar, karakol yerine, Çiğli
Egekent yakınlarında boş bir tepeye götürüldüğünü kaydederek, "Gözaltına alınma nedenimi hakaretler ve
küfürler eşliğinde burada öğrendim. Bana tanımadığım kişilerin isimlerini söyleyerek, 'Bunlarla görüşüyor
musun, nereye bomba koyacaksınız, silahlarınız var mı, nerede saklıyorsunuz?' gibi sorular sordular.
Bende kendilerine bu sorulardan hiç bir şey anlamadığımı ve DTP'nin yasal bir parti olduğunu ve bu
partide mücadele yürüttüğümü söyledim" dedi. Götürüldüğü boş tepede kendisine polisler tarafından
muhbirlik teklif edildiğini iddia eden Korkar, "Polisler bana 'Bize bilgi getirirsen sana istediğin her şeyi
veririz. Para sorun değil, istediğin gibi yaşarsın' diyerek ajanlık yapmamı istediler" dedi. Korkar, teklifini
kabul etmeyince polislerin sinirlendiğini ve kendisine “Bunları birilerine, bir yerlere anlatırsan başını
ağrıtırız” şeklinde tehdit ettiğini belirterek "Bütün bunların ardından eve götürüldüm. Evimi arayan polisler
bir şey bulamayınca evi darmadağın ettiler. Polislerin uyguladığı şiddetten dolayı dudağımda iki yerde
çatlak oluştu. Polislerden şikayetçi olarak haklarında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.
Abdulkerim Barut
İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Abdulkerim Barut şu beyanlarda bulundu: “20 Eylül 2007
tarihinde Bağlar Polis Karakolu önünde arabayla seyir halin deyken önüme aniden bir araba geçti. Ben de
bu ani girişten dolayı ona çarpmamak ve uyarmak amacıyla korna çaldım. Söz konusu arabanın şoförü
korna çalmam üzerine aniden arabayı yolun ortasında durdurarak sinirli bir şekilde üstüme gelerek ne var
dedi. Ben de acelem olduğu için uyarmak amacıyla çaldığımı kusura bakmamsını söyledim. Bunun
üzerine bana küfür etmeye başladı. Ben de arabadan indim. Bana ‘ulan ben polisim, bana nasıl bunu
yaparsın diyerek ayağıma silahla ateş etti. Suçsuz olduğum halde maruz kaldığım uygulamadan dolayı
hukuksal yardım talebinde bulunuyorum”
Necip Hacıgüzeller
Antalya’nın Akseki ilçesi Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Yetişkin, eşi Eda Yetişkin'e, "Neden
köpeğini askere taşıtıyorsun?" diyen AKP İlçe Yönetim Kurulu üyesi Necip Hacıgüzeller'i (62) dövdü. 2
Ekim günü meydana gelen olayda, Eda Yetişkin, yanında bir askerle alışverişe çıktı. Alışveriş yapan
Yetişkin'in köpeğini yanındaki asker kucağına aldı. Bunu gören Hacıgüzeller, askerin kucağına köpek
almasına müdahale ederek Yetişkin'e "Üniformalı askere köpek taşıtamazsın. Köpeğini kendin taşı" dedi.
Üsteğmen Yetişkin 3 Ekim günü Hacıgüzeller'i çarşıya bir esnaf aracılığı ile çağırdı. Yetişkin'in, bir gün
önce eşine sataşan Hacıgüzeller'i yumruklayıp, belinden çıkardığı tabancayı olay yerinde bulunan bir
kişiye vererek "Alın şu tabancayı elimden, bu adam benim başımı belaya sokacak" diye bağırdığı ileri
sürüldü. AKP ilçe merkezini gösterip küfrettiği ileri sürülen Yetişkin, etrafta toplanan ve gelen polisler
tarafından sakinleştirildi. Yetişkin'in yumrukladığı ileri sürülen Hacıgüzeller, tedavi için Akseki Devlet
Hastanesi'ne gitti. Yumruk darbeleriyle şakağının morardığına ilişkin rapor alan Hacıgüzeller, Yetişkin
hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay yerinde bulunan polislerden yazılı ifade alındı. Üsteğmen Tolga
Yetişkin 6 Ekim günü görevinden alındı. Başka bir yerde görevlendirileceği belirtilen Yetişkin hakkında
idari soruşturma açıldı. Hacıgüzeller, dayak olayının ardından üst düzey bazı askeri yetkililerin kendisini
arayarak Yetişkin adına özür dilediğini belirterek, "Benim gibi babası yaşındaki bir adama onlarca insanın
gözleri önünde dayak attı. Şikâyetimden vazgeçmeyeceğim" dedi.
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K.T.Ö., Ü.Ç. ve K.N.
K.T.Ö., Ü.Ç. ve K.N. adındaki üç travesti Bakırköy Savcılığı'na verdikleri şikâyet dilekçesinde, 7 Ekim
günü İstanbul Zeytinburnu'ndaki Merkez Efendi Polis Merkezi’nde görevli polis memurları tarafından ekip
otosuyla ağaçlık bir yere götürülüp sopalarla dövüldüklerini belirttiler. Mağdurlar Haseki Hastanesi'ne
giderek, darp izlerini gösteren rapor aldı ve polislerden şikâyetçi oldu.
Bülent Akman
Bülent Akman (33) adlı vatandaş, 8 Ekim günü Mardin ili Kızıltepe İlçesinde iki esnafın kavgasına
müdahale eden özel harekat timleri tarafından dövüldüğünü, aldığı darbeler sonucu vücudunun bir çok
yerinde yaralar oluştuğunu iddia etti.
Özcan Tunç ve Engin Tunç
Özcan ve Engin Tunç kardeşler, 10 Ekim günü akşam saat 19.00 sıralarında teravih namazına gittikleri
sırada Diyarbakır ili Bismil ilçesinde Emniyet Caddesi'nde sivil bir polis aracında bulunan iki polisin
kendilerine "Kaldırımı niye kapatıyorsunuz?" dediğini, ardından da kendilerini tartakladığını iddia etti.
Engin Tunç (20), "Bana hakaret edip dövmeye başladılar. Daha sonra kafama vurdular. Hiçbir neden
yokken bizi dövdüler" dedi. Özcan Tunç(24) ise, yaşadıkları olaya ilişkin şunları anlattı: "Bana hakaret
etmeye başlayınca kardeşim müdahale etmek istedi. Bu sırada kardeşime coplarla vurmaya başladılar.
Kardeşim 'sadece niye itiyorsun' dedi. Ama polisler anlamadığımız bir şekilde vurmaya başladı. Bizim
güvenliğimizi mi sağlayacaklar yoksa dövecekler mi? Devlet bunun için mi eğitim veriyor?"Olayda kafası
kırılan Engin Tunç, Bismil Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavinin ardından Diyarbakır Devlet
Hastanesi'ne getirilerek, tedavi altına alındı.
Oğuz Selim Karahan
Zaman gazetesi Erzurum muhabiri Oğuz Selim Karahan, 21 Ekim günü bir haber için gittiği Erzurum
Numune Hastanesi'nde polis ve özel güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Hastanede polisin bazı
vatandaşları darp ettiği ihbarı üzerine hastaneye giden Karahan, acil servis içerisinde görüntü çekerken
saldırıya uğradı. Jopla darp edilen Karahan'a polis biber gazı sıktı. Polisin çember içerisine sıkıştırdığı
Karahan, aldığı darbeler sonucu Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karahan, burada
yapılan ilk müdahale sonrası Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi
altına alındı.
Bedia Güzelyüz ve Vekil Güzelyüz
21 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Vekil Güzelyüz, saat 05.00 civarında İzmir İli
Menemen İlçesinde bulunan evlerinin jandarma ve yaklaşık 50 sivil giyimli tarafından evinin basılarak
arama yapıldığını, gelen bu kişilerin yanlarında iki köpek ve ellerinde detektör olan bomba uzmanının
olduğunu, arama izinleri olup olmadığını sorduğunu, kendisini iteleyerek “arama izni benim” diyerek
odalara girdiklerini, aramada evin tamamının dağıtıldığını, yeğenlerinin okulda yaptıkları elektrik
aksamlarının düzeneğine el konulduğunu, aldıkları sıra da da “bunlar bomba düzeneği yapmışlar” diye
ifade edilmiştir. Aramaya gözlemci diye köy muhtarını ve belediye işçilerini getirdiklerini, getirdikleri işçileri
ve muhtarı içeriye almadıklarını, kapıda bekletildiğini ifade etmiştir. evde yapılan arama tutanağına imza
atmadıkları için kardeşinin eşi Bedia Güzelyüz’e “şerefsiz” denilerek hakaret edildiğini, aramanın saat
11.00 ‘e kadar sürdüğünü, arama bittikten sonra bu kez köpeklerle arama yapmak istediklerini, kendilerine
“bizim dini inançlarımızdan dolayı biz köpekleri içeriye almayız” dediği için köpeklerin ayaklarına poşet
bağlanarak evin içine alındığını, çocuklarının yanlarında kardeşim Can ile gelinleri Bedia Güzelyüz’ü
kelepçeleyerek çocuklarının psikolojilerini bozduğunu, evde arama esnasında Yılmaz Güney’in resmini
kırdıklarını ifade hukuki yardım talep etti.
Ali Oturakçı
İstanbul Avcılar'da 21 Kasım günü, bir parkta oturan Feyzullah Ete (26) ve Ali Oturakçı’nın yanına gelen
sivil polis ekibinden polis memuru Ali M. "Burada neden oturuyorsunuz, evinize gidin" sorusuna
"Mahallenin çocuğuyuz" yanıtını verilmesi üzerine Oturakçı'ya yumruk attı.
Müzzeyen Açış
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27 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Müzzeyen Açış (1966) şu beyanlarda
bulundu: “25 Kasım 2007 tarihinde Diyarbakır’da yapılan barış mitingine katıldım. Daha sonra miting
bitiminde olaylar çıktı bu olaylar esnasında polisin saldırısına maruz kaldım. Birlikte yürüdüğüm kitlenin
herhangi yasadışı bir faaliyeti olmadığı halde sivil ve resmi kıyafetli polisler bizlere saldırdılar. Bu
müdahale sonucu baş, omuz, sırt ve kollarıma sert darbeler aldım. Bu keyfi muamele nedeniyle mağdur
oldum. Evde tedavi gördüm evde hemşire olan kız kardeşim ve doktor arkadaşım bana yardımcı oldular.
Bu yapılanlardan dolayı sorumluların cezalandırılmasını istiyor. Bunun için gerekli girişimlerde
bulunmanızı talep etmekteyim.”
Serhattin Altun
11 Aralık günü İHD Şanlıurfa şubesine başvuruda bulunan Serhattin Altun (1985) şu beyanlarda bulundu:
“11 Aralık 2007 tarihinde saat 9.40 sıralarında DTP İl Başkanlığı binası önünde devriye gezen iki resmi
kıyafetli polisin DTP’den çıkan iki yaşılı çifte ‘bunlar buraya geldiğine kesin bunları piçi dağdadır’ şeklinde
küfür ve hakarette bulunmuşlardır. Ben bu sözleri duyunca polis memurlarına ‘bunlar bir polis memurunun
söylememesi gereken sözler’ diyerek uyarıda bulundum ancak bu sözlerim üzerine polis memurlarından
biri ‘sen de onların zihniyetinde misin’ diyerek üzerime yürüdü. Kolumdan tutarak beni köşeye çekti ve elini
kaldırarak vurmaya yeltendi. ‘Seni döverim’ diyerek tehdit etti. Daha sonra diğer görevli polis memurları
bizi ayırdı, ben de oradan uzaklaştım. Bunun için gerekli girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”
2 Fildişi Sahilleri vatandaşı
İstanbul’da 12 Aralık günü, Fildişi Sahilleri'nden Afrikalı göçmenin Dolapdere'deki evi ellerinde silah ve
kelepçeleri olan polis olduklarını söyleyen sekiz kişi tarafından basıldı. İki Afrikalı silahla darp edildikten
sonra polisler evden ayrıldı. Olayı haber alan Haber-Sen Genel Sekreteri Mehmet Demir ile Fransız asıllı
Türk vatandaşı Dominic Can Revest, iki Afrikalı göçmene yardım etmek darp raporu almak üzere Şişli
Etfal Hastanesi'ne götürdüler. Ancak polis iki sığınmacıyı gözaltına alarak, önce Feriköy Karakolu'na,
buradan da Kumkapı'daki yabancılar şubesine götürdü.
Saadet Demircan ve Semiha Soysal
14 Aralık günü Eskişehir'de, gece mesaisini tamamladıktan sonra sabah evine gelen polis memuru M.A.,
gürültü yaptıkları gerekçesiyle üst katta oturan komşusu kadını başından yaraladı, evde misafir olarak
kalan annesinin de kolunu kırdı. Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Fehmi Demircan'ın kapısını çalan polis
memuruna kapıyı Saadet Demircan (43) açtı. M.A. çıkan tartışmanın ardından evin içerisine girerek önce
Saadet Demircan'ın kafasına yumruk attı. Ardından araya girerek kızını kurtarmak isteyen Saadet
Demircan'ın annesi Semiha Soysal'ın (69) sağ kolunu kırdı. Demircan ile annesi Semiha Soysal polis
memurundan şikâyetçi oldu. Suçlamaları kabul etmeyen M.A. ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Ahmet Alagöz
İHD Onur Kurulu Üyesi ve İzmir Şubesi eski yöneticilerinden Ahmet Alagöz (1951), İHD İzmir şubesine
yaptığı başvuruda, 2 Aralık günü saat 14.30 ile 15.00 arasında oturduğu apartmana gelen 3 sivil polisin alt
katında oturan komşusuna kendisi ile ilgili “kapı numarası ne, kaç çocuğu var, çocukları ne iş yaparlar,
evine sizin tanımadığınız bazı kişiler geliyor mu, siyasi propaganda yapıyor mu, şu an hangi işle
uğraşıyor, herhangi bir örgüt için çalışıyor mu, kardeşleri gelip gidiyor mu” gibi sorular sorduğunu, sorulan
bu sorulara komşusunun yanıt verdiğini, daha sonra komşusunun bu soruşturmayı neden yaptıklarını
sorduğunda “hakkında ihbar var. İhbar üzerine biz bu araştırmayı yapıyoruz” dediklerini belirtti.
Mithat Cenguz
15 Aralık günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Mithat Cenguz (1963), Merkezi Bornova’da
bulunan Gençler Yapı ve Prj. Ürn. Merkez Spor Kamp, Tic. Ltd. Şti.’nin Güzelbahçe 2. Leman Leventlar
Sitesinin dış cephe boya işini yaptığını, işten çıkıp durağa giderken içinde 3 polisin bulunduğu resmi polis
otosunun yanlarında durduğunu, polislerin “siz yabancısınız kimliğinizi verir misiniz” dediğini, yabancı
olmadıklarını, karşıdaki sitede çalıştıklarını ifade ettiklerini, hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına almaya
çalıştıklarını ve hakaret edildiğini, bundan dolayı yaka numaralarını almaya çalıştığı sırada gözaltına
almaktan vazgeçildiğini belirtti.

190

(İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ VE
CEZALANDIRMA) | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

IV. Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar
F.A. (17) ve E.A. (18)
İstanbul Çatalca'da bulunan Aziz Nesin Vakfı'nda Z.K. (14) adlı kız çocuğuna tecavüz ettikleri iddiasıyla
tutuklanan F.A. (17) ve E.A.'nın (18) cezaevinde işkence gördükleri belirlendi. 8 Ocak günü gözaltına
alınan ve 10 Ocak günü tutuklanan gençlerden E.A. Metris Cezaevi'ne, F.A. ise 18 yaşından küçük olduğu
için Bayrampaşa Cezaevi'ne konuldu. Adli Tıp Kurumu'nun kız çocuğunun "bakire olduğu" raporu üzerine
12 Ocak gecesi serbest bırakılan gençlerden E.A.'Metris Cezaevi'nde dışarıda görev yapan askerler ve
gardiyanlar tarafından dövülürken F.A. da Bayrampaşa Cezaevi'nde bir gardiyan ve tutuklular tarafından
dövüldü. F.A., yaptığı açıklamada "Bayrampaşa Cezaevi'ne girer girmez işkence başladı. Bir gardiyan
girişte, ‘Suçun ne ulan?' dedi. Bir şey söylemedim. Plastik uzun borularla bacaklarıma ve ellerime vurdu.
Sonra falakaya yatırdı. Acıdan topuklarıma basarak yürüdüm. Normal yürüyemiyorum diye sinirlenip
sırtıma vurdu. Döndükten sonra aynı plastik boruyla sırtıma vurdu. Sonra beni karantinaya götürdüler. 2
metrelik yerde 6 kişi kaldık. Ertesi sabah çıktık. Bir başka gardiyan enseme vurdu. ‘Nesin'in sapık
torunları!' diye tekme attı. Sıraya sokup saçlarımızı kestiler. Daha sonra götürüldüğüm A-1 koğuşundaki
koğuş ağası da suçlamayı öğrenip beni dövdü. Gece 24.00 sıralarında gardiyan gelip tahliye olduğumu,
gideceğimi söyledi. Girişte 100 YTL paramı aldıkları için tek kuruşum yoktu. Birisi 10 YTL verdi. Gecenin
karanlığında bir çıktım, sağanak halinde yağmur yağıyor. Tek başıma tramvaya binip eve gittim." dedi.
E.A. ise şunları belirtti: "Nezarethaneye alındığım 8 Ocak Pazartesi doğum günümdü. Çarşamba günü
Metris Cezaevi'ne kondum. Cezaevini koruyan askerler dosyadan suçumu okur okumaz beni dövmeye
başladılar. Dört asker tekme, tokat atmaya başladılar. Sonra gardiyanlar suçumu öğrenince bir fasıl da
onlar dövdü. Ardından karantinaya götürdüler. Bir görevli ‘Allah'a inanıp inanmadığımı' sordu. İnandığımı
söyleyince şaşırdı, ‘Aziz Nesin Vakfı'ndan gelmiyor musun? Oradan gelip de nasıl Allah'a inandığını
söylüyorsun?' diye bağırmaya başladı. Karantina koğuşunda 80 kişi filan vardı. Soranlara, suçumun
‘hırsızlık' olduğunu söyledim. Cuma günü karantinadan çıkarılıp tecavüz koğuşuna konuldum. Daha önce,
‘Seni bir daha karşımda görmeyeyim' diye beni döven gardiyan tecavüz koğuşunda beni görünce, ‘Seni
görmeyeyim demiştim' diyerek yeniden dövdü. Bir gardiyan, ‘Seni buradan çıkarıp cinayet koğuşuna
koyarım' diye beni tehdit etti. Üstü kapalı tecavüz edilmekle ve öldürülmekle tehdit ettiler." Çocuklara,
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "vücutlarında izler bulunduğu" yönünde rapor
verildi. Olayla ilgili Metris ve Bayrampaşa cezaevi savcılıkları soruşturma açarken, Metris Cezaevi Savcısı
Ali Savari, iddiaların resen soruşturmayı gerektiren bir durum olduğunu belirterek, "Cezaevi Müdürü iddia
gazeteye yansıyınca araştırmış. Ancak işkenceyle karşılaşılmadığını söyledi" dedi. Bayrampaşa Cezaevi
Savcısı Metin Şentürk de, cezaevi müdürünün iddiaları doğrulamadığını ancak soruşturma yapılacağını
söyledi.
İlker Şahin ve Özgür Karakaya
Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği'nin (TAYAD; F tipi cezaevlerinde yaşanan tecrit
uygulamalarına dikkat çekmek amacıyla 20 Kasım 2006 tarihinde Associated Press'in (AP) Ankara
bürosunda yaptığı eylemde gözaltına alınıp tutuklanan İlker Şahin ve Özgür Karakaya, tutukluların
kaldıkları Sincan Çocuk ve Gençlik Cezaevi’nde 1.5 ay boyunca fiziki işkence ve hakaretlere maruz
kaldıklarını belirttiler. Karakaya ve Şahin, Temel Haklar ve Özgürlükler Federasyonu’nun Şişli’de bulunan
binasında 5 Ocak günü cezaevinde yaşadıklarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Karakaya, tutuklu
bulundukları süre içerisinde cezaevi idaresinin keyfi uygulamalarına boyun eğmedikleri için gardiyanlar
tarafından sürekli dövüldüklerini ve arkadaşları ile ayrı hücrelere konulmadıklarını dile getirerek, “Ayakta
sayım vermediğimiz, slogan attığımız ve çıplak aramaya itiraz ettiğimiz gerekçesi ile bizleri ayrı hücrelere
koydular. Ardından gardiyanlar en köşedeki hücrelerden başlayarak sırayla bizi dövmeye başladılar. Dört
beş gardiyan bizi tutarken diğer gardiyanlar bizi soyarak coplamaya çalıştı. Ayaklarımızı tutarak ayak
tabanlarımızı 45 dakika kadar copladılar” dedi. İlker Şahin ise havasız, karanlık, dört adıma sekiz adım
büyüklükte, yatağı ve battaniyesi olmayan, nemli pis kokan bir hücreye konduklarını söyleyerek “30 saat
boyunca o hücrede yiyecek ve içecek verilmeden tutulduk. Hücrenin içerisinde halıfleks ve bir tuvalet
taşından başka hiçbir şey yoktu. Musluk olmadığı için tuvalet ihtiyacımızı bile karşılayamadık. Bizi döven
gardiyanlar bizimle dalga geçerek ‘ne yaparsanız yapın, kime şikayet ederseniz edin, bize bir şey olmaz’
diyordu” dedi.
Mehmet Dikbaş
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12 Ocak günü, hakkında tutuklama olduğu gerekçesiyle güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan ve daha
sonra tutuklanarak cezaevine konulan Mehmet Dikbaş, ailesi ile cezaevinde yaptığı görüşmede,
cezaevine getirildiğinde gardiyanlar tarafından hücreye konulduğunu, çırılçıplak soyulduğunu, küfür ve
hakaretlere maruz kaldığını belirtti.
Cem Dinç, Halil Dinç ve Feyzullah Eraslan
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Limter-İş Genel Başkanı Cem Dinç, Özgür Radyo
Haber Müdürü Halil Dinç ve Feyzullah Eraslan adlı tutuklular, 15 Ocak günü gardiyanlar tarafından
dövüldü. 18 Ocak günü İHD İstanbul Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında Dinç’in annesi Gülizar
Dinç, cezaevinde özellikle oğluna yönelik bir saldırı olduğunu belirterek "Sayım sırasında gardiyanlar,
'Neden öyle oturuyorsun' diyerek oğluma saldırmış ve hırpalamışlar. Yanındaki arkadaşları müdahale
etmişler” dedi.
Halil Savda
25 Ocak günü Çorlu 5. Kolordu Askeri Mahkemesi tarafından tahliye edilen vicdani retçi Halil Savda
cezaevinde işkenceye maruz kaldı. Savda'nın avukatı Suna Coşkun, Tekirdağ Mekanize Piyade Tugay
Komutanlığı’na gönderilen müvekkilinin, disiplin subayı olan astsubay, iki gardiyan ve bir uzman çavuş
tarafından koğuşta duvara yüzü dönük halde yaslandırılğını, ayaklarının tekmelenerek yana açıldığını ve
müvekkiline vurulmaya başlandığını, yere düşen müvekkiline “sen vatan hainisin, teröristsin” denilerek
tekmelendiğini belirtti. Coşkun şu beyanda bulundu; “Savda’nın bağırması üzerine ağzına pis bir tıkacı
tıkayarak sesini kesmeye çalışmışlardır. Müvekkilimin yüzü aldığı darbeler karşısında şişmiş dudağı
patlamıştır. Daha sonra üstünü aramak isteyen görevliler, tartaklamaya devam etmişler ve soyunmasını
istemişler. Halil Savda, daha fazla işkence görmemek için üzerindeki elbiseleri çıkararak iç çamaşırıyla
kalmıştır. Daha sonra tekrar giyinen müvekkilim yatacak ve oturacak yer bulunmayan bir yere
konulmuştur. Üç gün boyunca beton üzerinde yatırılan müvekkilime hiç bir şey verilmemiştir. Disiplin
Koğuşu komutanlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda Savda, o koşullardan çıkarıldı. 29 Ocak günü
koğuşun komutanı, duruma müdahale etmiştir.
Ayten Özdoğan
Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan Ayten Özdoğan, 6 Şubat günü İzmir Cezaevi İnisiyatifi’ne
gönderdiği mektupta, müdürle yaşadıkları sorunlar hakkında görüşmek için ayakkabısını çıkartıp hücreden
çıktığında, gardiyanların çoraplarını da çıkartmasını istediklerini, bu isteklerine karşı çıkınca da sözlü ve
fiili tacize maruz kaldığını ifade etti.
Okan Akbay
Şubat ayında İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Nizamettin Akbay, Sakarya Ferizli L tipi
cezaevinde bulunan Okan Akbay’ın 10 Şubat günü müdür emriyle koğuşundan alınıp müdür odasına
getirildiğini, orada gardiyanlar ve müdür tarafından dövüldüğünü, adli mercilere yazdığı dilekçelerin de yok
edildiğini belirtti.
Musa Adsız
20 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Mehmet Ali Adsız, oğlu Musa Adsız’ın
Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutuklu olduğunu, koğuşta meydana gelen bir kavga sonrası 2 kişinin koğuş
dışına çıkarılması üzerine oğlunun arkadaşları ile açlık grevine girdiklerini bir dilekçe Cezaevi Müdürüne
bildirdiklerini, bunun üzerine müşahede odasına götürüldüklerini, 19 Şubat günü oğluyla cezaevinde
görüştüğünü, oğlunun 4 gün önce başgardiyan ve 2 gardiyanın kendisini ve açlık grevine giren diğer 2
arkadaşını sopalarla dövdüğünü ve falakaya yatırıldıklarını anlattığını belirtti.
Hüseyin Durmaz ve Hasan Öksüz
Mücadele Birliği Platformu üyesi Fatma Yıldırım, 15 Mart günü duruşmadan dönen TKEP/L davası
tutuklusu Hüseyin Durmaz ve Hasan Öksüz’ün, Kandıra F Tipi Cezaevi’nin girişinde gardiyanlar tarafından
fiziki şiddet gördüklerini belirtti. İHD İstanbul Şubesi’nde düzenlenen basın açıklamasında Yıldırım,
Durmaz ve Öksüz’ün uğradıkları şiddetten sonra hastaneye sevk edilmek istediklerini ancak cezaevi
yönetimi tarafından bu isteklerinin engellendiğini iddia etti.
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Agit Aydemir, Hakim Kaya ve Müttin Kaya
Avukat Tugay Berk, 3 Nisan günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, Kürkçüler Cezaevi’nde yaşları
küçük olan müvekkilleri Agit Aydemir, Hakim Kaya ve Müttin Kaya ile gerçekleştirdiği görüşmede,
müvekkillerinin tutuklandıktan sonra cezaevi girişinde önce jandarmalar, sonrada gardiyanlar tarafından
dayak atıldığını kendisine bildirdiğini, babası cezaevinde olan Agit Aydemir’e “sen de baban gibi
teröristsin” denilerek ayrıca dayak atıldığını, koğuşta da geceleri gardiyanlar tarafından dövüldüklerini
belirtti. İHD Adana Şubesi’nin konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı’na yapılan başvuruya gönderilen
cevabi yazıda yapılan incelemeler sonucu iddiaların doğru olmadığı ve bundan dolayı da bir soruşturmaya
gerek duyulmadığı belirtildi.
Halil Şahin, Yaşar İnce, Cengiz Kahraman, Sedat Ot, Tayyar Eroğlu ve Resmiye Vatansever
Sincan 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan ve 6 Nisan günü Ankara 11.Ağır Ceza Mahkemesi'ne
götürülen Halil Şahin, Yaşar İnce, Cengiz Kahraman, Sedat Ot, Tayyar Eroğlu ve Resmiye Vatansever,
hapishane çıkışında ve adliyede askerlerin fiziki saldırısına maruz kaldıklarını, kameralı ring dayatmasına
karşı aldıkları tavır bahane edilerek askerler tarafından sürüklenerek ringe bindirildiklerini, Naki Demir’in
çıkış kapısının demir kanatlarına ve duvarlarına çarptırılması sonucunda, vücudunda ezikler oluştuğunu
belirttiler. Halil Şahin olayla ilgili olarak Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
20 Mahkum
"MLKP üyesi oldukları" iddia edilen 23 kişi hakkındaki davanın başladığı 14 Nisan günü, İstanbul
Beşiktaş'ta düzenlenen gösteride gözaltına alınan ve tutuklanan 20 kişinin, Bayrampaşa Cezaevi'nde
dövüldüğü bildirildi. Tutukluların dövüldüğü, 16 Nisan günü görüşe giden yakınları tarafından açıklandı.
(Atılım-Güncel)
Emrah Yayla
Avukat Gülşen Batal, 17 Nisan günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, tutuklanarak Kürkçüler F
Tipi Cezaevi’ne konulan müvekkili Emrah Yayla ve beraberindeki iki kişinin, cezaevi girişinde arama
gerekçesiyle çırılçıplak soyunmalarının istendiğini, itiraz eden müvekkilinin gardiyanlar tarafından zorla
soyularak falakadan geçirildiğini, aldığı darbelerden kaynaklı vücudunda morluklar, kafasında şişmeler
oluştuğunu, yine dayaktan kaynaklı 4 gün yürüyemediğini, halen tek kişilik hücrede tutulduğunu ve
havalandırma kapısının bile açılmadığını belirtti. Konu ile ilgili İHD Adana şubesi tarafından Cumhuriyet
Savcılığı’na yapılan suç duyurusu sonucunda Savcılık, olayların ve iddiaların doğru olmadığını ve hiçbir
delil ile desteklenmemesinden dolayı soruşturmaya gerek olmadığını belirtti.
Cengiz Kahraman, Kenan Özyürek ve Resmiye Vatansever
Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Birliği (TUYAB) tarafından 23 Nisan günü yapılan açıklamada, Sincan F Tipi
Cezaevi'nde Cengiz Kahraman ve Kenan Özyürek adlı mahkûmların "10 Nisan günü revire götürülürken
başka bir mahkûma selam verdikleri" gerekçesiyle dövüldükleri bildirildi. Açıklamada, kasıklarına ve
testislerine tekme atılan Kahraman'ın revire götürülmediği ancak diğer mahkûmların protestoları
sonucunda Ankara Numune Hastanesi'ne kaldırıldığı ve kendisine 14 günlük rapor verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Ceyhan Cezaevi'nden Sincan Kadın ve Çocuk Cezaevi'ne getirilen Resmiye
Vatansever'in cezaevi girişinde çıplak aranmak istendiği, karşı çıkılması üzerine dövüldüğü belirtildi.
İ.M.
30 Nisan günü, İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan L.M. şu beyanlarda bulundu: “Oğlum İ.M.
yaklaşık 5 ay önce Van ili Erciş ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 5 kişiyle tutuklandı. 26 Nisan 2007 tarihinde
telefonla bizi aradı. Bana hayatının tehlikede olduğunu, cezaevi 1. müdürünün kendisini ölümle tehdit
ettiğini, hakaretlere uğradığını ve bundan dolayı açlık grevine girdiğini söyledi. Oğlumun hayatından
endişeliyim. Bunun için gerekli hukuki girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”
Ali Adıman ve Ahmet Karakaya
Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan PKK'li tutuklular Ali Adıman ve Ahmet Karakaya, Nisan ayı ortalarında
gardiyanlar tarafından dövüldü. Saldırının ardından Adıman ve Karakaya'nın hücre cezasına çarptırıldığı,
Karakaya'nın hücrede tekrar gardiyanlar tarafından dövüldüğü belirtildi. Cezaevi yetkilileri, 2 tutuklunun
sağlık durumlarına ilişkin ise herhangi bir bilgi vermedi.
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Erol Zavar
Elif Zavar tarafından 10 Mayıs 2007 tarihinde İHD Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu’na yapılan
başvuruda Sincan 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Erol Zavar’ın, sevk sürecinde hakaret ve kötü
muameleye maruz kaldığı, saldırıya uğradığı, ameliyatlı haliyle yatağına zincirlendiği ve tuvalet gibi en
doğal ihtiyaçlarının karşılanmasına sınırlamalar getirildiği iddia edildi.
Mehmet Nimet Yılmaz
25 Mayıs günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan İhsan Yılmaz, abisi Mehmet Nimet Yılmaz’ın 18
Mayıs günü, hükümlü olarak İzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi cezaevi’nden Bolu Cezaevine sevk edilirken yol
boyunca sürekli askerlerin küfür ve hakaretlerine maruz kaldığını, hücre cezasının olmadığı halde tek
kişilik hücreye konulduğunu belirtti.
İbrahim Çuhadır, Mehmet Yaşar, Erdinç Eroğlu, Uğur Eyilik, Deniz Kutlu, İbrahim Akın ve Musa
Kurt
16 Temmuz günü Ankara Kızılay'daki Yüksel Caddesi'nde toplanarak seçimleri protesto için Meclis'e
yürümek isteyen ve daha sonra tutuklanan Hak ve Özgürlükler Cephesi'ne (HÖC) üyelerinden Sincan L2
Cezaevi'ne konulan tutuklu İbrahim Çuhadır, Mehmet Yaşar, Erdinç Eroğlu, Uğur Eyilik, Deniz Kutlu,
İbrahim Akın, Musa Kurt adına Sincan Başsavcılığı'na başvuran Avukat Özgür Yılmaz, müvekkillerine,
askerlerle cezaevi görevlileri tarafından işkence yapıldığını iddia etti. Yılmaz şu iddiaları sıraladı: "Cezaevi
girişinde görevli jandarma tarafından müvekillerimin hepsi çırılçıplak soyulmuştur. İzlerin kaybolmaması ve
tespiti için bu yedi kişi ile birlikte tutuklanan herkesin Adli Tıp'a sevki gerekmektedir." Tutuklu Mehmet
Yaşar'ın savcılığa gönderdiği dilekçedeki iddialar da şöyle: "Askerler içeri adım atar atmaz 'Soyun lan'
deyip saldırdı. Defalarca tekmeleyerek dövdüler. Bu arada yarım saat kadar bekletip başka arkadaşlara
attıkları dayakları dinlettiler. Dört kez falakaya çektiler. Komutanları 'Böbreklerine vurun' diye emir
veriyordu. Kaburgamda kırık var." Deniz Kutlu'nun dilekçesinde ise şunlar yer aldı: "Tabanlarımız
patlayana ve bayılana dek falaka sürdü. Hayalara, başa ve böbreklere vuruyorlardı. Komutanları emir
veriyordu. Birisi ayakları kaldırıyor, komutanları falakaya çekiyordu. "
Mehmet Yıldırım
Buca Kırıklar 1 Nolu cezaevinden İHD İzmir şubesine mektupla başvuruda bulunan Mehmet Yıldırım
(1979), ailesinin Antep’te ikamet ettiğini, yerin uzaklığı ve ekonomik şartlardan dolayı ailesinin
gelemediğini, haftada bir yapılması gereken 10 dakikalık telefon görüşmesinin “ailesi ile Kürtçe konuştuğu”
için 15-20 saniye sonra kesilerek engellendiğini, bu uygulamaya itiraz ettiği için bazı gardiyanların
kendisine fiziki şiddet uyguladığını belirtti.
Özer Evirgen
27 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Mecbure Öztürk, oğlu Özer Evirgen ile abisi
Özgür Evirgen’in Uşak Cezaevinde aynı koğuşta kaldığını, 26 Temmuz 2007 tarihinde Başgardiyanın
koğuşa gelerek oğlu Özer’i çağırdığını, oğlu Özgür “ne var niye çağırıyorsunuz” dediğinde gardiyan şaka
yolu ile takılarak “yaramazlık yapmış, götürüp biraz kulaklarını çeker getiririm” yanıtını verdiğini, oğlu şaka
olduğunu düşünerek gardiyan ile birlikte koğuştan ayrıldığını belirtmiştir. Oğlu Özer’in geri gelmediğini,
abisi Özgür kardeşinin nerede olduğunu, koğuşa getirilmesi konusunda ısrarlı davranması sonucu birkaç
gün sonra Özer’in koğuşa getirilmiştir. Oğlu Özer sebepsiz yere dövüldüğünü, olay anlaşılmasın diye
hemen hücreye konulduğunu, Oğlum koğuşa getirildiğinde yüzü, ayakları ve gözlerinin hep yara bere
içinde olduğunu ve çok kötü dövüldüğünü ifade etmiştir. Yaşadıklarından dolayı hastaneye
götürülmediğini, Özer’in Başgardiyan hakkında soruşturma açılması için şikayetçi olduğunu, Bundan
dolayı cezaevi idaresi büyük oğlu Özgür’ü çağırarak “kardeşini ikna et şikayetini geri alsın” denilmiştir.
oğlu Özgür cezaevinde başlarına bir şey gelmesin diye kardeşine şikayetini geri almasını söylemiş. Ancak
Özer “ ben haksız yere işkenceye maruz kaldım, ifademi geri almıyorum” diyerek abisinin idarenin
kendisine iletilen talebini red etmiştir. can güvenliklerinin olmadığını, bundan dolayı insan hakları
derneğinden yardımcı olmaları için talepte bulunduğunu, yaşadığı darp ve işkenceden dolayı hastaneye
götürülüp rapor alınmadığını, ayağını şiştiğini, çatlak veya kırık olabileceğini, hastaneye götürülmesi için
cezaevi idaresine talepte bulunduğunu ancak bu talebinin gerçekleştirilmediğini beyan ettamiştir. Bu
nedenlerden dolayı çocukların başına gelebilecek her tür olumsuzluktan başgardiyan başta olmak üzere
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cezaevi idaresinin sorumlu olacağını beyan ederek derneğimizden gerekli girişimlerde bulunması için
talepte bulunmuştur.
Kemal Avcı ve Hakan Özek
Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Derneği (TAYAD) üyesi bir grup 23 Temmuz günü İstanbul Sultanahmet
Parkı'nda Tekirdağ F Tipi Cezaevi yönetimi, infaz koruma memurları ve cezaevi doktoru hakkında,
'cezaevlerindeki tecrit uygulamalarına karşı Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin
uygulanmaması' ve 'tutuklu ile hükümlere yönelik baskıların artması' gibi gerekçeleri ile suç duyurusunda
bulundu. TAYAD adına açıklama yapan Mehmet Güvel, hastaneye sevkini isteyen Kemal Avcı adlı
tutuklunun, cezaevi doktoru ve gardiyanın saldırısına uğradığını iddia eden Güvel, "Doktor hastaneye sevk
etmeyeceğini söylüyor. Kemal Avcı doktorla konuşurken arkadan bir gardiyan saldırıp, 'yeter ulan çık
dışarı' deyip onu çekmeye ve yumruklamaya başlıyor. Bu sırada doktor da ön taraftan yumruklamaya
başlıyor. Doktorun yumruklarıyla dudağı başlıyor" dedi. Güvel, 11 Haziran'da Bayrampaşa Özel Tip
Cezaevi'nden Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne sevki çıkan tutuklu Hakan Özek'in de gardiyanların saldırısına
uğradığını iddia etti.
Ufuk Keskin
Kocaeli 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ufuk Keskin, 28 Temmuz’da ailesi ile görüşme yaptığı
sırada gardiyanların saldırısına uğradı. Keskin’in anne ve babası, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’na,
Kocaeli F Tipi Cezaevi İdaresi ve görevli gardiyanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Erdal Özdemir
Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden İnsan Hakları Derneği’ne yapılan başvurularda,
mahkumların cezaevinden hastane ve mahkemelere götürüldüklerinde, araç içerisinde, hastanedeki
mahkum koğuşunda, adliye binasındaki mahkum bekleme odasında fiziki saldırılara, kaba dayak ve darp
uygulamalarına maruz kaldıklarını belirtiliyor. Başvurucu mahkumlar, saldırıların hem askeri ve sivil
cezaevi görevlilerince ve hem de güvenlik görevlilerinin yönlendirmesiyle adli koğuşlarda bulunan bazı
milliyetçi mahkumlar tarafından gerçekleştiğini ileri sürmektedirler. Erdal Özdemir isimli tutuklu 20
Temmuz günü Erzurum Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek olan duruşmasına götürülürken önce adli
mahkumların küfür ve hakaret içeren sözlü saldırısına maruz kaldığını; bu durumu sorumlu Cezaevi
Jandarma Komutanına şikayet edince de saatlerce dönüşümlü iki asker tarafından dövüldüğünü ve
vücudundaki darp ve işkence izleriyle birlikte doktora götürülmeden koğuşuna geri götürüldüğü iddiasında
bulundu. Başvurucular, cezaevinde sürekli olarak doktor bulunmadığı için de maruz kalınan işkence
izlerinin belgelenemediğini de, birçok resmi makama şikayette bulunmalarına rağmen işkence
uygulamalarının son bulmadığını, aksine arttığını ve bu nedenle de can güvenliklerinden endişe ettiklerini
vurgulamaktadırlar.
Zeki Bayhan
Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan PKK’li hükümlü Zeki Bayhan’ın bir grup gardiyan tarafından hücresinden
alınarak, tehdit edildiği öğrenildi. Avukat Murat Vargün, Bolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan müvekkili Zeki
Bayhan’ın 3 Ağustos tarihinde başgardiyan ve bir grup gardiyan tarafından bulunduğu odadan alınarak,
cezaevi içerisinde götürüldüğü başka bir yerde tehdit edildiğini açıkladı. Müvekkili ile yaptığı görüşmede
olayı öğrendiğini aktaran Vargün, Bayhan'ın gardiyanlar tarafından, "Seni mahvederiz, burayı sana dar
ederiz" dediğini aktardı.
Ayfer Ayçiçek
“PKK üyesi olmak” ve “Patlayıcı madde bulundurmak” suçlamasıyla tutuklanan ve Silifke M Tipi Kapalı
Cezaevi'nde hücrede tutulan Ayfer Ayçiçek'in (27) babası Halil Ayçiçek, 7 Ağustos günü İHD Adana
Şubesi'ne yaptığı başvuruda, kızının 3 aydır tek kişilik hücrede tutulduğunu ve kendisine ajanlık yapması
yönünde baskı yapıldığını, kızının küfür ve hakaretlere maruz kaldığını belirtti. Kızının haftalık görüşüne
gidip gelen baba Ayçiçek, şunları aktardı: “Üç aydan beri tek kişilik hücrede ağır koşullarında tutuluyor.
Gardiyan ve zaman zaman aramaya giden askerler tarafından kendisine işkenceye varan düzeyde
hakaretlerde bulunuluyormuş. Gardiyanlar kızıma 'Sen polislere bilgi verirsen senin hücrede kalmana izin
vermezler' diyerek psikolojik baskılar yapıyorlarmış. İçeriğini okutmadıkları bazı dosyalar kızıma zorla
imzalattırılıyormuş. Duruşması olmadığı halde iki defa Adana Adliyesi'ne getirilmiş ve bu adliye geliş195
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gidişlerinde küfür ve hakaretlere maruz kalmış. Bu uygulamaların yanı sıra kızımın kaldığı hücrenin suyu
cezaevi idaresi tarafından 10 gündür kesilmiş ve havalandırma hakkı kullandırılmıyor” Halil Ayçiçek, 28
Kasım günü yaptığı açıklamada ise, kızıyla en son 23 Kasım günü yaptığı telefon görüşmesinde adli
tutukluların kızına sözlü ve fiziki tacizlerinin devam ettiğini ve bundan dolayı günlük 2 saat olan
havalandırmaya çıkmadığını belirtti.
Hasip Avşar, Şehmus Özsubaşı, Medet Sever, Savaş Kahraman, Diyavettin Turhan, Ali Haydar
Elyakut, Vedat Bakır ve Murat Sözeri
Sincan F Tipi'nden buraya nakledilen tutuklu ve hükümlülerin avukatları Filiz Kalaycı, Murat Vargün ve
İbrahim Vargün 21 Eylül 2007 tarihinde İHD Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Filiz Kalaycı,
17 Eylül Pazartesi günü Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nde müvekkilleri Hasip Avşar ve Şehmus Özsubaşı ile
görüştüklerini belirterek "Avşar ve Özsubaşı, cezaevine getirildikleri andan itibaren cezaevi infaz koruma
memurları tarafından mütemadiyen darp edildiklerini; ağza alınmayacak küfür ve hareketlere maruz
kaldıklarını söylediler. Özsubaşı, darplar sonucu meydana gelen yaralarını gösterdi. Her iki dirseğinde,
elinin bazı bölümlerinde ekimozlar ve sıyrıklar olduğunu gördük" dedi. Kötü muameleye maruz kalan
tutuklu ve hükümlülerin, cezaevi hekimine çıktıklarını belirten Kalaycı, "Hükümlüler ısrarla darp izlerini
göstermelerine karşın görevli hekim hem görevini yapmamış hem de suç işlendiğine tanık olmasına karşın
suçu ihbar etmemiştir" dedi. Kırıkkale Başsavcılığı'na suç duyurusu yaptıklarını ve TBMM İnsan Hakları
Komisyonu'na bilgi verdiklerini de söyleyen Kalaycı şu iddiaları dile getirdi: "Şehmus Özsubaşı,
kendileriyle gelen diğer hükümlülerin de kötü muameleye maruz kaldığını; Medet Sever'in dişlerinin
kırıldığını; Savaş Kahraman'ın gözünün morardığını; Vedat Bakır'ın nefes almakta zorluk çektiğini;
Diyavettin Turhan'ın darp sonucu yatalak hale geldiğini belirtmiştir. Bir gün sonra aynı cezaevinde Medet
Sever, Ali Haydar Elyakut, Vedat Bakır ve Murat Sözeri isimli hükümlülerle de görüştük. Cezaevine
getirildikleri iki gün boyunca hükümlüler, oruç tutmamalarına rağmen saat 04.00'te kaldırılarak sahur
yemeği verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca hükümlüler, cezaevi personelinden 10 kişilik özel birim tarafından bu
işkencelerin yapıldığını; bunların özel olarak görevlendirilip eğitildiğini belirtmişlerdir." Cezaevindeki
sağlıksız içme suyu nedeniyle ishal salgını başladığını da söyleyen Kalaycı, tutuklu ve hükümlülerin
'Burası Kırıkkale, ailelerinize söyleyin buraya gelmesinler diye tehdit edildiğini de öne sürdü. Kalaycı, bu
iddialar nedeniyle cezaevi personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmasını; bağımsız bir heyetin
cezaevini ziyaret ederek tespit yapmasına izin verilmesini istedi.
Garipcan Güler
20 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Garipcan Güler şu beyanlarda bulundu:
“Kardeşim Vedat Bakır, 15 yılda beri Sincar F Tipi Cezaevinde tutukludur. 6 Eylül 2007 tarihinde
cezaevinde yaşanan bir olaydan dolayı kardeşim dişi kırıldığı ve bir çok tutuklunun da dövüldüğü, ondan
sonra kardeşim dahil 70 tutukluyu Kırıkkale cezaevine götürülmüşlerdir. Bunun için gerekli hukuki
girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”
Abdulbaki Dal
21 Eylül günü İHD Batman şubesine başvuruda bulunan Orhan Dal, kardeşi Abdulbaki Dal’ın (1967)
Ankara Sincan Kapalı Cezaevi’nden 19 Eylül günü Kırıkkale Hacılar F Tipi Kapalı Cezaevine sürgün
edildiğini, cezaevine götürülürken kendisine işkence yapıldığını iddia etti.
Sedat Avcı ve Alaattin Aslan
Van TUYAD-DER Başkanı Adil Kotay 30 Kasım günü İHD Van Şubesi'nde düzenlediği basın
açıklamasında, Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde “Êdî Bes e kampanyası çerçevesinde PKK Lideri Abdullah
Öcalan'ın sağlık koşullarının düzeltilmesi ve operasyonlara son verilmesi” talepleriyle başlatılan açlık
grevine katılan Sedat Avcı isimli tutukluya, idare tarafından yerinin değiştirilmesine karşı çıktığı için 15
infaz memuru tarafından kaba dayak uygulandığı, Alaattin Aslan isimli tutuklunun da sağlık sorunları
olduğu halde darp edildiğini ve hastaneye kaldırılmadığını iddia etti.
Halil Şahin
İHD Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu’na mektupla başvuruda bulunan Halil Şahin, 30 Kasım günü
mahkemelerine götürülürken arkadaşları ile beraber güvenlik güçlerinin saldırısına uğradığını ve çeşitli
yerlerinden yaralandıklarını belirterek “Duruşmada yaşananlar için suç duyurusunda bulunduk. Daha önce
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hapishanelerde yaşananlar için suç duyurusu dilekçesi hazırlamıştık onu verdik. Bizlere dayak atan
komutanlarda duruşma salonundaydı. Duruşma yargıçlarına olayları anlatıp, gösterdik. Aldığımız yanıt ise
‘biz bir şey yapamayız’ oldu” dedi.
Mahir Bulut
9 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Zeytun Oğuz, Denizli Kocabaş D Tipi Cezaevinde
yatan oğlu Mahir Bulut (1979) ile yaptığı telefon görüşmesinde oğlunun cezaevi müdür tarafından
dövüldüğünü belirttiğini ifade etti. Zeytun Oğuz, oğlunun ifadesine göre; koğuştaki arkadaşlarıyla
tartıştığını, yaşanan tartışmadan sonra Cezaevi 1. Müdürü’nün oğlunu çağırdığını, oğlu içeriye girer
girmez kendisine hiçbir şey ifade edilmeden müdür tarafından tekme tokat dövüldüğünü, bundan dolayı
sol gözünün görmediğini ve şiştiğini, kafasının sol tarafında uyuşma olduğunu ve hücreye konulduğu,
revire çıkmak istediğini ancak revire götürülmediğini ifade ettiğini, hücrenin camlarını kırarak kollarını
yaraladığını, bunun üzerine kendisini tekrar koğuşa aldıklarını ifade etti.
Mehmet Reşit Arslan
Sincan 2 No’lu F tipi cezaevinden İnsan Hakları Derneği’ne başvuruda bulunan Mehmet Reşit Arslan,
22.10.2007 tarihinde Ankara Numune Hastanesine götürülürken, görevli askerlerin saldırısına uğradığını
ve saldırıya ilişkin başvurularının sonuçsuz kaldığını belirtti. Büyük bir kısmı cezaevi idaresince “Ankara 2.
Ağır Ceza Mahkemesinin 14.12.2007 tarih ve 2007/1640 D. iş sayılı kararı ile karalanmıştır” ibaresiyle
gelen başvuru ile ilgili olarak İHD, 22.11.2007 gün ve 202/2007/28-304 sayılı yazı ile Adalet Bakanlığı’na
başvuruda bulundu ancak bir yanıt alamadı. Ayrıca, Sincan F tipi Cezaevine giden İHD MYK üyesi Avukat
Hasan Anlar’a “bu cezaevinde Mehmet Reşit Arslan adında herhangi bir tutuklu veya hükümlü yoktur”
denildi. Ancak, Mehmet Reşit Arslan’ın İHD’ye gönderdiği mektubun cezaevinden postaya verilmiş olduğu
zarf üzerindeki PTT ye ait damgadan anlaşılmaktadır. Mehmet Reşit Arslan’ın kardeşi Ömer Arslan, 9
Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunarak, abisinin Sincan F Tipi Cezaevi’nde
bulunduğunu ve hastaneye götürülürken yolda askerler tarafından dövüldüğünü telefonda kendilerine
bildirdiğini belirtti.
Alihan Alhan
İHD Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu’na başvuruda bulunan Sultan ve Neslihan Alhan, yakınları Alihan
Alhan ile yaptıkları görüşmezde jandarma tarafından işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını
belirttiğini, 10 Aralık günü Sincan Devlet Hastanesine kulak burun boğaz muayenesi için götürülürken araç
içi ve dışında, jandarmalar tarafından kaba dayak ile dövüldüğünü, vücudunda genel olarak kötü muamele
izlerinin, yara ve şişlik, morlukların olduğunu belirttiler.
Meriç Solmaz
Sincan 1 nolu F Tipinde açık görüş yerlerine kamera takılmasından kaynaklı açık görüşe çıkan ve
uygulamayı protesto eden tutuklu bulunan Meriç Solmaz’ın hücresine döndükten sonra gardiyanların sözlü
ve fiziki saldırıya uğradığı, gözünde ve sırt bölgesinde gözle görülür morluklar meydana geldiği iddia
edildi.
M. Deniz Güzel, Muzaffer Akengin, Naif Bal, M. Garip Yaş, Şirin Bozçalı, Nasrullah Kuran, Şaban
Saruhan ve Aziz Ok
10 Aralık günü Tutuklu Aileleri ile Dayanışma Derneği (TUAD) tarafından yapılan açıklamada, Kandıra 2
No'lu F tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlülerden M. Deniz Güzel, Muzaffer Akengin, Naif
Bal, M. Garip Yaş, Şirin Bozçalı, Nasrullah Kuran, Şaban Saruhan ve Aziz Ok’un "Cezaevi koşulları
yetersiz olduğu" gerekçesiyle Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildiği, sevk sırasında küfür ve
hakaretlere maruz kalan tutuklulardan soyunmalarının istendiği, bunu kabul etmeyen tutukluların gardiyan
ve askerler tarafından dövüldüğü iddia edildi. Açıklamada, saldırı nedeniyle iç organları zedelenen Naif
Bal ve Muzaffer Akengin'in tedavi için yaptıkları başvuruların cezaevi yönetimi tarafından reddedildiği
belirtildi.
İslam Timur ve Harun İke
Tahsin Timur isimli kişi, Hakkari Kapalı Cezaevi'nde bulunan yeğeni İslam Timur’u 26 Aralık günü yeğenini
ziyarete gittiğini, yeğenin kendisine cezaevinde çırılçıplak soyularak, hakaret ve dayağa maruz kaldığını
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iddia ettiğini belirti. Timur, “Görüşmede tutuklular son zamanlarda üzerlerine ciddi bir baskının arttığını
söylediler. Tutuklular cezaevine yeni gelenlerin, girişte askerler tarafından sorgulandığını, bu sırada
tartaklandığını söyledi. 'Kardeşlerimizi öldürüyorsunuz. Bizde burada sizi rahat bırakmayız' gibi tehditlerde
bulunuyorlar. Bu uygulamalar son zamanlarda artmaya başlamış.' Cezaevinde bulunan Harun İke'nin bir
yakını da, İke'nin cezaevine götürülürken, çırılçıplak soyularak, hakaret ve dayağa maruz kaldığını iddia
etti. İsmini vermek istemeyen İke'nin yakını “Son zamanda tutuklanan kişiler cezaevinin önünde askerler
tarafından sorgulandıktan sonra cezaevine konuluyor. Harun İke, cezaevi önünde çıplak olarak
soyulduktan sonra kaba dayakta geçirilmiş. Sorgulanıp hakarete maruz kalmıştır. Biz aileler olarak bu
olaylardan kaygı duymaktayız” dedi.

V. Tehdit Edilenler
Fehime Akdoğan
Fehime Akdoğan, 6 Ocak günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, 29 Aralık günü Dağlıoğlu
Mahallesinde bulunan iş yerinin ve Gülpınar Mahallesinde bulunan evlerinin sivil polislerce basıldığını, eşi
Ziver Akdoğan’ın nerede olduğunun sorulduğunu, bilmediklerini söylemeleri üzerine, Akdoğan’ın adresini
kendilerine vermedikleri takdirde rahatsız etmeye devam edeceklerini söylediklerini belirtti.
Edip Kaynar
13 Ocak günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan Edip Kaynar, polisler tarafından baskıya maruz
kaldığını, telefonla evininin arandığını ve kendileriyle görüşme konusunda ısrar edildiğini, konuyu
Cumhuriyet Başsavcılığına sözlü olarak bildirdiğini, Savcılıkla yapılan görüşmeden sonra bir süre kendisini
kimsenin rahatsız etmediğini ancak polislerin tekrar evine gittiğini ve iş adresini bildikleri halde eşinden de
işyeri adresini istediklerini ve arkadaşlarına “bununla ilişkinizi kesin, tehlikeli bir insandır” dediklerini belirtti.
Taner Taş
İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Taner Taş, Edirne F tipi cezaevinden 25 Ocak günü tahliye
olduğunu, sivil giyimli polisler tarafından üst araması ve kimlik kontrolü yapıldığını, polislerin kendisine
“Seni tekrar alacağız, gel bir çayımızı iç, Tekrar içeri girmek istemiyorsan içerdekiler hakkında bize bilgi
vereceksin” dediklerini belirtti.
Hamdullah Kıran
DTP Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi Hamdullah Kıran, 30 Ocak günü yaptığı açıklamada, son bir aydır
polisler tarafından tehdit edildiğini belirterek, İHD Aydın Şubesi'ne başvurdu. Kıran, sık sık kendisini cep
telefonundan arayan kişilerin, "Rahat durmuyorsun" dediğini, bu nedenle telefonlarını kapattığını ve özel
numaralara cevap vermediğini belirtti.
Mehmet Paksoy
Şırnak ili Uludere İlçesinde esnaf olan Mehmet Paksoy, Şubat ayında işyerine gelen Ömer adlı polis
tarafından ölümle tehdit edildiğini, çevrede bulunan mahalleliye ve koruculara da, "Bu kişi teröristir.
Bundan eşya almayın" denilerek halkın korkutulduğunu söyledi.
3 öğretmen
Şubat ayında Bitlis merkez ve Tatvan İlçesinde okullara giden ve kendilerini “emniyet görevlisi” olarak
tanıtan ve JİTEM elamanı olduğu iddia edilen kişiler, Eğitim Sen üyesi 3 öğretmeni tehdit ederek
sorguladı.
Murat Aydın
Muş ili Varto İlçesinde DİHA muhabiri ve Gımgım gazetesi sahibi olan Murat Aydın, yaptığı bir haberden
dolayı Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı G.G, tarafından "Geceleri kendine dikkat et!" şeklinde tehdit
edildiğini belirtti.
Sertif Yaka
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9 Şubat günü İHD Diyarbakır Şubesi’ne başvuruda bulunan Laike Yaka, Şanlıurfa Cezaevinde tutuklu
bulunan oğlu Sertif Yaka’nın diğer tutuklular tarafından dövülerek koğuşun dışına atıldığını, gardiyanların
da oğlunu hücreye kapattığını belirtti.
Hüseyin Aslan
3 Mart günü İHD Diyarbakır Şubesi’ne başvuruda bulunan Sahan Aslan, sakatlık aylığı alan ve psikolojik
hasta olan kardeşi Hüseyin Aslan’ın 2002 yılında askere alındığını, kardeşinin askerlik sürecinde bir takım
sorunlar yaşadığını ve “firar girişiminde bulunduğu” gerekçesiyle Isparta Askeri Cezaevi’nde 15 aydır
bulunduğunu, cezaevinde bulunduğu süre içinde kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.
Mithat Cenguz
3 Mart günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan DTP Narlıdere İlçe yönetim Kurulu üyesi Mithat
Cenguz, karakolda Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından sorgulandığını, karakol görevlilerine
neden TMŞ ekipleri tarafından sorgulandığını ifade etmesi üzerine polislerin, “biz seninle ilgili araştırma
yaptık sen DTP içinde çok aktifsin çok ileri gidiyorsun, fazla sıçrama rahat dur, başını belaya sokarız”
dediklerini belirtti. Cenguz, saat 09.00’dan 15’00’e kadar karakolda tutulduğunu, polislerin “seni adliyeye
çıkaracağız ancak sen taksi tut parasını öde, bizim ekip aracımız yok, kabul etmezsen kelepçe takar
belediye otobüsüyle seni götürürüz” dediklerini, kendisinin taksi parasını ödemeyeceğini ve gıyabi
tutuklama kararı var ise ekip aracıyla götürmek zorunda olduklarını belirtmesine rağmen, 35 YTL taksi
parası ödemek zorunda kaldığını, Adliyede Savcının kendisine “seni kim getirdi, niye geldin, seninle ilgili
bizde her hangi bir evrak yok, gidebilirsin” dediğini söyledi.
Gamze Yalçın
10 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Gamze Yalçın şu beyanlarda bulundu: “8 Mart
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 10 Mart 2007 tarihinde İstasyon Caddesinde düzenlenen mitinge İHD
tarafından gözlemci avukat olarak görevlendirildim. Görevim bittikten sonra alandan çıkmak isterken polis
memuru üzerimi aramak istedi. Avukat olduğum için üzerimi arayamayacaklarını, aksi takdirde arayan
polis memurları hakkında tutanak tutup, gerekli girişimlerde bulunacağımı söyledim. Buna karşın, alandan
çıkmaya çalışırken çantamı aramak istediler. Aratmadım. Orada yaşanan gerginlik esnasında, bir kadın
polis memuru “ikile güzelim” şeklinde bir hitapta bulundu. Bende tutanak tutmak üzere avukat
arkadaşlarımı aramak isterken, polis memuru tarafından bana hitaben, “Senin adını aldım gerekli işlemler
yapacağım” şeklinde konuşuldu.”
Yaşar Yacan
21 Mart günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Yaşar Yacan (1970), 21 Mart gecesi evine polis
tarafından baskın düzenlendiğini, arama sırasında evde bulunan bazı eşyaların kırıldığını, polislerin
çamurlu ayakkabıları ile evin her tarafından dolaştığını, arama bittikten sonra polislerden birinin kendisine
‘’yaşamak istiyorsan rahat dur’’ dediğini, dışarı çıkarken kendisine ve eşine zorla evrak imzalattırıldığını,
kendisinin okuma-yazma bilmediğini, daha sonra pijama ile çıkarıldığı dışarıda, kar yağmasına rağmen
yaklaşık 25-30 dakika panzerin yanında beklettiklerini ve burada da tekrar “yaşamak istiyorsan rahat dur”
denildiğini belirtti.
Menduh Yacan
21 Mart günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Menduh Yacan (19), 21 Mart günü evine polis
tarafından baskın yapıldığını, arama izni gösterilmeden arama yapıldığını ve daha sonra “rahat
durmazsanız sizleri doğduğunuza pişman ederiz” şeklinde tehdit edildiğini belirtti.
Samiddin Tetik
22 Mart günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Samiddin Tetik (29), 8 Mart günü Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi binasında bulunduğu sırada kendisini yanlarına çağıran ve biri
astsubay olan Ufuk ve Şahin isminde iki kişinin, JİTEM’den olduklarını belirterek kendisine “YÖDER’e
gireceksin, onlardan aldığın bilgeleri bizlere aktaracaksın, karşılığında sana bedava burs ayarlayacağız,
yurtta bedava kalmanı, derslerden rahat geçmeni ve rahat bir biçimde okulu bitirmeni sağlayacağız”
dediklerini, bu görüşmeden birkaç gün sonra kampusta tekrar yanına gelerek kendisini tehdit ettiklerini
belirtti.
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İmdat Genc, Behçet Kormaz, Turan Koran ve Ahmet Tursun
24 Mart günü İHD İzmir şubesine başvuran Umut Genç, kardeşi İmdat Genc ile Behçet Kormaz, Turan
Koran ve Ahmet Tursun’un 21 Mart günü Eski Çamlık Merkez Kahveler durağında beklediği sırda Terörle
Mücadele Şubesi polislerince gözaltına alındığını, kardeşi ve diğer sanıklarla adliyede yaptığı görüşmede,
kendisine gözaltında oldukları sırada avukatın geldiğini ancak polisin “bu avukatları kabul etmeyin, bunlar
terör örgütü avukatları, kabul ederseniz sicilinize işler ve asla kurtulamazsınız” diyerek tehdit edildikleri
yönünde bilgi verdiklerini belirtti.
Recai Çağrıcı
Gündem gazetesi Diyarbakır dağıtımcısı Recai Çağrıcı, 8 Nisan günü Gaziler semtinde dağıtım yaptığı
sırada polis tarafından dövüldüğünü, ölümle tehdit edildikten sonra polisin 'Bu gazeteyi dağıtma. Gel
bizimle çalış. Yarın bu gazeteyi yine senin elinde görürsem, seni boş bir araziye götürür, orda öldürürüm'
dediğini belirtti.
Kenan Akbaba
KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Kenan Akbaba, telefonla,
yolunun kesilmesiyle ve kapalı zarf içinde 'bu senin son şansın' notuyla tehdit edilmesi nedeniyle Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. 16 Nisan günü bir açıklama yapan KESK Genel
Başkanı İsmail Hakkı Tombul, "tehdit eden kişilerin eşgalini biliyoruz. Durumu İçişleri Bakanlığı'na da
bildirdik. Yetkililer, arkadaşımıza hukuk dışı işbirliği teklifinde bulunan kişileri derhal ortaya çıkarmalıdır"
dedi. Kenan Akbaba ise, savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde, yolda önünü keserek tehdit eden
kişinin eşkalini “1.75-1.80 metre boylarında, kumral, bıyıklı, kravatlı, temiz traşlı, belirgin burunlu, boyuna
uygun normal kiloda, aksansız biri” diye tanımladı ve şunları kaydetti: "Bu kişi, kendilerinin devlet
olduğunu ve hükümetle karıştırmamam gerektiğini söyledi. Beni izlediklerini, ailem ve benim hakkımda
birçok bilgiye sahip olduklarını belirtti. Onlarla işbirliği yapmam halinde beni ekonomik olarak
kalkındıracaklarını, aksi halde yaşamımın güvence altında olmayacağını ifade etti. 'Basın açıklaması
yaparsan senin için hiç iyi olmayacağını bil ve sonunu düşün' diye beni korkutmaya çalıştı." Akbaba,
sözkonusu kişinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde çalışan bir polis memuru
olduğunu düşündüğünü ve kendisini ya da fotoğrafını gördüğünde teşhis edebileceğini belirtti.
Deniz Bahadur
25 Nisan günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Deniz Bahadur
(25), üniversitedeki kolluk güçleri tarafından baskılara maruz kaldığını ve ajanlık teklifi aldığını belirtti.
Volkan Avcı
11 Mayıs günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Volkan Avcı (21), 10 Mayıs günü saat 00.30
civarında Internet kefeden çıkarak evine gittiği sırada, bordo renkli plakası olmayan bir şahin arabanın
yanında durduğunu ve içinden inen sivil polis olduğunu bildiği 4 kişinin sordukları kimliğini göstermesi
üzerine, “hayret sen bu kadar uysal mıydın, kimliğini hemen gösterdin, bu saatte burada ne işin var
nerden geliyorsun” şeklinde sorular sorduklarını, daha sonra üstünün arandığını, cüzdanının ve üzerindeki
kağıtların incelendiğini, arkadaşlarının telefonlarının yazılı olduğu bazı notlara el konulduğunu, bunları
istemesi üzerine kendisine “Sus ulan. Sen kimsin de bize kafa tutuyorsun. Çok fazla ön plandasın, çok
fazla olaylara karışıyorsun, sonun hayırlı değil. Bak, Serkan Eroglu’na ne olduğunu biliyorsun. O bazı
şeyleri kavrayamadı. Onunla o kadar konuşmamıza rağmen O yine bildiğini okumaya devam etti. Bari sen
onun gibi olma, yoksa aynı sonu paylaşırsın” denilerek ölümle tehdit edildiğini belirtti. Avcı, daha sonra
kendisine “seni bir daha buralarda görmeyim hadi şimdi defol git” denildiğini, bundan önce de Dokuz Eylül
Eğitim Fakültesi’nin güvenlik görevlisinin, arkadaşı Engin Yılmaz‘a “Volkan’a söyle dikkatli olsun sivil
polisler onu takip ediyorlar Serkan Eroğlu’nun başına ne geldiyse onun başına gelebilir” dediğini belirtti.
Kasım Aşkan
16 Mayıs günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Kasım Aşkan (80), oğlu İsa Aşkan’ın, 2004 yılında
evden ayrıldığını ve o günden beri kendisinden haber alamadığını, Van’da ve Hakkari’de bulunan evine
son bir haftadan bu yana sürekli polisler geldiğini ve oğlunu sorduklarını, bilmediğini söylemesine rağmen

200

(İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ VE
CEZALANDIRMA) | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

kendisini ve ailesini rahatsız etmeğe devam ettiklerini, oğluna ve eşine okutturmadan bir ifade tutanağı
imzalattırıldığını belirtti.
Sema Saylan
22 Mayıs günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Sema Saylan, şu beyanlarda bulundu: “Dicle
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi çalışanlarınca öldürülen köpeğimin otopsisi için 17 Mayıs 2007 tarihinde
veterinerlik fakültesindeydim. Oradaki çalışanlar köpeğin otopsisini yapamayacaklarını, bu gün
yetiştiremeyeceklerini, gerek olmadığı şeklinde mazeretlerle otopsiyi yapmamaya çalışıyorlardı. Ve
otopsinin yapılmasını istediğim için beni aşağılıyorlardı. Bu durumu şikayet etmek için Rektörle görüşmek
istediğimi söyledim. Orada çalışan, sekreter olduğunu sandığım kişi, Yılmaz beyi çağırın bu hanımla
ilgilensin dedi. Yaklaşık beş dakika sonra odaya iki kişi geldi, onlardan isminin daha sonra Yılmaz Turan
olduğu öğrendiğim polis memuru yanıma gelerek bana tehditkar laflar söylemeye başladı. ‘Senin gibileri
çok gördüm. Seni parçalarım yüzünü gözünü dağıtırım’ deyip yumruklarını sıkarak üstüme yürüdü, ancak
bana vurmadı. Can ve mal güvenliğimi korumakla görevli polis memurunun bana böyle davranması, beni
hem korkutmuş hem de diğer insanların yanında beni küçük düşürmüştür.”
Yusuf Akın
İHD Adana Şubesi'ne başvuran Yusuf Akın (23), muhbirlik yapmayı bırakmak istemesi üzerine polis
tarafından tehdit edildiğini belirtti. 22 Mayıs günü İHD Adana Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Akın,
şunları söyledi: “Çakmak Caddesi'nde Kültür Sokağı'nda CD ve kaset satıyorum. 4 ay önce sattığım kaset
ve CD'lerin sahte çıktığı anlaşıldı. Yakalandım. Müslüm ve Levent isimli polisler beni bu durumdan
kurtardı. Sonra da bana DTP'ye giderek bilgi getirmem için para teklif ettiler. Ben de kabul ettim.” 01 YN
597 plakalı araçla gezen Müslüm ve Levent isimli polislerin, DTP'den bilgi getirmek ve gençleri
yönlendirmekle kendisini görevlendirdiğini anlatan Akın, 'Bunun karşılığında huzurlu ve mutlu bir gelecek
vadettiler' dedi. 'Görevini' yerine getirmek için bir iki kez DTP'ye gittiğini söyleyen Akın, “Ama şimdi çok
pişmanım, içinden çıkmak istiyorum. Ekmek paramı elimden almasınlar diye bu işi yaptım” dedi. Akın, bu
işi bırakmak istediği için ölüm tehditleri aldığını ifade etti.
Servet Cengiz
Aydın’ın Didim İlçesinde inşaat işçisi olarak çalışan Servet Cengiz (25), sivil polislerin kendisine ‘ajanlık’
teklifinde bulunduğunu söyleyerek, İHD İzmir Şubesi’ne başvurdu. Cengiz, 7 Haziran günü inşaat işinde
çalışmak için gittiği Didim otogarında resmi polis aracıyla yanına gelen 2 sivil polisin kendisinden kimlik
sorduğunu ve daha sonra Didim Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüğünü, burada kendisine ajanlık teklif
edildiğini, kendisinden DTP Didim İlçe Örgütü’nden bilgi getirmesini istendiğini, kabul etmeyince tehdit
edildiğini, bundan dolayı Didim’den İstanbul’a gitmek zorunda kaldığını belirtti. Cengiz, “Ben
İstanbul’dayken de bana telefon açıp tehdit ettiler. Bana, ‘Didim’e geri gel. Biz sana şaka yaptık, korkma’
dediler” dedi.
Selahattin Özkan
Gaziantep ilinin Şahinbey İlçesinde Gündem gazetesinin dağıtımcılığını yapan Selahattin Özkan, 13
Haziran günü beyaz renkli bir Renault marka bir araçtan inen sivil polisler tarafından tehdit edildiğini
belirtlti.
Adnan Kaçan
14 Haziran günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Adnan Kaçan (20), 14 Haziran günü Bostaniçi
beldesinde bulunan evinden Van’a giderken askeri kontrol noktasında arabadan indirildiğini, askerlerin
kendisine “niye bizim hakkımızda dava açmışsın, bu senin yanına kalmaz, sen şikayet dilekçende bana
psikolojik baskı yapmışlar demişsin” diyerek gözaltına almak istediklerini, sınavının olduğunu söylemesi
üzerine serbest bırakıldığını ancak, orada bulunan bir askeri yetkilinin “ben de senin hakkında suç
duyurusunda bulunacağım, şoför benim adamımdır, o da şahitlik yapar” diyerek tehdit ettiğini belirtti.
Mehmet Çelik
Gazete dağıtımcısı Mehmet Çelik, gazeteyi dağıtmaması için polisler tarafından tehdit edildiğini söyledi.
Çelik, 23 Haziran günü, Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan ve Başbakan'ın miting yapacağı Vilayet
Kavşağı'nda dağıtım yaptığı sırada, oluşturulan güvenlik kapsamında durdurularak sorgulandığını, sivil
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polislerce çantasının aranmak istendiğini, ancak arama izni olmadan arattırmayacağını söylediğini, bunun
üzerine arama izni getiren polislerin, Çelik'in çantasındaki gazete ve Ferhat Kurtay'ın 'Güneşin Sarı
Saçları' adlı çocuk kitabıyla, 'Kürdistan'da Demokratik Siyasetin Rolü Üzerine' adlı kitapları incelediğini
belirtti. Çelik, polislerin kendisini bir saat beklettiğini belirterek, 'Kitabın toplatma kararı olup olmadığını
araştırdılar. Ferhat Kurtay'a hakaret ettiler. Toplatma kararı olmayınca polisler benden kitabın fiyatını
sordular. Almak isterlerse 5 YTL'den verebileceğimi söyleyince bana 'Devletin polisiyle niye ukala ukala
konuşuyorsun, seni öldürürüz' dediler. Sonra dağıtım yapmama izin vermediler. Aksi takdirde gözaltına
almakla tehdit ettiler.
İdris Elhakan ve Bayram İpek
5 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan İdris Elhakan ve Bayram İpek şu beyanlarda
bulundular: “DTP Seçim teknik komisyonunda görevliydim. Seçim otobüsünde anonslarımızı Türkçe
Kürtçe ve Zazaca yapıyoruz. Anons yaptığımız esnada sivil polis tarafından araçla önümüzü keserek
durdurdular. “inin araçtan, sen yanlış yaptığını farkındamısın” dedi. Bende neyi yanlış yaptığımı sordum.
“Kürtçe ve Zazaca konuşmak yasak” dedi. Tehdit ettiler, korkutmaya çalıştılar. Bunun için gerekli hukuki
girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”
Veysi Güneş
Fırat Dağıtım A.Ş. adına Hakkari'de gazete dağıtımı yapan Veysi Güneş, 19 Temmuz günü "30 ….”
plakalı Renault 19 marka bir araçta bulunan ve Jandarma İstihbarat Teşkilatı (JİTEM) elamanı olduğu
iddia edilen 3 kişi tarafından tehdit edildiğini iddia etti.
Gözpınar Köylüleri
Siirt ili Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar Köyü Jandarma Karakolu'nun, çevre köylerden, “karakola yardım”
adı altında zorla para topladığı, karakolun boya badana gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toplandığı
öne sürülen parayı vermek istemeyen köylülerin tehdit edildiği iddia edildi. Karakolun boya, badana gibi
ihtiyaçlarının karşılanması gibi gerekçeler öne sürülerek kendilerinden zorla para toplandığını vurgulayan
köylüler, bu durumdan rahatsız olduklarını ancak istenilen yardımı yapmadıkları zaman tehdit ve baskılara
maruz kaldıklarını söyledi. Karakol komutanının Gözpınar köyü çevresinde bulunan köylerde, Yoldurağı
köyünden 600 YTL istediğini dile getiren ve güvenlik gerekçesi ile ismini vermek istemeyen bir köylü,
Gözpınar Jandarma Karakolu'nun denetimindeki bütün köylerden aynı miktarda para toplandığını belitti.
Şefik Yıldırım
11 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Şefik Yıldırım, şu beyanlarda bulundu: “27
Ağustos 2007 tarihinde Tunceli ili Hozat ilçesinde sabah 08.00 sıralarında Köşem Çay Ocağında
otururken güvenlik güçleri tarafından kimlik kontrolü yapıldı. Burada kimliğim kontrol maksadıyla benden
alındı. Aradan 20 dakika geçtikten sonra kimliğim bana iade edildi. Ancak çok geçmeden güvenlik güçleri
yanıma tekrar gelerek beni götüreceklerini söylediler. Ben de itiraz ettim. Neden götürmek istediklerini
sordum. Bir yanıt alamadım. Bu arada çay ocağını işleten şahsa seslendim. “Beni götürüyorlar bilgin
olsun” dedim. Hozat Hükümet Binasının 5. katında bir odaya itilerek konuldum. Daha sonra askeri
üniformalı 3 yıldızlı bir şahıs beni sorgulamaya başladı. Kaç gündür Hozat’tasın? Sen PKK’lısın gibi
söylemlerde bulundu. Ben de hiçbir ilgimin olmadığını, geçmişte böyle bir suçlamayla karşı karşıya
kaldığımı, ancak beraat ettiğimi söyledim. Ancak 2 kişi sürekli beni sorgulamaya devam etti. Hangi köyde
iş almışsın? Nerde çalışıyorsun? Gibi sorular soruyorlardı. Aynı zamanda seni takip ediyoruz. Dediler.
Sorgulamadan sonra beni serbest bıraktılar. Aynı gün içinde akşam saatlerinde beni takip ettiklerini fark
ettim. Aynı zamanda 4 Eylül 2007 tarihinde Elazığ merkezde motorlu 3 kişi (Yunus olarak tabir edilen)’nin
beni takip ettiğini fark ettim. Bunun üzerine Sivrice arabasına binerek oradan ayrıldım. 7 Eylül 2007
tarihinde 0539 465 37 46 numaralı telefondan önce numarası gizli olarak toplamda üç kez arandım.
Üçüncüde cevap verdiğimde; kendisini Mehmet Dağ olarak tanıtan şahıs (Mehmet Dağ; daha önceden
tanıdığım Müteahhittir.) beni Elazığ’a çağırarak görüşmek istediğini söyledi. Aynı gün saat 17:40
sıralarında Murat Çay Ocağında yanımıza iki kişi geldi. Bunların arasında Mehmet Dağ yoktu. Kendilerine
biraz soru sordum. Ancak inşaat işlerinden anlamıyorlardı. Bunun üzerine kendilerinden şüphelendiğim
için; kimlik sordum. Ancak göstermediler. Şahıslardan biri orta boyluydu. Diğeri 1.90 boylarında esmer
tenliydi. Bunlardan şüphelendiğim için polis çağırmaya gidecekken elinde telsiz bulunan sivil bir polis fark
ettim. Yanına giderek durumu izah etmeye çalıştım. Polis de şahısların kimliğini sordu. Ancak polis diğer
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şahıslarla ilgilenmeyerek bizi tehdit etmeye başladı. Kardeşime; çabuk kaybolun buradan yoksa ağzınızı
burnunuzu dağıtacağım. Dedi. Biz de biraz geri çekildik. Buradan yaya olarak uzaklaştı. Biraz ilerde 23
DD 239 plakalı beyaz Renault Megane aracına binerek uzaklaştı. Bu olaylardan sonra çok tedirgin oldum.
Beni kaçırmak istediklerini sanıyorum. Kim olduklarını ve neden benimle uğraştıklarını bilmiyorum; ancak
hayatımdan endişe ediyorum.”
Sıdık Söylemez
3 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Sıdık Söylemez şu beyanlarda bulundu: “30
Eylül 2007 tarihinde Bağlar Dörtyol da DTP merkez ilçe önünde bir basın açıklaması yapılmıştır. Ben de o
gün o basın açıklaması sırasında oradaydım. Bu basın açıklamasının bulunduğum için sivil giyimli lacivert
doğan marka araçtan inen 3 sivil polis yanıma gelerek polis olduklarını söyleyip şubeye kadar geleme mi
istediler. Bunun üzerine araçlarına bindim. Araba da telefon numaramı ve kimlik bilgilerimi sordular. Daha
sonra yapılan basın açıklaması ile ilgili soru sordular beni kimin gönderdiği müteahhit mi yoksa belediye
mi şeklinde soru sordular. Bana seni aradığımızda şubeye geleceksin dediler. Ondan önce ki gün aynı
kişiler çalıştığım yere gelerek kimliğimi sordular o esnada kimliğim üzerime yoktu. Ve bana Türkiye
Cumhuriyetinin kimliğini yanında taşımak istemiyor musun? diye sordular. Ben onlara hayır öyle bir şey
olmadığını sadece yanıma almaya unuttuğumu söyledim. Böylece gittiler. Bunun için gerekli hukuki
girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”
Mevlüt Demirkaya
Erzurum ili Tekman İlçesi'ne bağlı Geçit Köyüne giden İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerlerin
DİHA Tunceli muhabiri Rüştü Demirkaya'nın babası Mevlüt Demirkaya'ya hakaret ettiği, İlçe Jandarma
Komutanı'nın "Sen oğluna hiç söylemedin mi; 'Sıpanın oğlu gel evinde otur' bu işlere uğraşma. Oğluna
söyle rahat rahat yerinde otursun bıraksın o işleri" biçimimde tehdit ettiği belirtildi.
Mustafa Çelik
23 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Mustafa Çelik şu beyanlarda bulundu: “20
Ekim 2007 tarihinde evimize saat 06.00’da baskın yapan askerler, ellerindeki arama kararıyla bir ihbar
neticesinde evde arama yaptılar. Yapılan aramada evin her yerini ve mütemmim cüzleri de aradılar. Bir
şey çıkmayınca askerlere rahatsızlığımızı dile getirdik. Aradan 2 gün geçtikten sonra 22 Ekim 2007
tarihinde saat 09.30 sıralarında evimizin yakınında askerler mevzilenmişti. Bu arada evimizin sağına
soluna ateş ediliyordu. Yengem Reyhan Çelik, sesler üzerine dışarı çıktı. Bir kurşun yanından geçtiği için
kendini yere attı. Bir süre sonra evimizin arka tarafından 3 asker evimizin önüne geldiler. İçlerinden
komutan olduğunu düşündüğümüz rütbeli asker, silah sesleri nereden geliyor diye sorunca biz de
kendisine ateş açanlar sizlersiniz. Dedik. Bize ben diğer sesleri soruyorum. Diyince biz de; diğer taraftan
siz geldiniz. Muhtemelen bu silahları da siz ateşlemişsinizdir. Ardından rütbeli asker bize tehditler
savurarak, “burayı terk edeceksiniz. Yoksa burayı size mezar yapacağız. Burayı yakacağız.” dedi. Bunun
için gerekli hukuki girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”
Musa Aşkara
DİHA muhabiri Musa Aşkara, Siirt ilinde 26 Ekim günü Kamu-Sen tarafından düzenlenen “Cumhuriyet”
adlı mitingi takip ederken polisler tarafından Türk bayrağı taşımasının istendiğini, bayrak taşımadığı için
Aşkara’ya "Vatan hainisin. Ayağını denk al" şeklinde tehdit ettikleri belirtildi.
Müslüm Kaplan
Şırnak ili Çakırsögüt Jandarma Kontrol Noktası'nda hakkında arama kararı bulunduğu gerekçesiyle
gözaltına alınan ve daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen DTP Gençlik Meclisleri çalışanı
Müslüm Kaplan, Jandarma Komutanlığı'nda 3 sivil giyimli kişinin kendisini “Git evinde otur yoksa biz ne
yapacağımızı biliriz” şeklinde tehdit ettiğini belirtti.
Yılmaz Yakut
6 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Yılmaz Yakut: “İngiltere’de Basınla ilgili
yapılacak bir çalışma nedeniyle Diyarbakır’da bulunan Basın Mensubu benim çalışmalarımla ilgili bir
haber yapmak istediklerini söylediler. Bende kabul ettim. Kısa bir sohbetten sonra biraz çekim yaptılar.
Röportaj bittikten sonra basın mensubu kişiler oradan ayrıldılar. Ben yakında bulanan bir kahvehanede
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oturup dinlenmek isterken 21DA596 plakalı bir doblo arabadan inen kişiler beni apar topar arabaya
bindirip götürdüler. Daha sonra 200-300 metre gittikten sonra plakasını hatırlayamadığım Toros marka bir
aracın yanında beklettiler. Burada beni sorgulamaya başladılar. “konuştuğun kişiler kimdi kamerayı çeken
kimdi ne konuştunuz ne söylediler sana” şeklinde soru sormaya başladılar. Daha sonra bu sorular bittikten
sonra bana hakaret küfür ve tehdit savurmaya başladılar. Bana “ülkenin bölünmez bütünlüğüne ne
karışıyorsun” şeklinde ifadeler kullandılar. Ben de onlara Avukatımı arayacağımı söyledim ancak buna
engel oldular ve benim kimlik bilgilerimi aldıktan sonra oradan ayrıldılar. Bunun için gerekli girişimlerde
bulunmanızı talep etmekteyim.”
Cihan Güzelyüz
10 Aralık günü İHD İzmir şubesine Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi’nden mektupla başvuruda bulunan Cihan
Güzelyüz, Kasım ayında İzmir’in Menemen İlçesine bağlı Koyundere Beldesinde evinin basılarak
arandığını ve eşi ile birlikte gerekçe gösterilmeden jandarma tarafından gözaltına alındığını, savcılık
sorgusundan sonra eşi ile birlikte tutuklanarak cezaevine konulduklarını, 4 Aralık günü bulunduğu
cezaevinde cezaevi idaresi görevlilerince “açık görüşün var” denilerek odasından alındığını, koridora
çıkartıldığında ise gardiyanların “savcı seninle görüşmek istiyor” dediğini, savcının odasına gittiğinde
odada sivil polislerin olduğunu, kendisinden yazı örneği istendiğini, kendisinin de yazı örneği vermekte bir
sakınca görmediği için bir şiirin yazdırıldığını ancak şiirin altını imzalamadığını ve odasına geri döndüğünü
ifade etti. Güleryüz, 6 Aralık 2007 tarihinde tekrar savcı tarafından çağrıldığını, bu kez savcının daha
önce yazdıklarının imzalamasını istediğini, kendiside avukatı olmadan hiçbir şeye imza atmayacağını
ifade ettiğini, bunun üzerine savcının odasından alınarak ziyaret odasına götürüldüğünü, görüş yeri olarak
tabir edilen yerde sivil polislerin olduğunu ve bu polislerin kendisini yazıyı imzalaması yönünde tehdit
ettiğini ve psikolojik baskıya maruz kaldığını beyan etti.

VI. Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen
ve Yaralananlar
10 Ocak günü akşam saatlerinde İstanbul Taksim'de, cezaevlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle Haklar ve
Özgürlükler Cephesi tarafından düzenlenen gösteride Harika Yılmaz, Gözde Şahin, Serkan Şimşek,
Şengül Çoban, Hakan Sarıkaya ve Gülser Sarıgül dövülerek gözaltına alındı.
13 Şubat günü Siirt ili Evren mahallesinde yapılan bir gösteriye müdahale sırasında, 1 polis memuru
yaralandı.
Newroz afişleri astıkları gerekçesiyle tutuklanan üç öğrenci arkadaşlarının serbest bırakılması amacıyla 11
Nisan günü Çukurova Üniversitesinde basın açıklaması yapan gruba, polisin müdahale etmesi sonucu
Cenk Ulaş (Sol kolunda kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi var), Mustafa Kaya (yakın mesafeden
ateş edilmesi sonucunda başının sağ tarafında plastik merminin yol açtığı yara ve şişme var), Ozan Emre
Özyılmaz (başı yere vurulmak suretiyle alnında şişme) ve Perihan Çakmak ( sırtında plastik merminin yol
açtığı şişme ve morluk) isimli öğrenciler yaralandılar.
11 Mart günü İHD Mardin şubesine başvuruda bulunan DTP üyesi Mehmet Kemal Kino, 10 Mart günü
Mardin Merkez de yapılan basın açıklaması sırasında, güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanması nedeni ile
yaralandığını belirtti.
12 Mart günü Van ili Hacibekir Mahallesi'nde Abdullah Öcalan’ın sağlık durumuna dikkat çekmek amacıyla
düzenlenen protesto gösterisinde çıkan çatışmada Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli Başkomiser E.Ş.,
başından yaralandı.
Şırnak ilinde 20 Mart akşamı yapılan Newroz kutlamalarına polis müdahalesi sırasında çıkan olaylarda 19
polis yaralandı.
İzmir’in Karşıyaka İlçesi Yamanlar Mahallesinde 21 Mart günü yapılan Newroz kutlamalarına polisin
müdahalesi sonucu 7 kişi yaralandı.
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21 Mart günü Siirt’te gerçekleştirilen Newroz kutlamalarında, arama noktalarında fazla bekletilmeleri ve
ayrıntılı aramaların yapılmasını protesto eden bir grubun kolluk kuvvetlerinin bulunduğu noktaya taş
atmaları üzerine çıkan gerginlikte, 4 kadın ve 3 polis yaralandı.
4 Nisan günü Abdullah Öcalan’ın doğum gününde, bazı il ve ilçelerden toplanan gruplara, Şanlıurfa ili
Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyüne giderken Bilecik-Halfeti sınırında güvenlik güçleri tarafından müdahale
edilmesi sonucu, Şeyhmus Arık ile ve 9 kişi yaralandı.
2006 yılı Eylül ayında çok sayıda basın kuruluşu ve sivil toplum örgütüne düzenlenen baskınlarda "MLKP
üyesi oldukları" iddiasıyla gözaltına alınan, tutuklanan 23 kişi hakkında açılan davanın, 14 Nisan günü
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşması için toplanan gruba polis müdahale etti. Polisin,
göstericileri gaz bombası atarak ve döverek dağıtmaya çalıştığı olayda, çok sayıda kişi ağır biçimde
dövülürken, sanık yakınlarından Gülşah Tağaç başından yaralandı.
İstanbul'da düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı gösterilerinde, Cumhuriyet gazetesi muhabirleri Aynur Çolak
ve Berat Günçıkan polislerin attığı gaz bombaları nedeniyle zehirlendi. Vatan gazetesi muhabiri Bülent
Ergün, Kanal D muhabiri İhsan Yıldız, Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alper Turgut, Radikal gazetesi
muhabirleri Demet Bilge Ergün ve Umay Aktaş, polis tarafından dövülürken, Cumhuriyet gazetesi muhabiri
Vedat Arık da göstericilerin attığı taşlar nedeniyle yaralandı.
30 Haziran günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan İkram Çağlar (42) ve Veli Avcı (45), 30 Haziran
günü eski DEP milletvekili Orhan Doğan‘ın cenazesinin hastaneden alındıktan sonra Maraş caddesine
doğru cenaze arabası ile birlikte yürürken, polis ekiplerince kitlenin önünün kesildiğini, polisin kendilerine
cop ve silah dipçikleri ile saldırdığını ve çeşitli yerlerinden yaralandıklarını belirttiler.
Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde TOKİ tarafından yaptırılan Burgaz Kent konutlarında çalışan ve
yüklenici firmadan 3 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle 3 Temmuz günü eylem yapan işçilere polis
müdahale etti. Müdahale sonucu 5 işçi yaralandı.
13 Temmuz günü Van ilinde yapılan “Bin Umut” mitinginden sonra polisin kitleye müdahale etti.
Müdahalede, Yavuz Güler adlı kişi yaralandı.
17 Temmuz günü, Ankara Kızılay'da, seçimi protesto etme amacıyla eylem yapan Haklar ve Özgürlükler
Cephesi üyelerine, polis, cop ve biber gazı ile müdahale etti. Müdahalede akciğerinde yırtılma meydana
gelen ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tutulan Eray Destegül bir
ameliyat geçirdi. Eylemcilerden Bülent Işık’ın da hastanede tedavisi sürüyor. Tutuklanan 25’e yakın
eylemcinin ise çene, kol, kaburga, omuz gibi bölgelerinde kırıklar bulunuyor.
16 Ağustos günü İzmir’de, Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle çalıştıkları Akdeniz Selçuk Nakliyat Kargo
Şirketi'nden atılan 5 işçinin eylemine, polis müdahale etti. Müdahale esnasında Ergün Karataş isimli bir
işçi yaralandı.
İstanbul’da bulunan Aksal Tekstil taşeronu Özgür Moda firmasında çalışan işçilerin alacaklarının
ödenmesi için Tekstil-Sen'in çağrısıyla 1 Eylül günü yapılan eyleme, işverenin adamları ve jandarma
müdahale etti. Müdahalede Tekstil-Sen yöneticilerinden Selim Demir ve Murat Demir, atılan taşlar
nedeniyle yaralandı.
DTP'nin “Yeter Artık” sloganıyla 17 Kasım’da Van'da yaptığı mitingde, “PKK lideri Abdullah Öcalan posteri
açan göstericilere polis müdahale etti. Göstericilerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada iki polis ve Kanal
D muhabiri İhsan Yıldız yaralandı.
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VII. Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence ve Kötü Muameleye Maruz
Kalanlar
Şule Köktürk
Hastanelerdeki şikayetleri araştırmak için 26 Şubat günü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne giden Cumhuriyet gazetesi muhabiri Şule Köktürk, özel güvenlik görevlileri
tarafından tartaklandı. Ulusal Güvenlik Şirketi adına çalışan güvenlik görevlileri, hastalarla görüşen Şule
Köktürk'ü zorla güvenlik amirinin odasına götürdü ve fotoğraf makinesindeki görüntüleri silmesini istedi.
Daha sonra isteği üzerine Başhekim Prof. Dr. Yusuf Özertürk'ün yanına götürülen Şule Köktürk Özertürk'le
görüştürülmedi ve hastaneden ayrılmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından tartaklandı.
Seher Tümer, Adnan Vural, Vahide Bilir, Salman Kılıç, İlknur Başer ve Selçuk Atalay
14 Mart günü Ankara’da, Ankara Tabip Odası ve SES’in gerçekleştirdiği eylemde Etlik İhtisas, Etlik
Doğumevi ve Dışkapı Eğitim ve Araştırma hastanelerinde güvenlik görevlileri, SES ve ATO yönetici ve
üyelerine fiili müdahalede bulundular. Etlik İhtisas Hastanesi’nin müdürünün, Dışkapı’da da başhekimin
emirleri ile bildiri dağıtan ve hastalara haklarını anlatan SES ve ATO yöneticilerine müdahale eden özel
güvenlik görevlileri, SES üyesi Seher Tümer’in bileğini bükerek bildirileri elinden alırken, Adnan Vural’ın da
boğazını sıktılar. ATO yöneticisi Vahide Bilir, SES yöneticileri Salman Kılıç ile İlknur Başer de, Dışkapı
Hastanesi’nde tartaklandı. Etlik İhtisas’ta kendilerine “hasta” görüntüsü veren bir grubun özellikle
getirildiğini belirten sağlıkçılar, AKP’li olduklarını söyleyen bu kişilerin “Bizim partimiz doğru yapıyor. Siz
ortalığı karıştırıyorsunuz, siyaset yapıyorsunuz. Siz zaten partimize karşısınız” dediklerini ve kendilerine
saldırdıklarını anlattılar. Söz konusu kişiler, ATO yöneticisi Selçuk Atalay’a da yumruk attılar.
Fatih Okur
3 Nisan gecesi kızını İstanbul Şişli Eftal Hastanesi'ne götüren Fatih Okur adlı kişi, arabasını yol üzerine
park ettiği gerekçesiyle tartıştığı özel güvenlik görevlileri tarafından ağır biçimde dövüldü.
Züleyha Endakçı ve Fahri Endakçı
12 Nisan günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Züleyha Endakçı, 12 Nisan günü, hasta olan kız
kardeşini tedavi ettirmek amacıyla götürdükleri Van Devlet Hastanesi’nde ağabeyi Fahri Endakçı ile
beraber, hastanede görevli olan ve tartıştıkları iki güvenlik memurunun saldırısına uğradıklarını belirtti.
İbrahim Ateşoğlu, Mahmut Bozarslan, Hüseyin Kaçar, Veysi İpek ve Adnan Şimşek
5 Şubat günü Diyarbakır'ın Huzurevleri Semti'nde çöken 8 katlı Alkan 1 Apartmanı'nın enkazından sağ
çıkarılan ve D.Ü Acil Servis Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Abdullah Köse'nin görüntüsünü
almak isteyen NTV kameramanı İbrahim Ateşoğlu, Mahmut Bozarslan, Sabah Gazetesi muhabiri Hüseyin
Kaçar, Star Gazetesi muhabiri Veysi İpek ve İHA kameramanı Adnan Şimşek Diyarbakır Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi özel güvenlik elemanlarının tekme, tokat ve joplu saldırısına uğradı. Güneydoğu Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Faruk Balıkçı, saldırı nedeniyle Dicle Üniversitesi yönetimini kınadı.
1 kişi
İstanbul Esenler Otogarında görevli özel güvenlik görevlileri, 21 Haziran günü, hırsızlık yaptığını ileri
sürdükleri 45-50 yaşlarındaki bir kadını yerde dakikalarca copladılar. Aldığı darbeler nedeniyle baygınlık
geçiren kadına çevrede bulunan hiç kimse yardım etmezken, olayı görüntüleyen Mustafa Acar’a, özel
güvenlik görevlileri müdahale etmek ve kasetine el koymak istediler. Hırsız olduğu ileri sürülen kadın, sinir
krizi geçirince, üzerindeki elbiseleri parçaladı.
Şeref A.
28 Haziran günü Antalya Devlet Hastanesinin bahçesinde taşkınlık yapan ve akli dengesinin bozuk olduğu
bildirilen 25 yaşındaki Şeref A., güvenlik görevlileri ve özel bir şirkete ait ambulansın şoförü tarafından
dövüldü. Şeref A., dengesiz davranışlar sergileyerek, kendisini hastane bahçesinden çıkarmak isteyen
hastanenin güvenlik görevlilerinden birine saldırdı. Saldırganın yumruk atmasıyla yüzünden hafif
yaralanan güvenlik görevlisi ile başka bir güvenlik görevlisi, bir vatandaşla birlikte Şeref A'ya tekme ve
yumruklar atarak müdahale etti. Hastane bahçesinde vatandaşların gözleri önünde dövülen Şeref A, bazı
vatandaşların uyarısının ardından yerden kaldırılarak hastane polisine teslim edildi. Hastanenin
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güvenliğini sağlayan özel güvenlik şirketinin yetkilileri, taşkınlık yapan kişiye aşırı şekilde zor
kullanılmasını onaylamadıklarını ve olaya karışan güvenlik görevlileriyle ilgili işlem yapılacağını bildirdiler.
5 Temmuz günü, İstanbul Sefaköy Beşyol mevkiinde bulunan fabrikalardaki işçilere yönelik seçim bildirileri
dağıtan Tekstil-Sen üyeleri, Hey Tekstil'in özel güvenlik elemanlarının saldırısına uğradı.
Halis Hasaltun
23 Temmuz günü Antalya Devlet Hastanesi'nde acil servisin yanında bulunan refakatçi girişinde
hastasının yanına çıkmaya çalışan Halis Hasaltun (46) isimli kişinin, hastanenin özel güvenlik elemanları
tarafından kelepçelenip sürüklenerek götürüldüğü polis noktasında darp edildiği iddia edildi. Halis
Hasaltun, içeriye alınamayacağını söyleyen özel güvenlik elemanlarıyla tartıştı. Tartışma büyürken,
yaşanan arbedede 3-4 özel güvenlik elemanı Halis Hasaltun'u darp ederek, kelepçe taktı. Olaya tepki
gösteren ve bağıran Halis Hasaltun’un, güvenlik elemanlarınca sürüklenerek acil servisteki polis noktasına
götürülürken, burada da yüzüne biber gazı sıkılarak dövüldüğü iddia edildi. Olayı acil serviste gören
vatandaşlar, özel güvenlik görevlilerinin hastane polisinin yanında Hasan Hasaltun'u acımasızca
dövdüklerini, yere yatırarak kelepçe taktıklarını ve sürüklediklerini belirterek, olaya tepki göstermeleri
nedeniyle güvenlikçilerin kendilerinin de üzerine yürüdüklerini söyledi. Dövülen ve özel güvenlik
elemanlarından şikayetçi olan Halis Hasaltun, gelen takviye polis ekiplerince polis merkezine götürüldü.
Polis noktasında görevli polis memuru olay sırasında o noktada olmadığını savunurken, emniyet yetkilileri,
konuyu araştırdıklarını söylediler. Antalya Devlet Hastanesi Başhekimi Arif Bulut da olayı araştırdıklarını
bildirdi.
Halil Akılevi
22 Ağustos günü Adana Tren Garı’nda Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) şubesinin etkinliğini
görüntülemeye çalışanj basın mensupları, özel güvenlik görevlilerince tartaklandı. Darp edilen Halil
Akılevi, saldırganlardan saldırganlardan şikayetçi olduğunu belirterek karakola gidip şikayetçi oldu ve
muayene olduğu hastaneden 7 günlük iş göremez raporu aldı.
F.Ş.
Mersin’de F.Ş. (17) adlı genç, 1 Eylül günü Akdeniz Belediyesi’ndeki işyerinden çıktığı sırada görüş
ayrılığı nedeniyle kendisine saldıran 3 ülkücüden kaçarken sığındığı Metropol İş Merkezi’nin güvenlik
görevlileri tarafından kelepçelenerek, darp edildiğini iddia etti. 4 saat boyunca dövüldüğünü belirten F.Ş.,
“Ülkücülerin bana saldıracağını anlayınca, Metropol İş Merkezi’ne sığındım. Ancak güvenlikçiler beni
bodrum kattaki odaya kapattılar. Ben onlara durumu izah etmeye çalıştım, ancak dinlemediler. Polis
çağırmalarını isterim. Dinlemediler. Gece saat 02.00’ye kadar beni odada tuttular. Bu saatlerde otelin
elektrik tesisatına bakan bir kişi yanıma geldi. Ona beni bırakmasını söyledim. Elektrikçi de bana
küfrettikten sonra serbest bıraktılar. Orada kaldığım süre içerisinde beni dövdüler. Kelepçeyi çok sıktıkları
için bileğimde de iz kaldı.”

VIII. Okulda Şiddet
İstanbul Florya'daki Aybars Ak İlköğretim Okulu'nda 21 Mart günü, 8. sınıf öğrencisi B.I. (14) , yangın tüpü
ile, oynadığı gerekçesi ile Müdür Yardımcısı Sinan Yıldar tarafından dövüldüğünü iddia etti. Sağlık raporu
alan B.I., Yıldar'dan şikâyetçi oldu.
Muğla’nın Milas ilçesinde lise 2. sınıf öğrencisi B.Ö (17), okulun Müdür Yardımcısı H.S’nin kendisini
dövdüğünü belirtti. 22 Mart günü 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’nden 5 gün iş göremez raporu alan ve
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunan B.Ö, cep telefonuyla okula gittiği için dövüldüğünü iddia
ederek, “Derslerimizin boş olduğu bir saatte olay meydana geldi. Müdür Yardımcısı H.S, birkaç defa
kafamı sıraya vurdu” dedi.
Gaziantep ili Nizip ilçesinde, Yahya Altınbaş Lisesi öğrencisi Mehmet Fatih Öztürk (14), 23 Mart günü okul
koridorunda eli cebinde gezerken, Müdür Yardımcısı İsa Avcı tarafından dövüldü. Öztürk’ün götürüldüğü
hastanede, çene kemiği ve iki dişinin kırıldığı belirlendi.
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Malatya ili Doğanşehir ilçesinde, Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu öğrencisi M.S.(12), 28 Mart günü
öğretmeni M.A.Y. tarafından dövülerek kulak zarı yırtıldı.
Şırnak ili Uludere ilçesi Şenoba beldesindeki Orgeneral Edip Başer yatılı İlköğretim Bölge Okulu 7. sınıf
öğrencisi A.B., 4 Mayıs günü beden eğitimi öğretmeni tarafından, gözleri morarana kadar dövüldü.
Antalya’da, Atatürk Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrencisi İngilizce öğretmeni Ö.C.’nin (34), öğrencilere
hakaret edip dövdüğü bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 12 yıllık öğretmenin küfürlü
sözleri ve bir öğrenciyi dövdüğü anları bir öğrenci tarafından sıranın altından kameraya kaydedildi.
Esenyurt Ali Kul Çok Programlı Lisesi'nde öğrenim gören B.K. isimli öğrenci, “alevi” olduğu için edebiyat
öğretmeni Z.Y.’nin dayak ve baskısına maruz kaldı.
8 Ağustos günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan K.Ü. (1993), O.C. (1993), M.Y.O. (1993) ve V,Ç.
(1993), Sosyal Hizmetler Mehlika Ribnikar Yetiştirme Yurdunda kaldıklarını, yurtta beden eğitim
öğretmenin kendilerine şiddet uygulandığını, ellerine demir sopalarla vurduğunu, yaklaşık bir aydan bu
yana Çeşme’de Kızılay’a ait bir kampa götürüldüklerini, kampta Müdür Yardımcısı M.A.C.’ın kötü
muamelesine maruz kaldıklarını, yere yatırılarak ayaklarına sopa ile vurulduğunu, “hırsızlık yapacaksınız”
denilerek çarşıya çıkmalarının engellendiklerini, bundan dolayı izinsiz çarşıya çıktıklarını ve jandarma
tarafından kampa götürüldüklerini ve jandarmanın kendilerini fareli kuyuya atmakla tehdit ettiğini, M.Ş.
isimli hocaları tarafından da sabaha kadar ayakta bekletildiklerini, yemek verilmediğini, G. isimli hocaları
ile birlikte soğuk suya sokulduklarını, çıplak koşturulduklarını, kendilerine küfür edildiğini belirttiler. Sabah
“haydi şimdi defolun gidin İzmir’e “ denilerek kovulduklarını, dövme olayının sık sık yaşandığını, bundan
dolayı kampı terk ederek otobüs ile Urla’ya kadar geldiklerini, oradan İzmir’e kadar yürüdüklerini ifade
ettiler. Çocuklar tekrar yurda dönmeleri durumunda aynı muameleye maruz kalacaklarını ifade ederek
yardım talep ettiler ve aynı gün Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulundular. Çocuklar Savcılığın
talimatıyla Çocuk Şubesinden gelen polisler tarafından alınarak çocuk şubesine götürüldüler.
Zonguldak Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)
Çaycuma yurdunda dayak yediğini iddia eden öğrenci ile 7 arkadaşı yurttan kaçtı. Çocuklar yurtta dayak
yediklerini öne sürerek, Vali ile görüşmek için Zonguldak'a kaçtıklarını belirttiler. 27 Ekim günü terminalde
görevli polis memurunun durumu bildirmesi üzerine öğrenciler, Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Öğrencilerden N.K. (15), gazetecilere, 11 yıldır yurtta kaldığını, yurtta yetişen ve belirli günlerde burada
kalan eski başkan olarak adlandırdıkları Ş.K. ile yurttaki başkanları İ.K tarafından tarafından darp edildiğini
öne sürdü. Diğer öğrenciler de şiddet gördüklerini iddia ettiler.
İstanbul Ümraniye Şehit Öğretmen Onay İlköğretim Okulu'nda müdür yardımcısı Engin A.'nın, aralarında
tartışan dört öğrenciyi cetvelle dövdüğü iddia edildi. Vücudunda darp izleri bulunan ve hastaneden rapor
alan 12 yaşındaki T.Y.'nin ailesi savcılığa başvurdu. Baba Bahri Y. kaymakamlık ve ilçe milli eğitim
müdürlüğüne de şikâyet mektubu gönderdi.
Adana'da Barboros ilköğretim okulunda matematik öğretmeni Mehmet Şimşek, 8. sınıf öğrencisi V. K.'ya
(15) yumruk attı. 29 Kasım günü meydana gelen olay sırasında burun kemiği kırılan öğrenci, uzun bir süre
hastanede gözlem altında tutuldu.
10 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Nejdet Dönen şu beyanlarda bulundu:
“Oğlumun Fuat Dönen Yenişehir İlköğretim Okulunda 4. sınıf öğrencisidir. Benim oğlum öğretmen
Müzeyen Ateş tarafından 16 Kasım 2007 tarihinde kötü bir şekilde dayak atıldığını ve ciddi anlamda
hırpalandığı şeklinde dövülüp eve gönderilmişti. Bunun üzerine yaptığım Milli Eğitim Müdürlüğüne
yazdığım dilekçenin cevabının almadım. Bunun için gerekli hukuki girişimlerde bulunmanızı talep
etmekteyim.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Bekteş Köyü'nde 11 Aralık günü, köy okulunun 3/A sınıfının
öğretmeni iki gün izin alınca boş derse giren müdür Mustafa Yavuz, öfkelendiği ilkokul öğrencisinin
kulağını çekip yırttı. Yavuz, öğrencilere tüm konuların içinde bulunduğu 20 soruluk test verdi. Yanıtları
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inceleyen Müdür, iddiaya göre, öğrenci Halil Tetik'in 20 sorudan sadece bir tanesine doğru yanıt
verebildiğini görünce önce azarladı, daha sonra hızını alamayarak sertçe kulağını çekti. Ardından,
kulağının kanadığını gören Yavuz, Halil'i öğretmenler odasına götürerek tentürdiyotlu pamuk bastırarak
kanamayı durdurdu. Ancak kanama devam edince öğrenci Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada sol kulağının ciddi şekilde yırtıldığı tespit edilen Halil, hemen ameliyata alındı. Yaklaşık bir saat
süren operasyonla kulağın üst tarafına yedi dikiş atıldı. Veli Necla Tetik, müdür hakkında Cumhuriyet
Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Konu, Sandıklı Kaymakamlığı'na da iletildi. İlçe Milli Eğitim Müdür
Yardımısı Ufuk Taşbaş ise Müdür Yavuz hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. 10 yıldır
Bekteş'te görev yapan okul müdürü, hakkındaki suçlamaları reddetti.

IX. Davalar
Birtan Altınbaş'ın gözaltında ölümü (16 Ocak 1991) nedeniyle, İbrahim Dedeoğlu, Sadi Çaylı, Hasan Cavit
Orhan ve Süleyman Sinkil'in yargılandığı davaya 26 Ocak günü Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
devam edildi. Kararın açıklanması için ertelendiği 16 Şubat günü görülen duruşmada sanık polisler
İbrahim Dedeoğlu, Hasan Cavit Orhan ve Sadi Çaylı, son savunmalarını yaptılar. Kararın açıklanması için
23 Mart gününe ertelenen dava, aynı gün sonuçlandı. Sanık polisler Hasan Cavit Orhan, Süleyman Sinkil,
İbrahim Dedeoğlu ve Sadi Çaylı, "kastı aşan insan öldürmekten, 8 yıl 10 ay 20'şer gün hapis cezası
aldılar. Mahkum polislerin yurtdışına çıkışları da yasaklandı. Davanın gerekçeli kararı 20 Nisan günü
açıklandı. Davanın avukatı Oya Aydın, gerekçeli kararda, sanık İbrahim Dedeoğlu'nu kast ederek,
mahkemenin "Amir memur ilişkisinin çok sıkı olduğu, en ufak ihmalde bulunan memurun meslekten
atıldığı bir meslek grubunda, Terörle Mücadele Şubesi'nde tim amiri olan kişiden habersiz işlem yapılması
inandırıcı değil" diyerek bir anlamda, "amirden habersiz işkence yapılamaz" dediğini ifade etti. Sanık
avukatlarının Dedoğlu'nun soru tim amiri olduğu için sorguya doğrudan katılmayacağını savunarak,
yalnızca "görevi ihmal"den ceza almasını istediklerini anımsatan Aydın, mahkemenin son dönemde sanık
avukatlarının ek tanık dinleme istemlerini ve daha sonradan gelen itirafları da inandırıcı bulmayarak
"davayı uzatmak amacıyla yapıldığını" saptamasının önemli olduğunu belirtti.
17 Eylül 2003 tarihinde, "hırsızlık" iddiasıyla Konya'nın Selçuklu ilçesinde gözaltına alınan İ.A. (10) ve B.K.
(9) adlı çocuklara işkence yaptıkları iddia edilen Alpaslan Altuğ ve İsa Akyüz adlı polislerin yargılanmasına
1 Şubat günü yeniden başlandı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Ocak 2005 tarihinde sonuçlanan
davada, eski TCY'nin 243. maddesi uyarınca yargılanan polisler Alpaslan Altuğ, İsa Akyüz, Ziya Yıldırım
ve Hasan Yılmaz beraat etmişti. Yargıtay, Altuğ ve Akyüz hakkındaki kararı esastan bozmuş, Yıldırım ve
Yılmaz hakkındaki kararı onamıştı.
2002 yılı Temmuz ayında İzmir'de, "Bolşevik Parti Kuzey Kürdistan/Türkiye adlı örgüte üye olduğu"
iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Desde'ye işkence yaptıkları iddiasıyla İzmir 7. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde yargılanan M.Ç, M.A., A.E. ve H.G. adlı polisler hakkındaki beraat kararı onandı. 2003 yılı
Aralık ayında İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davada, 22 Aralık 2004 tarihinde "delil
yetersizliği" gerekçesiyle beraat kararı verilmişti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin beraat kararını yaklaşık iki
yıl sonra 11 Aralık 2006 tarihinde onadığını belirten Mehmet Desde, kararı ancak 26 Şubat günü dosyanın
durumunu sorunca öğrenebildiğini söyledi. Desde, Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin ilamında, kararın hangi
gerekçeyle onandığı açıklanmadan, sadece "Mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri
açıklanmak suretiyle verilen beraat kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan müdahil vekilinin yerinde
görülmeyen itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi onanmasına, 11.12.2006 gününde oybirliğiyle karar
verildi" denildiğini kaydetti.
2006 yılı Kasım ayında, İstanbul Şişli'de bulunan Cevahir Alışveriş Merkezi'nde Asalet Özumut (5) adlı
çocuğun "hırsızlık" kuşkusuyla götürüldüğü odada özel güvenlik görevlileri tarafından dövülmesi
nedeniyle, iki kişi hakkında dava açıldı. Şişli Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede,
Yılmaz Belveren ve Alper Işık'ın, "kasten yaralama ve kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" gerekçeleriyle
cezalandırılması istendi.
Çorum'da 14-20 Kasım 2003 tarihleri arasında İl Merkez Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında tutulduğu
süre boyunca Melek S.'ye 'işkence yaptıkları' gerekçesiyle 11 jandarma istihbarat görevlisi ve "görevini
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kötüye kullandığı" iddiasıyla bir hekim hakkında Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 19 Aralık
2006 tarihinde beraat kararıyla sonuçlandı. Melek S., Çorum Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadede,
gözaltında "gözlerinin bağlandığını", "vücudunun çeşitli yerlerine, iz kalmamasına özen gösterilerek
vurulduğunu", "kafasının bacaklarının arasına sokulduğunu ve bu haldeyken görevlilerden birinin sırtına
oturduğunu", "saçlarının çekildiğini, yolunduğunu", "boğazının sıkıldığını", "tecavüzle tehdit edildiğini"
kollarından ve bacaklarından tutan görevlilerin pantolonunu indirmeye çalıştıklarını ifade etmişti. Melek
S.'nin gözaltına alındığı dönemde Çorum'da görev yapan Jandarma Astsubay H.G., daha sonra atandığı
başka bir kentte Cumhuriyet Savcılığı'na kendi isteğiyle verdiği ifadede, İl Jandarma Komutanı İ.Ş.'nin
emriyle, istihbarat görevlileri tarafından sorgu ve işkence yapıldığını, ancak ilk süreçte tehdit edildiği için
ifade veremediğini söylemişti.
'Hırsızlık' iddiasıyla 2003 yılı Nisan ayında gözaltına alınan Erhan Marik'e işkence yaptıkları gerekçesiyle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Recep Budak, Gürsel Küçük, Osman
Arslan, Fatih Mehmet Tan, Mehmet Demir, Özer Ötücü ve Yahya Eser adlı polisler hakkında 2006 yılında
açılan dava devam ediyor. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 26 Mart 2007 tarihine
ertelendi.
Adana'da 28 Mayıs 2004 tarihinde sokak ortasında Şiyar Perinçek'i öldürmek, gözaltına alınan M. Nurettin
Başçı'ya işkence yapmaktan haklarında dava açılan Davut Özateş, Mesut Gürken, Erhan Çiloğlu isimli
polisler, delil yetersizliğinden beraat etti. Perinçek'in babası Mihdi Perinçek, kararı temyize götüreceklerini
belirtti.
İzmir Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde 31 mahkuma işkence yapıldığı iddiası nedeniyle, Cumhuriyet
Savcılığınca soruşturma açıldı. İzmir Tabip Odası, TİHV, İHD ve Çağdaş Hukukçular Derneği tarafından
oluşturulan "İzmir Ceza ve Tutukevleri Bağımsız İzleme Grubu"nun 2006 yılında hazırladığı 2 raporda, adli
nedenlerle cezaevinde bulunan 31 mahkûmun işkence şikâyetinde bulunduğu bildirildi. Cumhuriyet
Savcılığı da, 10 mahkûmun şikâyetleri hakkında soruşturma açtı. Raporlarda, "Ani Müdahale Mangası"
olarak adlandırılan görevliler tarafından zorla süngerle kaplı bir odaya götürülen mahkûmların, dövüldüğü
ve hakarete maruz kaldığı anlatıldı. İşkenceye cezaevi 1. ve 2. müdürlerinin de eşlik ettiği belirtildi.
Bakanlık, Çağdaş Hukukçular Derneği’nin Adalet Bakanlığı'na sorduğu "Süngerli Oda"nın, 5275 sayılı
"İnfaz Yasası"nın 49. maddesine göre "Gözlem Odası" uygulaması çerçevesinde yapıldığını belirtmişti.
Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, F tipi cezaevi kompleksi içindeki Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı
Cezaevi’nde bulunan 4 tutuklunun, falakadan geçirildiği iddiasıyla ilgili başlattığı soruşturmada, Adli Tıp
Raporu falaka ve dayak iddialarını doğruladı. Adli Tıp doktorunun dayak izlerini tespit ettiği gün, cezaevi
doktorunun da gençleri muayene ettiği, raporunda dayak izlerini gizlediği ortaya çıktı. Raporda gençlerin
boyun, bacak, el ve ayaklarındaki ekimozlar olduğu belirtildi.
Adli Tıp Kurumu, işkence gördüğünü iddia eden iki kadın için verdiği 'fiziksel ve ruhsal travmaya maruz
kaldı' raporundan dört yıl sonra fikir değiştirdi. 10 polise dava açılmasını sağlayan ilk rapordan sonra sanık
avukatlarının talebiyle dosyayı tekrar inceleyen kurum bu kez işkence için 'kesin tıbbi delil' bulamadı. 27
yaşındaki S. ve 21 yaşındaki Ç., 23 Eylül 2002'de PKK üyesi oldukları iddiasıyla ayrı yerlerden gözaltına
alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne (TEM) götürüldü. İki kadın TEM'de dört
gün tutuldu. Bu sürede S.'nin iddiasına göre kendisine elektrik verildi. Bir komiser ağzına tükürdü. Çıplak
bırakıldı, bir polis organını sürttü, bir başkası da soyunup üzerine uzandı, hortumu makatına sokmaya
çalıştı. Tazyikli su sıkıldı. Ç.'nin iddiasına göre cinsel organına hortum sokuldu, kafasına ve yüzüne
tükürüldü, çıplak halde soyulup taciz edildi. Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne konulan iki kadın gözaltı
sonrasında, 27 Eylül 2002'de DGM Adli Tıp Şubesi'nde muayene edildi. Ç.'nin kulaklarda ağrı ve uğultu,
karın ağrısı ve kanama vardı. Aynı gün Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Dairesi'ndeki muayenede omurgada
sıyrık ve kanlı bölge belirlendi. Üç gün sonra 4. İhtisas Dairesi'ndeki muayenede de ağlamaklı hal,
posttravmatik stres hali saptandı. Ç.'nin 15 günlük iş engeli doğduğu belirtildi. S.'nin DGM Adli Tıp
Şubesi'ndeki muayenesinde vajinal kanama, kulaklarda ağrı ve işitme kaybı saplandı. 2. İhtisas
Dairesi'ndeki incelemeye göre omurga üzerinde, solunda ve göğsün sağ üst bölümünde kanlı alan vardı.
4. İhtisas Dairesi'ndeki muayenede akut stres reaksiyon belirlendi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 17
Şubat 2003'te hazırladığı sonuç raporuna, iki kadının 'fiziksel ve ruhsal travmaya maruz' kaldığı yazıldı.
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Raporla İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 polis hakkında, eski Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), beş
yıla kadar hapis cezasını öngören, 'kötü muamele ve işkence' suçunu düzenleyen 243. maddesinden
dava açıldı. Dava sürerken sanık avukatları, DGM Adli Tıp Şubesi'nden alınan raporda vajinal ve kulak
şikâyeti olduğunu, ama Adli Tıp Raporu'nda bunların dikkate alınmayarak psikolojik inceleme yapıldığını
öne sürdü. Avukatlar, bu yüzden yeni rapor hazırlanmasını istedi. Ayrıca bir özel hastaneye ve bir uzmana
raporlar incelettirilerek, 'Bu verilere bakarak kötü muamele yapıldı sonucuna ulaşılamaz' görüşü alındı.
Mahkeme 1 Mart 2007'deki duruşmada, sanık avukatlarının talebini kabul edip yeniden incelenmesi için
raporu Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Adli Tıp Kurumu 27 Haziran'daki yeni raporunda, ilk raporunu 'tekzip'
eden şu sonuca vardı: "Kişinin iddia ettiği şekilde gözaltında kötü muameleye maruz kaldığının kesin tıbbı
delilleri bulunmadı..." Oyçokluğuyla kabul edilen bu karara iki uzman şerh koydu. İki kadının ve ayrıca
Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Projesi'nin de avukatı olan Fatma Karakaş,
"Devam eden bir yargılama, önceden verilmiş bir rapor var. Yeni maddi bulgu olmaksızın, sanık tarafının
istemi üzerine mahkeme dosyayı Adli Tıp'a geri gönderdi. Adli Tıp'ın görüş değiştirmesini yanlı tutum
olarak görüyorum." Davanın son duruşması, 27 Kasım günü gerçekleşti. Savcı sanık polislerden Ömer
Özüyılmaz, Özkan Ekici, Ömer Faruk Albayrak ve Feyzullah İlker Serdar'ın eski TCK'nın 243. maddesi
gereğince cezalandırılmasını, altı polisin de beraatını istedi. Ancak hâkim, Adli Tıp Kurumu'nun son
raporuna istinaden sanıkların 'işkence suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden'
beraat kararı verdi. Kadınların avukatı Fatma Karakaş ise, mahkemenin sanık polisleri koruduğunu iddia
ederek, "Açık deliller karşısında beraat veriyorsanız, inanmak istemiyorsunuz demektir" dedi.
Yargıtay, üniversite öğrencisi Birtan Altunbaş'ı gözaltında işkenceyle öldüren biri eski başkomiser dört
polisin cezalarını onayladı. Yargıtay'ın kararının yazımı tamamlayıp dosyayı mahkemesine göndermesiyle
infaz süreci başlayacak, polislerin tutuklanıp cezaevine konulması gerekecek. Suç tarihinden sonra
yürürlüğe giren 1991 affına göre de hükümlü polisler işkence cezalarının beşte birlik kısmını cezaevinde
geçirecek, buna göre bir yıl yedişer ay hapis yatacak.
Askeri Yargıtay 1. Dairesi, ensesine tokat atan astsubayın elini tutarak "Yeter artık, biz buraya askerlik
yapmaya mı geldik, dayak yemeye mi geldik" diyen asker hakkında verilen mahkûmiyet kararını bozdu.
Dava şöyle gelişti: Eğitim sırasında astsubay A.Ç., onbaşı B.P.'ye esas duruşunu düzeltmesini söyledi.
Onbaşı, 'Komutanım gece 03.00-03.30'a kadar çalıştım, hasta baktığım için ayakta duracak halim yok"
dedi. Bunun üzerine astsubay, sanığı susması konusunda ikaz etti ve bacağıyla ensesine vurmaya
başladı. Sanık "Yeter artık, biz buraya askerlik yapmaya mı geldik, dayak yemeye mi geldik" dedi ve elini
havaya kaldırdı. Bunun üzerine onbaşı hakkında açılan davada 'üste saygısızlık' suçundan 25 gün hapis
cezası verildi. Mahkûmiyet kararını esastan bozan Askeri Yargıtay şu görüşlere yer verdi: "Eğitici hatanın
düzeltilmesi için, doğru hareketi gösterip, hatalarını sanığa anlatması gerekirken, fiziki şiddet uygulayarak
sanığın önce ayaklarına, sonra ensesine canını acıtacak şekilde vurması karşısında, sanığın hareketsiz
kalması beklenemez. Sanığın canının acıması nedeniyle gösterdiği tepkisel hareket ve durumunu
belirtecek şekilde söylediği sözde suç kastı bulunmamakta."
Taksim Meydanı'nın işçilere yasaklandığı 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda görevini yaparken çevik kuvvet
görevlilerinin saldırısına uğrayan Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alper Turgut’un yaptığı suç duyurusu
takipsizlikle sonuçlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetecinin avukatı Tora Pekin'in İstanbul
Valisi Muammer Güler, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve Çevik Kuvvet Şube Müdürü
hakkında yaptığı şikayeti "İşleme koymama kararı" verdi. Pekin, "kasten insan yaralama" ve "iş ve çalışma
hürriyetini ihlal" gerekçeleriyle Danıştay Daire Başkanlığı'na itirazdan bulundu. Hukukçu, başvurusunu
Ceza Yasası'nın 86/1, 3-c ve 117/1 maddelerine dayandırdı.
Makamında Zaman gazetesi muhabiri Mustafa Altıntaş'a saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Isparta
Belediye Başkanı Hasan Balaman ve koruması Fatih Sarıoğlu, 6 Aralık günü Isparta 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmada bir yıl dokuzar ay hapse mahkum edildi. Darptan verilen cezaları
erteleyen Mahkeme, gazeteci Altıntaş'a hakaret ettiği gerekçesiyle de Balaman’ı 7 bin 500 YTL para
cezasına mahkum etti. Gazetenin Isparta Temsilcisi Arif Bayram Taş’ın şikayetinden vazgeçtiği için bu
kişiyle ilgili dava düştü. Isparta Belediyesi eski Hukuk İşleri Müdürü Aykut Okur da delil yetersizliğinden
beraat etti. 9 Şubat 2006 tarihinde yaşanan saldırıyla ilgili Balaman'ın koruması Sarıoğlu tutuklanmış ve
bir süre cezaevinde kalmıştı.
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ADİL YARGILANMA HAKKI
CMK uyarınca zorunlu müdafii olarak görevlendirilen avukatların 2006 yılında hak ettikleri 112 milyon
YTL'nin ödenmemesi nedeniyle Ankara ve İstanbul baroları, 12 Mart gününden itibaren zorunlu avukatlık
hizmetini durdurmaya karar verdi. Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararda, asgari ücret
tarifesini belirleme yetkisinin Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) ait olmasına rağmen, CMK kapsamındaki
ücretleri belirleme yetkisinin Adalet Bakanlığı'na verilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi. Kararda
şöyle denildi: "Adil yargılamanın sağlanması ve işkencenin önlenmesi konusunda çok önemli işlev gören
ve yerleşen sistemin 15 yılı aşan birikimini ve deneyimini bir anda yok etmiş, işbirliği yapmakla yükümlü
olduğu baroları devre dışında bırakmış, bu bağlamda barolar ve bağımsız savunma ile işbirliği yapmak
yerine, yargılama faaliyetinde devlet adına taraf konumunda olan, Anayasamızın 140/6. maddesi hükmü
gereğince idari yönden Adalet Bakanlığı'na bağlı bulunan savcılık kurumu ile işbirliği yapmayı öngören
yeni bir sistem getirmiş, zorunlu müdafilik/vekillik hizmeti karşılığında hak edilen ücretlerin ödenmesinde
savcıları ita amiri konumuna getirmekle, yargının asli ve bağımsız unsuru olan avukatları, kendi eşitleri
olan savcıların hizmetçisi konumuna sokmak suretiyle savcının emrinde bir devlet avukatlığı sistemi ihdas
etmiştir" denildi. Zorunlu avukatlık hizmeti için Ankara Barosu'nun Ağustos ayından bu yana 110.539 YTL
harcadığı belirtildi. İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada da benzer gerekçelere yer verildi.
30 Aralık 1994 tarihinde İstanbul Taksim'deki Opera Pastanesi'ne yerleştirilen bombanın patlaması
sonucu gazeteci-yazar Onat Kutlar ve arkeolog Yasemin Cebenoyan'ın ölümü nedeniyle "PKK üyesi
oldukları" iddia edilen beş kişinin yargılandığı dava, 25 Nisan günü sonuçlandı. İstanbul 11. Ağır Ceza
Mahkemesi, ilk yargılamada ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen sanıklardan Deniz Demir'i
Pişmanlık Yasası uyarınca 16 yıl, Hicran Kaçmaz'ı da 14 yıl hapis cezasına mahkum etti. Hicran Kaçmaz,
kararla birlikte tahliye edildi. Davanın tek tutuklu sanığı Abdülcelil Kaçmaz'ı ömür boyu hapis cezasına
mahkum eden mahkeme, Hasan Ergün'e de 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Yargıtay'ın bozma kararına
karşı görüşü sorulamayan Hasan Kızılkaya'nın dosyası ise ayrıldı. Bombalı saldırı, İBDA/C örgütü
tarafından üstlenildiği halde DGM Savcılığı, PKK üyesi olduğu iddia edilen 20 kişi hakkında dava açmıştı.
Dava, 26 Şubat 2003 tarihinde İstanbul DGM'de sonuçlanmıştı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Deniz Demir,
Hicran Kaçmaz, Abdülcelil Kaçmaz, Hasan Ergün ve Hasan Kızılkaya hakkındaki kararı bozmuştu.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İstanbul'daki Mısır Çarşısı'na bomba yerleştirerek (9 Temmuz 1998) 7 kişinin
ölümüne 120 kişinin yaralanmasına neden oldukları iddia edilen 15 kişinin yargılandığı davaya ilişkin
kararını 2 Mayıs günü açıkladı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, "Mısır Çarşısı'ndaki patlama" nedeniyle Pınar
Selek ve Abdülmecit Öztürk hakkındaki beraat kararını "ceza verilmesi" gerektiği görüşüyle bozdu. "Erdal
Nayır'ı öldürme talimatı verdiği" gerekçesiyle Abdülmecit Öztürk hakkındaki ömür boyu hapis cezası ise
iddianamede bu suça ilişkin hüküm bulunmadığı gerekçesiyle bozuldu. Sanıklar Kadriye Fikret Sevgi'ye
"yasa dışı örgüt üyeliği" iddiasıyla verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını "ek savunma hakkı tanınmadığı"
gerekçesiyle bozan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Heval Öztürk'e verilen aynı cezayı da "eksik soruşturma"
nedeniyle bozdu.
"13 Mart 1999 tarihinde İstanbul Göztepe'de Mavi Çarşı adlı iş merkezine molotofkokteyli atarak 13 kişinin
ölümüne neden oldukları" iddiasıyla Ergin Atabay, Abdullah Günay, Azime Işık ve Metin Yamalak
hakkında açılan dava, 7 Mayıs günü İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme, Azime
Işık, Ergin Atabey, Abdullah Günay ve Metin Yamalak'ı eski TCY'nin 125. maddesi (Devletin hakimiyeti
altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik eylemlerde bulunmak)
uyarınca ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Azime Işık'ın cezası "olaydaki rolü ve
duruşmalardaki davranışları" nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çevrildi.
"DHKP-C üyesi oldukları ve İstanbul DGM Savcısı Yaşar Günaydın (6 Şubat 1992), koruma polisi Şaban
Ceylan, makam şoförü Halis Balta ile emekli Orgeneral Adnan Ersöz'ün (13 Ekim 1991) ölümüyle
sonuçlanan silahlı saldırılara katıldıkları" iddia edilen ikisi tutuklu sekiz kişinin yargılandığı davaya, 3 Mayıs
günü devam edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, yaklaşık 15 yıldır tutuklu
yargılanan Galip Aygül ve Nursel Demirdövücü tahliye edildi.
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1981 yılında İstanbul 2 No'lu Sıkıyönetim Askeri
Mahkemesi'nde başlayan 1243 sanıklı Devrimci Sol
davasına, 10 Nisan günü Üsküdar 1. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma avukatların
savunmalarını hazırlaması için 25 Eylül gününe
ertelendi.
Mersin'den İstanbul'a dönerken bindiği otobüste
yapılan arama sonucu ortaya çıkan eroinin kuryesi
olarak suçlanan L.D. (13), suçsuz yere bir ay tutuklu
kaldığı cezaevinden 9 Şubat günü tahliye edildi. Bir
ay cezaevinde kalan L.D'nin suçsuz olduğu
tanıkların ifadesiyle anlaşıldı. Yolcular, eroinin
bulunduğu çantanın L.D'ye ait olmadığını ve yolculuk
esnasında böyle bir çantayı görmediklerini söyledi.
L.D'nin babası Sait D. ve amca Adil D. hakkında
yapılan incelemede ise bu kişilerin eroin ticareti ile
ilgileri olmadığı tespit edildi. Otobüsteki eroinin kime
ait olduğuyla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi. 15
Aralık 2006 günü amcasını görmek için gittiği
Mersin'den dönen 5. sınıf öğrencisi L.D'nin bindiği
otobüste 9 kilo 236 gram eroin bulunmuştu. Muavin,
çantanın ona ait olduğunu söyleyince, L.D,
tutuklanarak Aksaray E tipi cezaevine gönderilmişti.
2006 yılında öldürülen 34 yaşındaki tekstilci Özkan
Kapsan'ın katil zanlıları olarak tutuklanan ve 11 ay
cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakılan iki kişinin suçsuz yere
cezaevinde yattıkları ortaya çıktı. Kapsan, Bursa'nın
Osmangazi ilçesi Avdancık Köyü yakınlarında 2006
Mart'ında tabancayla başına tek el ateş edilerek
öldürüldü. Kapsan'ın yanındaki sekreteri Mine
Motorcu'ya da tecavüz ettikleri öne sürülen zanlılar,
tekstilcinin otomobilini de yakarak kaçtı. Cinayet
zanlısı olarak yakalanan Yunus K. ve İsmail D.,
tutuklandı. Suçu kabul etmeyen zanlılar Motorcu
tarafından da teşhis edilemeyince 320 gün
cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak
üzere salıverildi. Bu arada Bursa'da bir hırsızlık
olayını çözmek isteyen polis, aranan zanlıların
arkadaşları Erdal K. ve Önder A.'yı Emniyet'e
çağırdı. Zanlılar, polisin, "Biz sizi neden çağırdık
tahmin edin bakalım" sorusuna, "Avdancık
Köyü'ndeki cinayet için" yanıtını verdi. Polis, zanlıları
bu yönde sorgulayınca cinayet aydınlandı.

Suçlu
çocukları
hangi
mahkeme
tutuklamalı?
Yargıtay'ın iki dairesinin verdiği farklı kararlar
suçlu
çocukları
hangi
mahkemenin
tutuklayabileceği konusunda kargaşa yarattı.
Yargıtay
Ceza
Genel
Kurulu'nda
çozümlenecek
olan
tartışmalı
kararlar
Ankara'da 18 yaşından küçük iki çocuğun
tutuklanması sırasında ortaya çıktı. M.Ü. ve
Ş.T. 'nitelikli yağma' suçundan Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçlarını
Soruşturma Bürosu savcıları tarafından
tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza
mahkemesine gönderildi. Mahkeme, zanlıların
'Çocuk Koruma Kanunu'na göre mesai saatleri
içinde çocuk mahkemesine sevk edilmesi
gerektiğini belirterek, evrakı Cumhuriyet
Savcılığı'na iade etti. Bunun üzerine Savcılık
dosyayı
nöbetçi
çocuk
mahkemesine
gönderdi. Bu mahkeme ise tutuklama
konusunda karar verme yetkisinin sulh ceza
mahkemesinde olduğunu açıklayarak dosyayı
geri gönderdi. Bu arada çocuklar, mesai saati
bittiği için tekrar Emniyet'e götürüldüler. Ertesi
gün yeniden Ankara Adalet Sarayı'na getirilen
çocuklar, o gün nöbetçi olan sulh ceza
mahkemesinden talepte bulunulması üzerine,
sorguları
yapıldıktan
sonra
tutuklandı.
Mahkemelerin verdikleri ilk kararları Yargıtay
6. ve 3. ceza dairelerinin verdikleri iki farklı
karara dayandırdıkları öğrenildi. 6. Ceza
Dairesi'nin bir dava nedeniyle 'Çocukların
tutuklamalarına nöbetçi çocuk mahkemeleri
bakar" kararı verirken 3. Daire 'Nöbetçi Sulh
hukuk mahkemeleri bakar' yönünde karar
aldığı belirtildi. Yargıtay ceza dairelerinin
verdiği bu iki farklı karar yerel mahkemelerde
belirsizliğe neden olurken, Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı, çelişkinin giderilmesi için Adalet
Bakanlığı'na başvurdu. Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı iki daire arasındaki içtihat
çelişkisinin Yargıtay Genel Kurulu tarafından
çözümlenmesini istedi. (Radikal-01.08.07)

2005 yılı Ekim ayında Diyarbakır Otogarı'nda
bulunduğu sırada Aydın Yaşlı isimli vatandaşı örgüte
kazandırmak suçlamasıyla gözaltına alınıp, tutuklanan feshedilen DEHAP'ın Merkezi Gençlik Kolları
Merkez eski Yöneticisi Münür Ay'ın Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına 12 Ocak
günü devam edildi. Yaklaşık 15 aydır tutuklu olarak yargılanan Ay ile avukatı Servet Özen duruşmada
hazır bulundu. Ay'ın otogarda gözaltına alındığı sırada, Yaşlı'yı arayıp aramadığı ve üçüncü şahısların
Yaşlı ve Ay arasında kontak kurduğunun tespiti için TELSİM İletişim A.Ş.'den istenen bilgiler mahkemeye
ulaştı. Bilgilerde Ay'ın ne Yaşlı ile ne de Yaşlı ile görüşen 3. şahıslarla herhangi bir görüşmesinin olmadığı
ortaya çıktı. Av. Özen, müvekkilinin suçsuzluğunun ortaya çıktığını belirterek, tahliyesini istedi. İddia
213

ADİL YARGILANMA HAKKI | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

makamı ise 4. ya da 5. şahısların Yaşlı ile Ay arasında iletişim kurabilmiş olabileceğini ileri sürdü. Savcı,
DEHAP Merkezi Gençlik Kolları Yöneticisi Ay'ın 'Yaşadışı örgüte yardım ve yataklık' etmek suçlamasıyla
TCK'nin 314/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasını istedi.
Abdullah Öcalan'ın Türkiye getirilmesinin yıldönümü dolayısıyla 15 Şubat 2005 yılında DEHAP Cizre İlçe
Örgütü'nün yaptığı basın açıklaması sırasında polisin müdahalesi sonucu yaşanan olaylara ilişkin,
haklarında 'Kamu binalarının taşlanarak devlet malına zarar vermek', 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek'
iddialarıyla Cizre Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava da 1 yıl 6 ay hapis cezası alan 8 DEHAP'lı ve
Ülkede Özgür Gündem Gazetesi Şırnak Temsilcisi Hüseyin Afşar'ın cezası Yargıtay tarafından onandı.
Ülkede Özgür Gündem Şırnak Temsilcisi Hüseyin Afşar, muhabir olarak olayları izlediğini ancak bunun
suç olarak görüldüğünü söyledi. Afşar, muhabir olarak izlediği bir olayda eylemci gibi yargılanarak ceza
verilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.
Sincan Çocuk ve Gençlik Cezaevi'ndeki müvekkillerinin işkence gördüğünü belgeleyen iki avukat
hakkında, 'Gardiyanlara tehdit ve hakaret ettikleri' gerekçesiyle Sincan Cumhuriyet Savcılığı tarafından
soruşturma başlatıldı. Sincan Çocuk ve Gençlik Cezaevi'ndeki müvekilleri Özgür Karakaya, İlker Şahin,
Nadir Çınar ve Canan Altunç'un işkence gördüğünü belgeleyen ÇHD Genel Merkez Yönetim Kurulu
üyelerinden Avukat Özgür Yılmaz ve Kenan Aslan soruşturmalık oldu. Cezaevinde görevli gardiyanlar, 22
Kasım 2006 tarihinde görüşe gelen Aslan ve Yılmaz'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldıkları iddiası ile
cezaevi idaresine başvurdu. İdarenin durumu savcılığa bildirmesi üzerine iki avukat hakkında soruşturma
açıldı. Soruşturma kapsamında Sincan Cumhuriyet Savcılığı'nın, gardiyanların tanık olarak gösterdiği
kişilerin ifadesine başvurduğu öğrenildi.
Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe Köyü Jandarma Karakolu’na 4 Haziran günü gerçekleşe
intihar saldırısıyla ilgili soruşturmayı yürüten askeri savcılar, gözaltına alınan köylüleri Elazığ 8. Kolordu
Komutanlığı’nda sorguladılar. Saldırının ardından karakol saldırısında kullanılmak üzere aracına
militanlarca aracına el konulan Mehmet Çalışkan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kocatepe Köyü
sakinlerinden Ali Ekber Akyıldız ve İsmail Gül isimli iki köylü de olaydan bir ay sonra askeri savcılıktaki
ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Askeri Mahkemece tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi’ne
gönderildi. Bugüne kadar soruşturma kapsamında 100 köylünün ifadesi alınırken, köylülerin askeri
helikopterlerle Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı’na götürülerek burada askeri savcı tarafından ifadelerinin
alındığı öğrenildi. Yasalara göre askeri savcılar ve mahkemeler sadece personellerini yargılama hakkına
sahip. Yani siviller bu savcılara ve mahkemeler tarafından yargılanamazlar. Sanık avukatlarından Hüseyin
Aygün, bu durumun hukuk açısından bir skandal olduğunu belirtti. Askeri mahkemelerin sivilleri
yargılamaya yetkili olmadığını dile getiren Aygün, “askeri mahkeme sadece askeri personellerin kendi
görevleri ile ilgili işledikleri suçlarla ilgilenebilir. Oysa ki burada siviller yargılanıyor. Ve bu soruşturma ve
yargılama olay yeri Pülümür olduğu için Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülmek
durumundadır. CMK’nın 250. maddesine göre ‘devletin bütünlüğüne göre suçlar özel olarak
görevlendirilmiş mahkemelerce yürütülür.’ Yani bu soruşturmayı bir askeri savcılık yürütemez. Cumhuriyet
savcıları yürütür ve Ağır Ceza Mahkemeleri yargılar” dedi. Aygün, sözkonusu olayda askerlerin mağdur
olduğunu bu nedenle tamamen orduya bağlı Askeri Savcı ve yargıçların bu dosyada adil
davranamayacağını belirterek, “sözkonusu olay üzücü bir olaydı ve Türkiye’nin gündemine oturdu. Çok
sayıda asker yaşamını yitirdi. Bu durumda askeri bir mahkeme nasıl adil yargılayacak. Yani düşünün
sanıklar, savcıya ‘komutanım’ diye hitap ediyorlarsa, nasıl bir adil yargılamadan bahsedilebilir” dedi.
Aygün, soruşturmanın askeri savcılıkça yürütülmesine ilişkin bir üst askeri mahkeme olan Malatya Askeri
Mahkemesi’ne yaptıkları itiraz başvurularına ise şu ana kadar bir yanıt alamadıklarını söyledi. Aygün,
savcılığın dosyaya gizlilik kararı verdiğini bu nedenle dosyayı da inceleyemediklerini belirterek, “dosyayı
inceleyemiyoruz ve neden gizlilik kararı verilmiş bunu da anlamış değilim. Zaten bu durum şunu gösteriyor
ki, cumhuriyet savcılığı ve sivil mahkeme tanınmıyor” dedi.
Mersin’de 2007 1 Mayıs’ında “yasadışı slogan attıkları” gerekçesiyle dört aydır cezaevinde tutulan dört
üniversite öğrencisi, 26 Eylül günü yapılan duruşmada araç bulunmadığı bahanesiyle mahkemeye
çıkartılmadığı için davaları bir sonraki aya ertelendi ve tutukluluk halleri devam ettirildi.
Bursa'nın İznik ilçesinde iki yıl önce yaralı bulup hastaneye gönderdiği arkadaşı Cemil Kıran'ın ölmesi
üzerine cinayetten tutuklanıp, iki yıl hapis yatan Fatih Sultan Gürsel (23), 29 bin 269 YTL tazminat alacak.
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Arkadaşı ölünce cinayetle suçlanan Gürsel, 20 yıl ceza aldı. Yargıtay kararı bozunca tekrar hâkim önüne
çıkan Gürsel, bu kez beraat etti. İki yıl hapiste kalan, bu arada nişanlısı tarafından terk edilen Gürsel,
devlete tazminat davası açtı. Mahkeme 29 bin 269 YTL tazminata karar verdi.
Özpınar Piyade Hudut Takım Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından 8 Mart 2006 tarihinde yapılan yol
kontrolünde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulan İran vatandaşı
Ali Emirhani'nin Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına Kasım ayında devam edildi.
Mahkeme heyeti, Emirhani'ye 'PKK/Kongra Gel üyesi olmak'tan 12 yıl, 'patlayıcı madde bulundurmak'tan
10 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurmak'tan 13 yıl ayrı ayrı olmak üzere toplam 35 yıl hapis cezası verdi.
Emirhani'nin Avukatı Dinçel Aslan, İzmir'de 22 Aralık'ta gözaltına alınan Faruk Taştan'a aynı
suçlamalardan İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl hapis cezası verdiğini belirterek, emsal
karara rağmen böylesi bir kararın verilmesinin kabul edilemez olduğunu ve ihtiraz edeceklerini söyledi.
Kararın hukuki olmadığını belirten Aslan, Türkiye'de çeşitli mahkemelerde aynı suçlardan yargılanan
kişilerin aldığı cezalar arasında büyük bir fark olduğunu belirterek, 'Mahkeme müvekkilime somut deliler
olmamasına rağmen 35 yıl hapis cezası verdi. Ancak mahkemeye sunduğumuz İzmir 8. Ağır Ceza
Mahkemesi'nin bu konuda verdiği emsal karar var. 'Tehlikeli madde bulundurmak' ve 'Ruhsatsız silah
bulundurmak' suçları 'örgüt üyesi olmak' suçunun bir unsurudur. Bu nedenle geçitli bir suçtur. Geçitli bir
suç olması nedeniyle 'patlayıcı madde bulundurmak' veya 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçu 'yasadışı
örgüt üyesi olmak' suçunun unsuru olduğu için ayrıca bu suçlardan ceza verilmemesi gerekmektedir' dedi.
İzmir'deki mahkemenin verdiği 6 yıllık ceza Yargıtay tarafından onanmış bir ceza olduğunu da aktaran
Aslan, hukuktaki bu hakimlerin kafasındaki karar farklılığının veya kanun maddelerini yorumlamadaki
farklılığın birilerini ciddi olarak mağdur ettiğini aktardı. Aslan, 'Mağduriyetin giderilmesi için Yargıtay'ın bu
konuda istikrarlı bir duruşu sergilenmesi için dosyayı temyiz edeceğiz' dedi.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, ölüm orucu eylemi nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan ve temel
ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumda olan Remzi Aydın'ı, AİHM'in 'tutukluluk süresi makul süreyi
aşmıştır' yönündeki kararına rağmen tahliye etmedi. Mahkeme tarafından adeta ölüme terkedilen Aydın,
AİHM'e bu kez acil başvuruda bulundu. Remzi Aydın (35), 2 Ağustos 1998 tarihinde tutuklandı. İstanbul
Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) yargılanan Aydın, TKEP/L davasından TCK'nın 146/1 maddesi
gereğince müebbet ağır hapis cezasına çarptırıldı. Karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından usul
yönünden bozuldu. Yargılamayı yeniden başlatan İstanbul 2 No'lu DGM, aynı kararı hükmetti; ancak
Yargıtay bu kararı da bozdu. Aydın, Temmuz 2004'te tekrar hakim karşısına çıktı. F tipi cezaevlerine
geçişi ve cezaevlerindeki tecridi protesto etmek amacıyla 26 Haziran 2003'te ölüm orucu eylemine giren
Aydın, eyleminin 539'uncu gününde isteği dışında zorla tıbbi müdahaleye maruz kaldı. Müdahale
sonrasında Aydın, tekerlekli sandalyeyle duruşmalara katıldı. Bayrampaşa ve Tekirdağ 1 No'lu F Tipi
Cezaevi'nin ardından zorla Kocaeli 1 No'lu F Tipi Cezaevi'ne sevk edilen Aydın, tutukluluk süresi makul
süreyi aştığı halde cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. Aydın, sağlık sorunları nedeniyle ihtiyaçlarını tek
başına karşılayamadığı için de zor durumda. Avukat Eylem Erkaslan, Remzi Aydın'ın hukuka aykırı bir
şekilde cezaevinde tutulması üzerine davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı. Av.
Erkaslan'ın başvurusunu değerlendiren AİHM, 20 Şubat 2007'deki kararında, 'Aydın'ın tutukluluk süresinin
makul süreyi aştığına, bu derece uzun tutukluluğun hiç bir gerekçe ile açıklanamayacağına ve Aydın'ı
yargılayan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni (AİHS) ihlal ettiğine'
hükmetti. Ancak mahkeme, 'delillerin karartılması, kaçma ihtimali' gibi gerekçelerle, AİHM kararını göz ardı
etti ve Aydın için istenilen tahliye taleplerini reddetti. Aydın, mahkemenin ret talebi üzerine avukatı ile
birlikte AİHM'e acil başvuruda bulundu.
Mardin ili Kızıltepe İlçesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Türkiye İldem isimli kadın hakkında, 2006 yılında
Habur Sınır Kapısı'ndan yasal yollardan geçerek PKK militanı olan oğlu Müslüm İldem’i ziyaret etmesi ve
dönüşte üzerinde bulunan resimler ve mektuplar gerekçesiyle Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
"Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlaması ile dava açıldı.
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde 9 Kasım 2005 tarihinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan
olaylara ilişkin, 18 kişi hakkında, “devlet malına zarar vermek” suçlamasıyla açılan davanın duruşması
Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık ve avukatların hazır bulunduğu duruşma yaklaşık 5 saat
sürdü. Savunmanın verildiği duruşmada, mahkeme eksik evrakların tamamlaması için duruşmayı 1 Aralık
tarihine erteledi.
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Şemdinli Davası
9 Kasım 2005'te Şırnak’ın Şemdinli ilçesindeki Umut Kitabevi'nin bombalanması üzerine Astsubaylar
Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile itirafçı Veysel Ateş hakkında açılan ve “Şemdinli Davası” olarak anılan
dava 2007 yılında devam etti. Saldırı sonrası vatandaşlar zanlıları arabasında yakalamış, kitabevine
bomba attığı ileri sürülen PKK itirafçısı Veysel Ateş ile halkın üzerine ateş açıp bir kişiyi öldürmekle
suçlanan Uzman Çavuş Tanju Çavuş ve bombalamaya karıştığı öne sürülen astsubaylar Ali Kaya ile
Özcan İldeniz tutuklanmıştı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), tarafından meslekten ihraç
edilen Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya'nın hazırladığı iddianamede, astsubaylar Kaya ve
İldeniz ile itirafçı Veysel Ateş için "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemde
bulunmak, adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs etmek, suç işlemek için anlaşmak"
suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Van Cumhuriyet Savcılığı'nın iddianamesinde,
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve bazı subaylarla ilgili bölüm, askeri yargının
yetki alanına girdiği için Genelkurmay'a gönderilmiş, Genelkurmay Başkanlığı da 1 Mayıs 2006 tarihli
açıklamasında, soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verildiğini duyurmuştu. Orgeneral
Büyükanıt, Şemdinli'de suçüstü yakalanan Astsubay Ali Kaya için "Kendisini tanırım. İyi çocuktur"
demişti. Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 19 Haziran 2006 tarihinde görülen duruşmasında,
astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz, Zahir Korkmaz'ı öldürmekten 25'er yıl, Seferi Yılmaz'ı
öldürmeye teşebbüsten 12'şer yıl ve Metin Korkmaz'ı yaralamaktan da 6'şar ay olmak üzere toplam 39
yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırılırken, Yargıçlardan Sinan Sivri, sanıkların "basit çete" suçu
yerine Savcı Ferhat Sarıkaya'nın hazırladığı iddianame doğrultusunda Ceza Yasası'nın (TCK) 302'nci
maddesinde yer alan "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak"tan ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası almalarını isteyerek karşı oy kullandı. Davanın üçüncü sanığı itirafçı Veysel Ateş'le ilgili kararsa,
avukatının mazeret bildirerek duruşmaya gelmemesi nedeniyle ertelendi. 3 Ağustos günü görülen
duruşmada Veysel Ateş'in avukatları mahkeme heyeti başkanı hakim İlhan Kaya ve Muharrem Ballı
için, müdahil avukatlar da daha önceki duruşmada sanıkların tahliyesini isteyen diğer hakim Ferhat
Erbaş için reddi hakim talep etti. Hakim Ferhat da, diğer sanıklar Ali Kaya ve Özcan İldeniz'in 39 yıl 5'er
ay ceza aldığı duruşmayla ilgili "O gitti, karar çıktı" başlıklı haberlerin ardından vicdanen tarafsız
olamayacağını gerekçe göstererek çekildi. PKK itirafçısı Veysel Ateş, 10 Kasım günü görülen
duruşmada 39 yıl 10 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davanın 18 Ocak günü Yargıtay 1 Ceza
Dairesi’nde başlayan temyiz duruşmasında astsubayların avukatları davanın AB baskısı altında
yapıldığını iddia ederek, cezanın bozulmasını istedi. Davaya ilişkin çelişkilerin giderilemediğini savunan
avukatlar, bombalamanın PKK provokasyonu olduğunu ve alınan kararın taraflı tanıkların beyanları ile
verildiğini öne sürdüler. Avukatlar Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin maddi gerçeklerden uzak önyargı
ve varsayımlarla hüküm kurduğunu iddia etti. Ceza Yasası'ndaki ölümle sonuçlanan olaylarla ilgili
davalarda görevli Yargıtay 1. Ceza Dairesi 1 Şubat günü görülen duruşmada, yüklenen suçların niteliği
yönünden görevsizlik kararı verdi ve davayı görev alanında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya
teşebbüs"ün, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma"nın da yer aldığı davalar bulunan 9. Ceza
Dairesi’ne gönderdi. Yargıtay Başsavcılığı bu kararına itiraz ederek bombalamanın "basit cinayet
davası" gibi değerlendirilmesinde bulundu. Yargıtay Ceza Kurulu, Başsavcılığının verilen görevsizlik
kararına itirazını ise geri çevirdi. Bunun üzerine davayı ele alan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 16 Mayıs
2007 tarihinde görülen duruşmada Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık astsubaylar Ali Kaya ve
Özcan İldeniz'e verdiği hapis cezasını "eksik soruşturma" gerekçesiyle bozdu ve davaya askeri
mahkemenin bakması gerektiğine hükmetti.
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Şemdinli Davası
Yargıtay'da 'eksik soruşturma' gerekçesi ile bozulan dava 13 Haziran günü Van 3. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma öncesi Cumhuriyet Savcısı Sezgin Kanmaz, "yeterli delil olmadığını"
ileri sürerek sanık astsubayların tahliyesini istedi ancak Mahkeme bu talebi reddetti. Mahkeme,
Yargıtay'ın 'eksik soruşturma' gerekçesine uysa da, davayı Askeri Mahkeme'ye göndermedi.
Duruşmada bombalama olayına karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan Ali Kaya, Özcan İldeniz ile itirafçı
Veysel Ateş'in tutukluluklarının devamına, 29 Haziran'da da olay mahallinde keşif yapılmasına karar
verildi. Bunun üzerine sanık avukatları bir üst mahkeme olan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne
başvurarak yargılamanın askeri mahkemede yapılmasını ve sanıkların tutuksuz yargılanmasını istedi.
Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi ise yargılamanın sivil mahkemede yapılmasına devam edilmesine karar
verdi ve tutuklu sanıkların tahliye talebini reddetti. Dava devam ederken Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu, davaya bakan 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İlhan Kaya’yı Bakırköy'e düz hakim olarak, 3.
Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinden Muharrem Ballı Ordu'ya, Ferhat Erbaş Bursa'ya atadı, bu
mahkemenin verdiği kararlara karşı yapılan itirazları karara bağlayan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı Mahir Merdun ise Kartal'a düz hakim olarak, heyet üyeleri Vahit Baltacı ve Sinan Sivri de
Adana'ya hakim olarak atandı. Bu atamalardan sonra 17 Ağustos günü Van 3. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada mahkeme heyeti, yeni oluştuğu ve dosyayı inceleyemediği
gerekçesiyle, davanın askeri mahkemenin görev alanına girip girmediğine karar verebilmek için dosyayı
incelemek üzere davayı 14 Eylül'e erteledi. 14 Eylül günü görülen duruşmada Mahkeme, davada
görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Van Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne gönderdi.
Mahkeme ayrıca, davanın tutuklu sanıkları astsubaylar Ali Kaya, Özcan İldeniz ve diğer sanık Veysel
Ateş'in tahliye edilmesine dair talebi de reddetti. Müdahil avukatlar 14 Aralık günü askeri mahkemede
görülecek dava öncesi askeri mahkemenin görevsizlik kararı vererek dava dosyasını uyuşmazlık
mahkemesine gönderilmesini talep etti. Öğleden sonra mahkeme talebi reddettiğini açıklayınca,
Türkiye'nin dört bir yanından gelen 330 avukat davadan çekildiklerini açıkladı. Van Jandarma Asayiş
Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde aynı gün görülen duruşmada, mevcut delil durumu, delilleri
karartma ihtimalinin bulunmaması ve tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak sanıkların CMK'nın
102'nci maddesi gereğince tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine' karar verildi. Van'daki askeri
mahkemenin tahliye ettiği Şemdinli davası sanıkları astsubaylar Ali Kaya'yla Özcan İldeniz, "Batı
illerine" tayin edildi.
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KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ
I. GÖZALTINA ALINANLAR ve TUTUKLANANLAR

Adana
Adana'da "Barış ve Kardeşlik İnisiyatifi" imzasıyla hazırlanan "Kürt sorununa siyasi demokratik çözüm"
yazılı afişleri asan Hüseyin Iraz, Halit Yavuz, Davut Önder, EMEP üyeleri Cüneyt Yılhan ve Erdem İdigük,
12 Ocak günü gözaltına alındı.
PKK üyesi oldukları iddia edilen H.A. ve C.Y., 23 Ocak günü Ceyhan ilçesinde gözaltına alındı. H.A. ve
C.Y. 25 Ocak günü tutuklandı.
4 Şubat günü Adana'da, “Mustazaflar” isimli dernek çatısı altında “Hizbullah” adına faaliyette bulundukları
iddia edilen 8 kişi tutuklandı.
Şemsiye Bağdu, 8 Şubat günü İHD Adana
şubesine
yaptığı
başvuruda,
Şakirpaşa
mahallesinde evleri basılıp arama yapıldıktan
sonra Tamer Bağdu, Yakup Elmas, Engin
Okutucu, Kerem Acar ve Hüseyin Bayev isimli
kişilerin “Abdullah Öcalan ile ilgili yapılan gösteriye
katıldıkları” gerekçesiyle gözaltında alındıklarını
belirtti
.
Bedri Bağdu, Metin Baran ve Veysel Bağdu, 12
Şubat günü İHD Adana şubesine yaptıkları
başvuruda, 8 Şubat günü evlerine polis tarafından
baskın yapıldığını, polisin arama izni kâğıdını
göstermeden arama yaptıktan sonra kendilerini
“Şakirpaşa mahallesinde bir eyleme katıldığı”
gerekçesiyle gözaltına aldıklarını belirttiler.
Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıl
dönümü nedeniyle Adana'da düzenlenen bir
gösteride Hasan Dündar (16), İsmail Bayav (16),
Mazlum Güner (15), Recep Ateş (17), Mesut Kısa
(17), A.T. (16), ve S.K. (12) adlı çocuklar 16
Şubat günü polis tarafından gözaltına alındı.
Seyhan ilçesinde 17 Şubat günü düzenlenen ev
baskınlarında Ercan Ay, Cahide Güner, Fehime
Tekme, Kadri Bağdu, Şemse Bağdu, Ahmet Akyol,
Kenan Karavil ve M.B adlı çocuk, "Abdullah
Öcalan'ın
zehirlendiği
yönündeki
iddialar"
nedeniyle düzenlenen gösteriye katıldıkları
gerekçesiyle gözaltına alındılar. Gözaltına alınan 8
kişi 19 Şubat günü tutuklandı.
Adana'nın
Seyhan
İlçesi'nin
Gülbahçe
Mahallesi'nde 7 Mart günü Abdullah Öcalan'ın
sağlığına ilişkin yapılan açıklamalar nedeniyle
eylem yapan bir grubun haberini izleyen DİHA
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Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’nda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Cumhurbaşkanı
Ahmet
Necdet
Sezer’in
onayladığı
“Polis
Vazife
ve
Salâhiyet
Kanunun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
14 Haziran günü Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girdi. Yasa, AB uyumu sürecinde
yetkileri sınırlanan polise geniş yetkiler tanıyor.
Yeni yasayla polise verilen yetkilerden bazıları
şöyle: Polis, tehlikenin veya suç işlenmesinin
önlenmesi amacıyla “deneyimine dayanarak”
hâkim kararını beklemeden de kişileri ve araçları
durdurabilecek, kimlik kontrolü yapabilecek,
kişilerin üstlerini ve araçlarını arayabilecek.
Görevini yaparken direnişle karşılaşırsa zor
kullanabilecek. Derecesini amirinin talimatıyla
artırabilecek. Polis “dur” ihtarına uymayarak
kaçanlara önce uyarı amacıyla, kaçmaya devam
ederse de yakalanmasını sağlayacak şekilde
doğrudan ateş edebilecek. Kendisine ateş
edilmesi halinde de “etki, ölçü ve oranını” kendisi
belirleyerek duraksamadan ateş etme yetkisine
sahip olacak. Kimlikleri olmayanlar gözaltına
alınıp tutuklanabilecek. Bu kişiler kimliklerini
kanıtladıklarında serbest kalacak. Gönüllü
parmak izi verenlerin yanı sıra silah ruhsatı,
ehliyet, pasaport başvurusunda bulunan, polis
ve özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen,
Türk vatandaşlığına alınma, sığınma talebinde
bulunan ve gözaltına alınanların parmak izleriyle
fotoğrafları arşivlenecek. (Radikal-14.06.2007)
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muhabiri Metin İnan ve Ali Buluş olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.
"PKK üyesi oldukları" iddia edilen Yıldırım Çelebi, DTP İl Örgütü yöneticisi Sima Dorak, Ahmet Yandım ve
Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği yöneticisi Mehmet Sarıdağ, 8 Mart günü
gözaltına alındı.10 Mart günü Mehmet Sarıdağ tutuklanırken, Ahmet Yandım serbest bırakıldı.
İsmail Nergiz 15 Mart günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda Çukurova Üniversitesi’nde öğrenci
olan Yusuf Toluk ve Şemsettin Baran isimli kişilerin “okulda pankart astıkları” gerekçesiyle polis tarafından
gözaltına alındığını belirti. Tolağ ve Baran, “suç ve suçluyu övdükleri” gerekçesiyle tutuklandı.
Emrah Sömer, Hakim Baran, Agit Aydemir, Emrah Kotluk, Şeyhmus Güner, Muhittin Kaya, Ali Baran,
Müslüm Baran, Sayit Kaya ve İbrahim Ece isimli çocuklar, gerçekleştirilen Newroz etkinliklerinde bayrak
ve resim taşıdıkları gerekçesiyle 27 Mart günü gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlardan Hakim Baran,
Agit Aydemir ve Muhittin Kaya isimli çocuklar tutuklanarak cezaevine konuldu.
Özge Sapmaz ve Tufan Ahi, 29 Mart günü İHD Adana şubesine yaptıkları başvuruda, Milli Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik’in Adana Özel Burç okullarının açılışını gerçekleştirdiği sırada yaptıkları protesto nedeniyle
gözaltına alındıklarını belirttiler.
5 Nisan günü Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin evlerine ve öğrenci yurtlarına düzenlenen baskınlarda
Hasan Akar, Deniz Ökmen, Vildan İlek, Çetin Bedir ve Sergen Büyükkaya adlı öğrenciler, “Üniversitede
Kürtçe yazılı Newroz’a çağrı afişleri astıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı. Öğrencilerden Hasan Akar,
Deniz Ökmen ve Vildan İlek tutuklanarak cezaevine konuldu.
"DHKP-C üyesi oldukları" iddia edilen E.Y., U.K. ve S.Y. adlı kişiler gözaltına alındı.
Gazi Yıldırım, 11 Nisan günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, Newroz afişleri astıkları
gerekçesiyle tutuklanan üç öğrenci arkadaşlarının serbest bırakılması amacıyla 11 Nisan günü Çukurova
Üniversitesinde yaptıkları basın açıklamasına müdahale eden polisin, Ali Nazlıgül, İhsan Yiğit, Murat
Delen, Barkın Banaz, Onur Gürbüz, Çenk Ulaş, Erdal Çelebi, İsmail, Sarı, Ertan Tüysüz, Mustafa Kaya,
Alaattin Sönmez, Ozan Emre Özyılmaz, Hıdır Tınas, Onur Aydın, Oktay Türk, Sibel Turhal, Perihan
Çakmak, Gurbet Karadaş, Ezgican İmer, Sevgi Yıldırım isimli öğrencilerin gözaltına aldığını belirtti.
10 Mayıs günü Yüreğir ilçesinde “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.
23 Mayıs günü intihar saldırısına hazırladığı iddia edilen Ebru Kara isimli bir kadın gözaltına alındı.
6 Haziran günü Yüreğir ilçesi Doğankent Beldesi'nde “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir
kişi gözaltına alındı.
Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği’nin eski çalışanlarından Cafer Temel, 12 Haziran günü
Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) Adana Şubesi önünde gözaltına alındı.
Ulaş Yıldız, 28 Haziran günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, 26 Haziran günü ölüm orucu
eyleminde yaşamını yitiren Aysun Bozdoğan’ın Adana Kabasakal Mezarlığındaki mezarı başında anma
töreni düzenlediklerini, mezarlığın çıkışında Küçük Dikili jandarması tarafından durdurularak Ulaş Yıldız,
Buket Yıldız, Sinem Yolcu, Serkan Tunç, Onur Gül, Mustafa Öztürk, Mehmet Bozkurt, Aytaç Miroğlu,
Ferhat Erkabalcı, Sami Tunç, İbrahim Yıltırek ve Serkan Acıbucu isimli arkadaşları ile birlikte gözaltına
alındığını belirtti. Gözaltına alınanlardan Aytaç Miroğlu, Ferhat Erkabalcı, Sami Tunç, İbrahim Yıltırek ve
Serkan Acıbucu, “suç ve suçluyu övmek” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
Adana’nın Tuzla ilçesine bağlı Kapıköy mahallesindeki çadırlara 3 Temmuz günü düzenlenen baskında,
Mehmet Ali Külter, Fatma Belge, Saire Tan ve Behiye İlter gözaltına alındı. Mehmet Ali Külter ve Saire
Tan çıkarıldıkları mahkemece “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.

219

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

4 Ağustos günü Seyhan ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, “PKK üyesi olduğu” gerekçesi
ile 1 kişiyi gözaltına aldı.
DTP Adana İl Örgütü'nün 1. Olağanüstü Kongresi sonrası yeni seçilen DTP İl Yönetim Kurulu Üyesi Emine
Adıbelli 26 Ağustos günü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 21 Eylül günü yapılan açıklamada, Seyhan ilçesinde yapılan kontrol
sırasında, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
5 Ekim günü TEM ekipleri tarafından Ceyhan ve Seyhan İlçelerine bağlı Karasu ile Gülbahçe
mahallelerinde yapılan eş zamanlı ev baskınında, çoğu gençlerden oluşan 16 kişi gözaltına alındı.
7 Ekim günü Küçükdikili Beldesi ile Gülbahçe Mahallesi'nde bazı evlere yapılan eş zamanlı baskında 5 kişi
gözaltına alındı.
Adana, Yakapınar Belediyesi Başkanı Osman Keser'in bir konuşması nedeniyle tutuklanmasının ardından
8 Ekim günü belediye binasındaki destek çadırını ziyaret eden Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı
Yurdusev Özsökmenler, Mardin Kızıltepe Belediye Başkanı Cihan Sincar, Şırnak Silopi Belediye Başkanı
Muhsin Kunur, Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ve Adana Küçükdikili Belediye
Başkanı Leyla Güven ile 5 kişi jandarma tarafından tartaklanarak gözaltına alındı.
9 Ekim günü Denizli Mahallesi'nde “4 araca yanıcı maddelerle zarar vermek” iddiasıyla 4 kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar daha sonra tutuklandı.
19 Ekim günü Anadolu Mahallesi'nde gerçekleştirilen eş zamanlı ev baskınlarında 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan Özlem ve Çimen Aydar kardeşler çıkarıldıkları mahkemece “yasadışı örgüte
yardım ve yataklık etmek” iddiasıyla tutuklandı.
29 Ekim günü Şakirpaşa mahallesinde ESP, Alınteri, BDSP, ÇHKM, DHP ve Mücadele Birliği tarafından
ortak hazırlanan bildiri ve afişleri dağıtan 12 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevkedildi.
Adile Ünal, Hüseyin Ünal ve Ömer Can 9 Kasım günü evlerine baskın yapan polis ekibi tarafından
dövülerek gözaltına alındılar. 1 gün gözaltında tutulan mağdurlardan Hüseyin Ünal ve Ömer Can “polise
mukavemet etmek” iddiası ile tutuklama istemiyle sevk edildikleri Mahkeme tarafından tutuklandılar.
10 Kasım günü Çukurova Üniversi R-1 Kampüsü önünde yursever öğrenciler tarafından kurulan gazete
standına baskın düzenleyen Adana Emniyet Müdürlüğe bağlı TEM ekipleri, Yedincigün Gazetesi'nin
toplatma kararı olduğu gerekçesiyle 4 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrencilerden Erdal Erden
“örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklandı.
15 Kasım günü Adana'nın Barbaros ve Gülbahçe mahallelerine Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM
ekipleri tarafından yapılan baskında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan DTP İl Gençlik Meclisi Sözcüsü Selami Öz'ün de aralarında bulunduğu 5 kişi
tutuklandı.
DTP Ceyhan eski İlçe Başkanı Hürriyet Aydemir, 24 Kasım günü evine yapılan baskında gerekçe
gösterilmeden gözaltına alındı.
DİHA Adana muhabirleri Özlem Akın ve Metin İnan, 27 Kasım günü evlerinden çıkarken Terörle Mücadele
Şubesi'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı. “İhbar olduğu” gerekçesiyle gözaltına alınan
muhabirlerin Denizli ve Döşeme mahallelerindeki evlerinde de arama yapıldı.
MKM müzik grubu üyeleri Salih Sümer ve İlhami Dilekçier, 1 Aralık günü Adana'dan bir düğüne katılmak
üzere Yakapınar Beldesi'ne giderken “Toplatma kararı bulunan yayın bulundurmak” gerekçesiyle gözaltına
alındı. Gazeteleri almak üzere karakola çağrılan Yedincigün Gazetesi çalışanı Ali Kalik’de gözaltına alındı.
Sanıklar emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılıkça ifadesi alınan Salih Sümer serbest
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bırakılırken İlhami Dilekçier ve Ali Kalik tutuklanma talebiyle Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevkedildi.
Mahkeme, Dilekçier ve Kalik'i “Örgüt propagandası yapmak” suçlaması ile tutukladı.
4 Aralık günü Barbaros Mahallesi, Kenan Evren İlköğretim Okulu yanında bulunan boş bir arazide lastik
yakarak slogan atan çocuklara özel harekat timleri müdahalede bulundu. 20 çocuk gözaltına alındı.
Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde oturan Hidayet Dehşet (27), 21 Aralık günü gözaltına alındı. 25 Kasım günü
evinden telefonla Roj TV'deki kadın programına bağlanıp görüşlerini dile getiren Dehşet, “Roj Tv'ye
telefonla bağlandığı ve PKK propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 28 Aralık günü Barbaros Mahallesi'nde yapılan operasyonda
isimleri öğrenilemeyen 9 çocuk gözaltına alındı.
29 Aralık günü Adana'nın Gülbahçesi ve Yurt mahallelerinde evleri basan polis Ali Baldız, Veysel Çiçek
ve Murat Gürbüz adlı kişileri gözaltına aldı.

Adıyaman
Ocak ayında İHD Adıyaman şubesine başvuruda bulunan Özcan Tümen, 28 Ocak günü Şanlıurfa’da
yapılan barış mitingine katıldıktan sonra arabasıyla Adıyaman’a doğru yola çıktığını, Atatürk Barajı kontrol
noktasında durdurularak kimlik kontrolü ve arama talebiyle karşılaştığını, jandarmaya arama emri olmadan
arama yaptırmayacağını söylemesi üzerine gözaltına alındığını, daha sonra karakolda serbest
bırakıldığını ancak “kimlik vermediği nedeniyle” kendisine para cezası kesildiğini belirtti.
16 Nisan günü İHD Adıyaman şubesine başvuruda bulunan Karapınar mahallesi sakinlerinden Mikail
Coşkun, mahallede bulunan koşu parkında gece 23.00 sularında gözaltına alındığını, çıkarıldığı savcılık
tarafından serbest bırakıldığını belirtti.
18 Nisan günü Besni ilçesinde güvenlik güçleri tarafından, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen
bir kişi gözaltına alındı.
Zeynep Ilbeci isimli kadın, 4 Temmuz günü DTP Adıyaman İl Örgütü binası girişinde Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı sivil giyimli polisler tarafından gözaltına alındı.
DTP Adıyaman İl Başkanı Mulla Şahin ile Merkez İlçe Başkanı Ali Gözübüyük, 29 Aralık günü DTP
Adıyaman İl Örgütü’ne polis tarafından düzenlenen baskında “Yasak yayın bulundurdukları” gerekçesiyle
gözaltına alındı. Mahkemede ifadeleri alınana DTP'li yöneticiler tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldı.
DTP Besni İlçe Başkanı Şevket Korkmaz ve Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı İbrahim Karaçalı 29 Aralık
günü gözaltına alındı. Karaçalı aynı gün serbest bırakılırken, Şevket Korkmaz “yasak yayın bulundurmak
ve dağıtımını yapmak” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyon
28 Ocak günü Afyon’da bir kişi, “El-Kaide üyesi olduğu” gerekçesi ile gözaltına alındı.

Ağrı
Patnos ilçesinde Hrant Dink'in öldürülmesini protesto amacıyla DTP İlçe Örgütü tarafından 27 Ocak günü
düzenlenen basın açıklamasına katılan Kamuran Uygar, Recep Uygar, Nimet Kartal, Mustafa Çiftçi ve
Yunus Dazkaya gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Kamuran Uygar ve Recep Uygar, 29 Ocak günü
tutuklandı, Nimet Kartal, Mustafa Çiftçi ve Yunus Dazkaya ise serbest bırakıldı.
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Taşlıçay ilçesinde O.T adlı öğrenci, öğretmeni E.S.'nin yaptığı suç duyurusunun ardından "yasadışı örgüt
propagandası yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alındı. O.T., 13 Mart günü tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakıldı.
DTP Ağrı İl Başkanı Murat Öztürk ve Parti Meclisi üyesi Hazal Aras, 21 Mart günü düzenlenen Newroz
kutlamalarında yaptıkları konuşmada, Abdullah Öcalan'dan ‘Sayın Öcalan' diye bahsettiği gerekçesiyle 15
Nisan günü gözaltına alındı. Murat Öztürk, 16 Nisan günü tutuklandı. Hazal Aras ise serbest bırakıldı.
Ağrı ili Küpkıran İlköğretim Okulu'nda bulunan bayrağı indirdikleri gerekçesi ile Ö.Ç (17) ve E.Ş. (16) isimli
çocuklar 23 Mart günü gözaltına alındılar.
Ağrı ili Patnos ilçesinde Newroz kutlamalarında Abdullah Öcalan’ın posterini açtıkları ve yasa dışı slogan
attıkları gerekçesiyle Recep Uçan, Selçuk Özer, Kemal Savcı ve Ferhat Bor adlı kişiler Emniyet
Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alındı.
Selim Özer, Celal Bozacı, Nevzat Ayna ve Rahmi Özen adlı kişiler, DTP Ağrı İl Başkanı Murat Öztürk'ün
16 Nisan günü tutuklanmasını protesto amacıyla düzenlenen basın açıklamasına katıldıkları için gözaltına
alındılar.
18 Mayıs günü Doğubeyazıt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ev baskınlarında 10 kişi gözaltına
alındı.
26 Mayıs günü Doğubeyazıt ilçesinde, Kürtçe şarkı çalınan kasetçinin bulunduğu Büyük Pasajına baskın
düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler 160 işyerinde arama yaptı, aramadan sonra Nuri Sarı
gözaltına alındı ve Sarı’ya ait iş yerinde bulunan bilgisayarlara da el konuldu.
Patnos İlçesinden 9 Haziran günü özel bir araç ile Muradiye üzerinden Doğubeyazıt'a gitmek isteyen
Sinan Serhat, Kemal Savcı, Yasin Çakan ve araç sürücüsü Bedrettin Kurt, Çaldıran İlçe merkezinde
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi,
15 Haziran günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Ağrı’da 22 Temmuz günü, 'Bin Umut' Ağrı Bağımsız Milletvekili Adayı Hüseyin Yılmaz'ın Bulut Mahallesi
oy kullanma merkezinde görev yapan müşahidi Murat Öreci, oy kullanma esnasında yapılan usulsüzlüğe
tepki gösterdiği, Şeref Yılmaz adlı müşahit ise aracında örnek oy pusulası bulunduğu gerekçesiyle
gözaltına alındı.
Diyadin ilçesinde 12 Ağustos günü 3 kişi gözaltına alındı.
DTP yöneticisi Ferman Çelik 21 Eylül günü Doğubayazıt İlçesi'nde gözaltına alındı. “örgüte yardım ve
yataklık yaptığı” iddiasıyla Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevkedilen Ferman Çelik, tutuklandı.
TUHAYD-DER eski Başkanı Mahmut Singar, 11 Aralık günü Doğubayazıt İlçesi'nde, 2005 yılında yapılan
Newroz kutlamasında yaptığı konuşmada “Sayın Öcalan ifadesini kullandığı” gerekçesiyle polis tarafından
gözaltına alındı. Mahmut Singar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
TEM polisleri tarafından evlerine yapılan baskında gözaltına alınan Atatürk Üniversitesi öğrencileri
Hüseyin Kartalkanat ve Sami Erkaya, 29 Aralık günü çıkarıldıkları Ağrı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından
“Örgüt üyesi oldukları” gerekçesiyle tutuklandı.

Aksaray
27 Aralık günü Aksaray'ın Gülağaç İlçesi'ne bağlı Gülpınar beldesi başta olmak üzere, Adana, Ankara,
İstanbul illerinde önceden belirlenen adreslere eşzamanlı yapılan baskınlarda, “Kaide örgütü üyesi” olduğu
iddia edilen Aksaray'ın Gülpınar beldesinde 16, kent merkezinde bir, Adana'da bir, Ankara'da bir ve
İstanbul'da bir olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alındı.
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Ankara
HPG militanı Sinan Altun için DTP Altındağ İlçe
binasında düzenlenen törene katıldığı gerekçesiyle,
DEHAP eski Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat
Altun ve Kibar Kara, 7 Ocak günü gözaltına alındı.
Gözaltına alınan iki kişiden Nurhayat Altun, 8 Ocak
günü tutuklandı.
Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Şubat günü Dikmen
vadisinde
yürüttüğü
gecekondu
yıkımını
engellemek
isteyen
mahalleliler,
polis
panzerlerinden basınçlı su sıkılarak ve biber gazı
kullanılarak dağıtıldı. Olaylar sırasında 14 kişi
gözaltına alındı.
Hasan İhsan E., Taylan Özgür Ö., Sadık T. ve
Cihan C. adlı kişiler, "PKK üyesi oldukları"
iddiasıyla 18 Şubat günü gözaltına alındılar.
Gözaltına alınanlardan Hasan İhsan E., Taylan
Özgür Ö., Cihan C., 20 Şubat günü tutuklandı,
Sadık T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldı.
DTP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk,
Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren bir
dava ile ilgili ifade vermediği ve hakkında gıyabi
tutuklama kararı bulunduğu gerekçesiyle 1 Mart
günü DTP Genel Merkezi'nde gözaltına alındı.
Tuğluk, ifadesi alındıktan sonra bırakıldı.
8 Mart gecesi Ankara'da düzenlenen ev
baskınlarında "Yurtsever Özgür Gençlik Hareketi
(YÖGEH) üyesi oldukları" iddia edilen Ayhan Onuk,
Aziz Gezik, İhsan Şakar, Emre Saçlı, Mesut Kete,
Yusuf Koyuncu, Menekşe Karataştan, Burcu Okur,
Özkan Kart, Cahide Harputlu, Hasan Güler, Turgut
Şık, Burcu Binboğa, Mehmet Ali Saruhan, Gökhan
Bulut, Hikmet Toprak, Serkan Karaaslan, Suzan
Paçal, Belgin Özgül ve Semra Bozkurt adlı
öğrenciler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20
öğrenci daha sonra tutuklandı.
"Radikal İslamcı ‘Hizb-ut Tahrir' örgütünün Türkiye
sorumlusu olduğu" iddia edilen Yılmaz Çelik, 9 Mart
günü gözaltına alındı.

Başkentte fuhuşun kabahati 117 YTL
Yeni Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre fuhuş
yapmak suç değil, ama kişileri fuhuşa zorlamak,
bu işi organize etmek suç. Ankara polisi, yeni
TCK'nın çizdiği çerçeveye, yeni bir yöntemle
uydu. Fuhuş için sokakta 'müşteri beklemek'
suç olmasa da 'kabahat' sayıldı. Polis, sokakta
çalıştığı belirlenen travesti ve hayat kadınlarına
Kabahatler Kanunu çerçevesinde, 117'şer YTL
para cezası kesmeye başladı.
Ankara Sağlık Müdürlüğü Zührevi Hastalıklar ve
Fuhuşla Mücadele Komisyon Başkanlığı, sokak
ve caddelerde bekleyen hayat kadınlarıyla
travestilere ilişkin şikâyetler üzerine bir toplantı
yaptı. Komisyon Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla
Mücadele
Tüzüğü'nün
verdiği
yetkiye
dayanarak bu kişilere Kabahatler Kanunu'nun
32'nci maddesine göre para cezası kesilmesini
kararlaştırdı. İlk uygulama Çankaya'da Ankara
Valiliği tarafından onaylanan bu karar, 22
Haziran 2007 tarihinden itibaren uygulamaya
konuldu. İlk olarak, Çankaya'da yedi travestiye
117'şer YTL ceza kesildi. Ahlak Büro Amirliği
görevlilerinin, diğer semtlerde de 50 hayat
kadını ve travestiye aynı cezayı uyguladığı
öğrenildi.
Kabahatler Kanunu'nun 32'nci
maddesi, yetkili makamlar tarafından adli
işlemler nedeniyle ya da kamu düzeni veya
genel sağlığın korunması amacıyla hukuka
uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden
kişiye idari para cezası kesilmesini öngörüyor.
Her yıl yeniden güncelleştirilen para cezaları,
15 gün içerisinde yatırılırsa yüzde 25 indirimle
tahsil
ediliyor.
Zamanında
ödenmemesi
durumundaysa Maliye Bakanlığı'nca amme
alacağına çevrilerek tahsil ediliyor.
Yasada fuhuş yapmak suç değil. Ama fuhuşa
teşvik eden ve yolunu kolaylaştırana iki yıldan
dört yıla kadar hapis cezası uygulanıyor.
Fuhuşa sürüklenen kişilerin ise tedavisi veya
terapiye tabi tutulması isteniyor. (Radikal30.06.2007)

Ankara Üniversitesi öğrencileri Suzan Paçal, Belgin
Özgül ve Semra Bozkurt, "okul panosuna Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını astıkları" gerekçesiyle 10 Mart
günü gözaltına alındılar. 3 öğrenci 12 Mart günü tutuklandı.
İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, ODTÜ’de katıldığı bir konferansta çıkan olaylardan dolayı 6
öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası verilmesini protesto eden 14 öğrenci, 15 Mart günü gözaltına
alındı.
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2 ve 3 Nisan günlerinde Ankara'da düzenlenen ev baskınlarında, aralarında DTP Ankara İl Başkanı Salih
Karaaslan, İl Örgütü yöneticileri Taylan Gürel ve Ayla Yıldız, Mamak İlçe Örgütü yöneticisi Tarık Yıldırım,
Altındağ İlçe Başkanı Eşref Özviran, Altındağ İlçe Örgütü yöneticisi Yücel Akay, Sincan İlçe Örgütü
yöneticisi İpek Avcı ve parti üyeleri Aytaç Ayhan, Sara Aktaş, Dursun Turan, THYD-DER Başkanı Nedim
Taş, İHD Ankara Şube yöneticisi İsmet Aras, SDP yöneticisi Cengiz Gültekin’in de bulunduğu 20 kişi, 25
Mart günü gerçekleştirilen Newroz kutlamaları nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan DTP
Ankara İl Başkanı Salih Karaaslan, İHD Ankara Şube yöneticisi İsmet Aras, Taylan Gürsel ve Eşref
Özveren, 5 Nisan günü tutuklandı.
Ankara'da 4 Nisan günü, travesti ve transseksüel 7 kişi Kabahatler Kanunu gereğince para cezası
kesilmek için Esat Karakolu'nda gözaltına alındı. Travesti ve transseksüellerin avukatlar Senem
Doğanoğlu, olaya ilişkin olarak "Sabah beşlere kadar kimlik tespiti açısından hukuka sığmayan
gerekçelerle gözaltında tutuluyorlar; hakarete, aşağılamalara maruz kalıyorlar. Kabahatler Kanunu'nda
gözaltı olmadığı için, kimlik tespiti yapmıyorlar. Bu insanların bir kısmı alışveriş sırasında, bir kısmı yolda
yürürken, bir kısmı bindiği taksi durdurularak gözaltına alınıyor. Tamamen hukuksuz bir uygulama." dedi.
5 Nisan günü Ankara'da Başbakanlık binası önünde küçük çocuğuyla eylem yapmak isteyen bir kadın ve
olayı görüntülemek isteyen Hürriyet gazetesi muhabiri, koruma polisleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar kısa bir süre serbest bırakıldı.
Altındağ ilçesi Hüseyin Gazi Bostancık mahallesinde yaşayan Mehmet Kaya, gözaltına alınan oğlunu
sormak için gittiği Şehit İdris Aydın Polis Karakolu'nda gözaltına alındı.
9 Mayıs günü İşçi Partisi (İP) yanlısı oldukları bildirilen yaklaşık 150 kişi, Ankara Üniversitesi Cebeci
kampüsünde öğrencilere saldırdı. Olay sonrası sekiz kişi gözaltına alınırken, 10 Mayıs günü kampüse
sopa sokmaya çalıştıkları iddia edilen altı kişi gözaltına alındı.
21 Mayıs günü, Yurtsever Özgür Gençlik Hareketi’ne yönelik operasyon kapsamında evlerine yapılan
baskınla, 7 öğrenci gözaltına alındı. “YÖGEH üyesi olmak”, “PKK lehine faaliyette bulunmak” ve “suçluyu
överek halkta kin ve nefret uyandırmak” iddiasıyla Burhan Kurtuluş, Hava Şik, Veysel Boğa, Enver
Güngör, Serdar Güneş ve Serkan Kurt adlı öğrenciler tutuklandı.
30 Mayıs günü Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) kampüsünde ülkücü
öğrencilerin sol görüşlü bir öğrenciye satırla saldırması sonucu çıkan olaylara müdahale eden polis, iki sol
görüşlü öğrenciyi gözaltına aldı.
El Kaide örgütü ile irtibatları olabileceği şüphesiyle 9 kişi, 31 Mayıs günü gözaltına alındı. Gözaltına alınan
9 kişiden 2’si 1 Haziran günü tutuklandı.
Alınteri gazetesi Ankara Temsilcisi Sami Gök ile Ömer Faruk Kök, Nurcan Ağbaba, Serhat Ağbaba,
Burhan Ağbaba ve Nevin Yaylacı, 20 Mayıs günü gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi, 22 Mayıs günü
tutuklandı.
Asker cenazelerinde “kalabalıkları kışkırtmaya çalıştığı” iddiası ile 12 Haziran günü Ankara'da 8 kişi
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Eşbaşkan Yardımcısı Nurettin Demirtaş, hakkında çıkarılan arama
kararı nedeniyle gittiği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 6 Haziran günü polis tarafından gözaltına
alındı.
Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyesi Ahmet Kırgıl, 26 Haziran günü görüşe gittiği Sincan F Tipi
Cezaevi'nde hakkında, arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 28 Haziran günü gerçekleştirdikleri eşzamanlı operasyonda, Demokratik
Halklar Platformu üyeleri, Nurten Karataş, Burcu Ebru Erdoğdu, Tuba Yoldaş, Dilşad İnce, Zeynep
Yıldırım, Uğur Yeşiltepe, Hıdır Demir, Kazım Doğan, Cemgül Demir, Ümit Demir, Gökhan Başaran ve
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Hüseyin Türkoğlu’nu “17 Haziran günü gerçekleştirdikleri basın açıklamasını gerekçe göstererek”
gözaltına aldı.
ESP üyesi Serkan Akkuş, 1 Temmuz günü Ankara Üniversitesi Cebeci kampusünde gözaltına alındı.
10 Temmuz günü Sakarya Caddesi’nde “Seçim çare değil! Bağımsızlık, Demokrasi mücadelesine katıl”
başlıklı bildirileri dağıtan Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) üyesi 9 kişi polis tarafından gözaltına
alındı.
Ankara’da 17 Temmuz günü, Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) üyesi bir grubun, “Seçim çare değil!
Bağımsızlık, Demokrasi mücadelesine katıl!” sloganı ile seçimleri protesto edip Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne doğru gerçekleştirmek istediği yürüyüşe polis müdahale etti. Polis, Yüksel Caddesi’nde
göstericilerin önünü keserken, HÖC üyeleri yaklaşık 5 saat süren bir oturma eylemi yaptı. Ancak polis,
oturma eylemine de müdahale ederek 154 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 154 kişiden 27'si 18
yaşından küçük oldukları için 17 Temmuz günü, 43 kadın ise, 16 Temmuz günü savcılığa çıkarmalarının
ardından serbest bırakıldı. 87 kişi ise polise mukavemet ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na
muhalefetten çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Ankara 2. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Sırrı Keleş’in Altındağ-Yenidoğan’daki seçim bürosuna 17
Temmuz günü baskın yapan polisler, Yunus Yıldız, Muhittin Durmaz ve Cihan Geçgel adlı kişileri
gözaltına aldı.
22 Temmuz günü CHP Genel Merkezi önünde, seçim sonuçlarından dolayı CHP yönetimini protesto eden
Bulut Yıldırım, polisler tarafından gözaltına alındı.
DEHAP Altındağ İlçe Yöneticisi Şirin Karademir, 2004 yılındaki Dünya Barış Günü’nde katıldığı basın
açıklamasında, “yasadışı slogan attığı” iddiasıyla 21 Ağustos günü gözaltına alındı.
DTP eski MYK üyesi Mahmut Bilgin ile PM üyesi Pelin Yılmaz Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Ekipleri'ne bağlı sivil polisler tarafından, 31 Temmuz günü, Kızılay Konur Sokak'ta gözaltına
alındı. Bilgin ve Yılmaz'ın bir itirafçının ifadeleri üzerine haklarında arama kararı çıkartıldığı ve bu yüzden
gözaltına alındıkları belirtildi.
Ankara'ya, Kızılırmak'ın suyunu taşıyacak, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kesikköprü Projesi
inşaatında çalışan, kötü çalışma koşulları ve iki aydır ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle iş bırakan işçiler
ile Ertuğrul İnşaat ve taşeron firma yetkilileri arasında 17 Ağustos günü kavga çıkması üzerine olaya
müdahale eden jandarma 63 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularının tamamlanmasının ardından 61 kişi serbest
bırakılırken taşeron firma yetkilisi Aziz Coşkun ile Yüksel Şema mahkemeye sevk edildi.
Cenan Altunç (20) adlı kişi, 12 Eylül günü İHD Ankara Şubesi’nde düzenlediği basın toplantısında,
Sincan’da polis tarafından kaçırılmak istendiğini iddia etti. Altunç, 10 Eylül günü 23.00 sularında
Sincan’daki evine doğru giderken, üç kişi tarafından durdurulduğunu, arandığını ve kendilerini polis olarak
tanıtan kişilerin “neden bu işlerle uğraşıyorsun” diye sorduklarını, bu sırada telefonunun çalması üzerine
serbest bırakıldığını belirtti.
Ankara Sıhhıye çok katlı otoparkında bomba yüklü bir araç bulunması sonrası Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri 14 Eylül günü 10 kişiyi gözaltına aldı.
15 Eylül günü gözaltına alınan Alparslan Ö. İsimli kişi, “PKK'nın üniversite örgütlenmesi olduğu iddia
edilen Yüksek Öğrenim Gençlik Hareketi'ne (YÖGEH) üye olduğu” gerekçesiyle 17 Eylül günü tutuklandı.
AŞTİ’de düzenlenen operasyonda “PKK ile bağlantılı oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan ve 24 Eylül
günü adliyeye sevk edilen İ.A. ile G.A. ve O.Y. isimli kişilerden İ.A. tutuklandı.
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5 Ekim günü Yüksel Caddesi’nde bildiri dağıtan ESP’lilere müdahale eden polis, ardından da ESP’nin
Sakarya’da bulunan binasına baskın düzenleyerek Filiz Uluçelebi, Meriç Solmaz ve Mazlum Çelik isimli
ESP’lileri gözaltına aldı.
Sıhhıye'deki çok katlı otoparkta bulunan bomba yüklü minibüsle ilgili soruşturmada 10 Ekim günü
gözaltına alınan ODTÜ öğrencisi Ali S., Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “örgüt üyesi olduğu”
gerekçesiyle tutuklandı.
Ankara’da Kasım ayında başlayan ve 17 TÜMTİS’linin gözaltına alınmasına neden olan polisin “abluka”
operasyonu sonucu 7 TÜMTİS’li sendikacı 23 Kasım günü tutuklandı. Sendikacılara yönelik suçlamalar
arasında sendikal örgütlenme faaliyetlerinin çarpıtılarak işçiye baskı ve işveren malına zarar gibi
suçlamalara dönüştürüldüğü belirtildi.
10 Aralık günü Ankara’nın Kurtuluş Mahallesi’nde, “Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi militanı olduğu” iddia
edilen Kevser Mızrak (38) isimli kadının öldürüldüğü baskında Sezgin Çelik isimli kişi gözaltına alındı. Aynı
soruşturma kapsamında TAYAD’lı Zeynep Yayla da 11 Aralık günü gözaltına alındı.
Ankara polisinin, 10 Aralık tarihinde Cebeci Dedeefendi Sokak'ta bir eve düzenlediği ve bir kişinin
öldürüldüğü bir kişinin de yaralandığı olay ile ilgili gözaltına alınan Zeynep Yayla, Naime Emlik ve Sezgin
Çelik Savcılık sorgularının ardından, tutuklama talebi ile 13 Aralık günü mahkemeye sevk edildiler. Ankara
11. Ağır Ceza Mahkemesi Sorgu Hakimliği'nde yargılananlardan Zeynep Yayla serbest bırakılırken, Naime
Emlik ve Sezgin Çelik ise “örgüt üyeliği” iddiası ile tutuklandı.
DTP Genel Başkanı Nurettin Demirtaş, 17 Aralık günü, çeşitli temaslar için gittiği Avrupa dönüşünde,
sahte çürük raporu alarak askere gitmediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Demirtaş'ın uçağı saat 19.00'da
havalimanına indi ve sivil polis ekipleri Nurettin Demirtaş’ı uçağın körüğünde karşıladı. Sivil ekipler, 27
Kasım tarihli askeri savcılığın yakalama kararı nedeniyle Demirtaş'ın kendileri ile gelmelerini istedi.
Demirtaş da "Aynı gerekçeyle daha önce gözaltına alındım, neden tekrar bu işlemi yapıyorsunuz" diyerek
itiraz etti. Demirtaş, askere gitmemek için sahte çürük raporu almakla suçlandığı davada 'yakalama
emrine uymadığı' gerekçesiyle 17 Aralık günü Hava Askeri Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Antalya
5 Ocak günü Alanya’da yapılan yol kontrolünde, “terör örgütü mensubu olduğu, hakkında 8 yıl hapis
cezası bulunduğu ve yakalama emri çıkarıldığı” belirtilen Sakine K. adlı kadın gözaltına aldı.
Merkez ilçesi Dağbeli kasabasında 24 Ocak günü, “MLKP üyesi olduğu” iddia edilen bir kadın güvenlik
güçleri tarafından gözaltına alındı.
DTP Merkez İlçe Başkanı Ziya Yürük, Gülfer Ertan ve Diyadin Alak, "DTP'ye yönelik baskılar ve Abdullah
Öcalan'ın zehirlendiği iddiaları üzerine düzenlenen basın açıklaması" nedeniyle gözaltına alındılar.
13 Nisan günü Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde, sınav yönetmeliğini protesto amacıyla gösteri
düzenleyen öğrencilere müdahale eden polisler, 6 öğrenciyi gözaltına aldı. Öğrenciler, daha sonra savcılık
tarafından serbest bırakıldı.
14 Mart günü Antalya ilinde, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
17 Mayıs günü il merkezinde, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi güvenlik güçleri
tarafından gözaltına alındı.
2 Ağustos günü Antalya'da, DTP üyeleri Memduh Yıldız ve Faik Yağız gözaltına alındı. Yıldız ve Yağız,
çıkarıldıkları Antalya Sulh Ceza Mahkemesi'nce, 2006 yılında Antalya'da yaşanan patlama ile ilişkileri
olduğu gerekçesiyle tutuklandı.
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Antalya ili Merkez ilçesinde 9 Ağustos günü, PKK üyesi olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Kemer'deki bir turistik tesiste kat görevlisi olarak çalışan Deniz Esen, Göynük Beldesi'ndeki bir internet
kafede sohbet programı MSN ile “PKK propagandası yaptığı” iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına
alındı. İfadesi alınan Deniz Esen, 15 Eylül günü “terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan sevk
edildiği Mahkeme tarafından tutuklandı.

Ardahan
Ardahan ilinde yapılan Newroz mitinginde konuşma yapan DTP PM Üyesi Saadet Becerikli, 'Sayın Öcalan'
dediği için, yerel sanatçı Remzi Demirbaş, yaptığı konuşmada 'örgütü övdüğü', Murat Çelik ile Erkan
Demirbaş adlı kişilerin ise "Öcalansız dünyayı başınıza yıkarız" yazılı döviz taşıdıkları gerekçesiyle
gözaltına alındığı belirtildi.
Ardahan'ın Göle İlçesi'ne bağlı Kuytucak Köyü'nde güvenlik güçlerine mukavemet ettikleri gerekçesiyle 5
köylü tutuklandı. Göle İlçesi'ne bağlı Kuytucak Köyü'nde 27 Ağustos günü iki grup arasında kavga çıktı.
Gelen ihbar üzerine kavgaya müdahale eden Göle Jandarma Karakolu'na bağlı askerler, Müslüm Yılmaz,
Musa Yılmaz, Zeytin Yılmaz, Süleyman Yılmaz ve Cafer Yılmaz isimli köylüleri gözaltına aldı. 29 Ağustos
günü, Göle Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan 5 köylü 'güvenlik güçlerine mukavemet ettikleri'
gerekçesiyle tutuklandı. Kuytucak Köyü Muhtarı Abdurrahman Kılıç, askerlerin kavgayı ayırmak isterken
köylülere hakaret ettikten sonra dipçiklerle dövdüğünü iddia etti.
DTP Merkez İlçe Başkanı Ferhat Kaya, “cebinde örgütün parası var” denilerek 14 Kasım günü polis
tarafından gözaltına alındı.

Aydın
Özgür Halk dergisi çalışanı Mehdi Aslan, 9 Mart günü İncirliova’da gözaltına alınarak, İncirliova Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü.
Söke ilçesinde DTP üyeleri Beşir Akın, Yaşar Akın, Cebelli Akın ve Boze Akın, "yasadışı örgüt üyeliği ve
yasadışı örgüt propagandası" iddiasıyla 9 Nisan günü Jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına
alınan 4 kişi daha sonra tutuklandı.
Salih Çetin, 17 Mayıs günü “asker kaçağı olduğu” gerekçesiyle Kuşadası Jandarma ekipleri tarafından
gözaltına alındı. Çetin, aynı gün serbest bırakıldı.
3 Ağustos günü, Karacasu'da, ilçeye bağlı dört köy arasındaki su kullanım anlaşmazlığı sebebiyle eylem
yapan köylüler, Tavas karayolunu trafiğe kapattı. Köylülerin protestosuna müdahale eden güvenlik güçleri
37 çiftçiyi gözaltına aldı.

Balıkesir
“Örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri
tarafından 11 Mayıs’ta evlerine baskın yapılarak gözaltına alınan 14 üniversite öğrencisinden, M.E, G.S.
ve Z.K. adlı öğrenciler, 14 Mayıs günü tutuklandı.
Eren D. (54) adlı kişi, 7 Haziran günü, Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kocatepe Jandarma Karakol
Komutanlığı’na düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Jandarma er Mustafa Aslan'ın defnedilmesinin
ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
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Bartın
İstanbul Taksim’de 2001’de canlı bomba olarak gerçekleştirdiği saldırıda ölen Uğur Bülbül’ün Bartın’daki
mezarını ziyaret eden G.G. ve G.Ö., 24 Eylül günü “terör örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla çıkarıldıkları
mahkemece tutuklandı.

Batman
Hizbullah örgütü mensubu olma suçundan aranan İ.O., 19 Ocak günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gazeteci Sinan Kara, kitap çalışması için gittiği Batman'da 28 Ocak günü gözaltına alındı. "Datça Haber"
gazetesinin sahibi olduğu dönemde verilen hapis cezası nedeniyle tutuklandı.
Resul Kaymaz (40) adlı kişi, Batman çarşı merkezinde 26 Ocak günü sivil polisler tarafından gözaltına
alındı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Yahya Demirhan adlı vatandaşın Yavuz
Selim Mahallesi'nde bulunan evine, 12 Şubat günü ihbar olduğu gerekçesiyle baskın düzenledi. Demirhan
ve eşi Nafiye Demirhan ile evde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlardan Yahya Demirhan ve Nafiye Demirhan, çıkarıldıkları mahkeme tarafından, "PKK propagandası
yaptıkları" iddiasıyla tutuklandılar.
26 Şubat günü İHD Batman şubesine başvuruda bulunana Vehibe Yıldız, oğlu Cuhan Yıldız’ın aynı gün
emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.
DTP Diyarbakır İl Başkanı Hilmi Aydoğdu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla 1 Mart günü DTP Batman
İl Örgütü'nde düzenlenen basın toplantısına katılan il örgütü yöneticileri Şirin Tekik, Dicle Manap ve
Cemalettin Pamir gözaltına alındı. Tekik, Manap ve Pamir, 2 Mart günü tutuklandı.
A.T ve İ.A isimli iki kişi, 6 Mart 2006 tarihinde bir polis otosuna yapılan saldırıda 4 polis memurunun ölmesi
ile ilgileri olduğu iddiasıyla 11 Nisan günü gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Batman'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen miting sonrasında, isimleri
öğrenilemeyen 1'i kadın 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Batman ilinde 7 Mart günü gözaltına alınan DTP İl Başkanı Ayhan Karabulut çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.
9 Mart günü Batman il merkezinde, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle yapılan etkinlikte Belediye
Başkan Vekili Evin Bilge, Selis Kadın Danışmanlık Yöneticisi Sultan Yel, DTP İl yöneticisi Zeynep
Toluktimur, Aysel Güven, Sabahat Öner, Emel Çiftçi ve Muhlise Akgül gözaltına alındılar.
DTP Batman İl Örgütü eski yöneticilerinden Mehmet Özbey, 2006 yılı Mart ayında Diyarbakır ilinde
yaşanan olaylara katıldığı gerekçesiyle 14 Mart günü tutuklandı.
15 Mart günü İHD Batman şubesine başvuruda bulunan Abdurrahman Akyüz, Ö. Faruk Akyüz’ün 15 Mart
günü DTP binası önünde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.
Batman ilinde yapılan Newroz mitingi sonrasında dağılan topluluktan İzzet Çeker, Cihan Aksu, Numan
Yıldız, Hayrettin Demir, Veysi Tanış, Ali Varol adlı çocuklar ile Nazım Kıyanç, Ali Özay, Makbule Yıldırım,
Hikmet Türkel, Servet Yılmaz, Metin Demir, Edip Uyur, Abdullah Özkan ve Abdulkerim Almaz, adlı kişiler
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Ali Özay (17), Makbule Yıldırım, Hikmet Türkel, Servet Yılmaz,
Metin Demir, Edip Uyur, Abdullah Özkan ve Abdulkerim Almaz “örgüt propagandası yapmak”
suçlamasıyla tutuklandı.
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Batman ilinde, Emin Ergin adlı kişi, Kültür Mahallesi Festival Alanı'nda 21 Mart günü yapılan Newroz
mitinginde “yasa dışı bayrak açtığı” iddiasıyla, Hilal Mahallesi'ndeki evine yapılan baskınla gözaltına
alındı. Ergin, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Örgüt propagandası yaptığı’ gerekçesiyle tutuklandı.
Batman ili Petrolkent Mahallesi'nde oturan Ali Taş adlı kişinin evi, 27 Mart günü sabah saat 05.30
sıralarında Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve yüzleri kar maskeli özel
harekat timleri tarafından basıldı. Ali Taş, polislerin, yeğeni Beşir Taş'ı aradıklarını, kendisinin Beşir’in
Denizli'ye çalışmaya gittiği söylediğini, evi aramak istemeleri üzerine, arama izni”ni sorduğunu, olmadığını
söylediklerini, buna rağmen evi aradıklarını ve daha sonra polislerden birinin “yanlış evi basmışız” diyerek
gittiklerini belirtti.
27 Mart günü İHD Batman şubesine başvuruda bulunan Talia Kayın, oğlu Şükrü Kayın’ın (27), “Newroz’da
bayrak taşıdığı” gerekçesi ile gözaltına alındığını belirtti. Şükrü Kayın, çıkarıldığı mahkeme tarafından
“örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle tutuklandı.
Batman’da Şanlıurfa-Amara'ya gitmek isteyen kitlenin arasında, “slogan attıkları” iddiasıyla göz altına
alınan Ş.G. ve İ.T. isimli şahıslar, 5 Nisan günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Batman il merkezinde 4 Nisan günü Abdullah Öcalan’ın doğum günü nedeniyle Şanlıurfa ili Halfeti ilçesine
bağlı Ömerli köyüne gitmek isteyen 9 otobüsten oluşan konvoy, Batman Çayı üzerindeki köprüde, Emniyet
yetkilileri tarafından durduruldu. Evraklarının eksik olduğu gerekçesiyle otobüslere ceza kesilirken,
yolculuk iptal edildi.
Mizgin dergisi Yazıişleri Müdürü Abdulkadir Yetik, derginin Batman Temsilcisi Musa Korkut ve dergi
yazarlarından Nevzat Bayındır, 2 Mayıs günü tutuklandı.
Gündem gazetesi Batman Bürosu dağıtımcılarından Ahmet Kültür, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince
15 Mayıs günü evinden gözaltına alındı. Kültür, çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Örgüt üyeliği" ve
"Yasadışı terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
Batman ilinde, Eşit Özgür Yurttaş Hareketi (EÖYH) aktivisti Aysun Üşenç, 15 Mayıs günü sivil polisler
tarafından gözaltına alındı.
20 Mayıs günü Hasankeyf’e giden Rabia Dündar (24), durdurulduğu araçta yapılan aramada çantasında
poster, fotoğraf ve yeşil-sarı- kırmızı mendiller bulunduğu gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alındı.
Dündar, aynı gün savcılıkta alınan ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
21 Mayıs günü İHD Batman şubesine başvuruda bulunan Hünav Değirmenci, 21 Mayıs günü evlerine
polis tarafından baskın yapıldığını, bahçede kazı yapılarak ekinlere zarar verildiğini, eşi Hüseyin
Değirmenci (49) ve baskın sırasında evde bulunan Filiz adında bir bayanın gözaltına alındığını belirtti.
30 Mayıs günü Batman ili merkez ilçesinde kimlik kontrolü yapan güvenlik güçleri, "“PKK/KONGRA-GEL
üyesi olduğu” iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.
"Yasadışı örgüte üye olduğu" iddia edilen bir kişi, 31 Mayıs günü Batman'da gözaltına alındı.
Bedriye Işık, 1 Haziran günü Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ev baskınında gözaltına alındı. Işık,
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Batman merkez ilçesinde kimlik kontrolü yapan güvenlik güçleri, PKK’ye üye olduğu iddiasıyla ismi
belirlenmeyen 1 kişiyi 1 Haziran günü gözaltına aldı.
Batman ilinde, Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (BASKİ) Müdürü Ahmet Bozan ve Genel İş
Sendikası Batman Şube Yöneticisi Mehmet Sıddık Tekin, “yasadışı örgüte yardım ve yataklık yaptıkları”
iddiasıyla 14 Haziran günü gözaltına alındı. Bozan ve Tekin, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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29 Haziran 2007 tarihinde Halil Kardaş, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince “Hizbullah örgütüne üye olmak” suçundan hakkında yakalama
emri bulunan Umut-Der Batman eski Şube Başkanı Ahmet Aslangir, 1 Ağustos günü Batman’da gözaltına
alınıp tutuklandı.
E.E, M.Ö, K.A, S.A, E.K, M.Ö ve S.Ö. adlı kişiler, “Bin Umut” Batman Bağımsız Milletvekili Adayı Ayla
Akat Ata'nın Gercüş'teki seçim bürosu açılışında “yasadışı slogan attığı” gerekçesiyle 5 Temmuz günü
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4’üçıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Batman Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan “Kine Em” parkının 7 Temmuz günü gerçekleştirilen
açılışı sırasında, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Sarıpınar ve belediye personeli Mehtap
Ceylan gözaltına alındı. Sarıpınar ve Ceylan, açılışta Şiwan Perwer’in okuduğu “Kine Em” türküsünü
çaldırarak, “halkı din, dil, sınıf ayrımına sevk ettiği” gerekçesiyle, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
T.D. adlı kişi, Batman il merkezinde “PKK örgütüne silah temin etme ve lojistik destek sağlamak” iddiasıyla
15 Temmuz günü gözaltına alındı. T.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
M.Ş. adlı kişi 16 Temmuz günü Batman’da, “PKK Örgütüne üye olmak” gerekçesiyle gözaltına alındı.
M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
“Bin Umut” Batman Bağımsız Milletvekili adayları Ayla Akat Ata ve Bengi Yıldız'ın, Kültür Mahallesi
Newroz alanında gerçekleştirdiği miting sonrasında ismi öğrenilemeyen iki kişi gözaltına alındı.
Umut-Der Batman eski Şube Başkanı Ahmet Aslangir, hakkında Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince
“Hizbullah örgütüne üye olmak” suçundan yakalama emri bulunduğu gerekçesiyle 1 Ağustos günü Batman
merkezde gözaltına alındı.
Beşiri ilçesi Değirmendüzü Köyü bölgesinde 10 Ağustos günü, 1 PKK militanı gözaltına alındı.
Gündem gazetesi Batman Büro çalışanı Ömer Aydınlı, 23 Ağustos günü kent merkezindeki Dörtyol
mevkiinde gazete dağıtımı yaptığı sırada Batman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından gözaltına
alındı. Aydınlı daha sonra serbest bırakıldı.
31 Ağustos günü Batman merkezde 1 gazete dağıtımcısı gözaltına alındı.
5 Eylül günü Gercüş ilçesi dağlık arazi kesiminde, arama ve tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, “PKK
militanı olduğu” belirtilen M.E. isimli kişiyi gözaltına aldı. M.E. ile beraber gözaltına alınan Ardıç köyü
muhtarı Hüsnü Aydın, köyün eski muhtarı Osman Çetin ve ilçeye bağlı Serinköy muhtarı Menaf Güneş
tutuklandı.
8 Eylül günü İHD Batman şubesine başvuruda bulunan M. Salih Çetinkaya, yeğeni Hüseyin Aşkaya’nın
(1990), Batman Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin Kültür Mahallesindeki konser alanında
güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.
10 Eylül günü İHD Batman şubesine başvuruda bulunan Eşref Ekinci kardeşi Dursun Ekinci’nin 7 Eylül
günü gözaltına alındığını belirtti.
10 Eylül günü İHD Batman şubesine başvuruda bulunan Hasan Koyun, dayıları Beşir Aslan ile M.Nezir
Aslan’ın 7 Eylül günü gözaltına alındıklarını belirtti.
15 Eylül günü Hasankeyf ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan
çatışma sonrası, “PKK militanı olduğu” belirtilen iki kişi gözaltına alındı.
16 Eylül günü Batman ili Beşiri ilçe Kırsalında çıkan bir çatışmada, Mehdi Baştimur adlı bir militan
gözaltına alındı.
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17 Eylül günü İHD Batman şubesine başvuruda bulunan Servet Arvuz, 16 Eylül günü polis tarafından
evlerine yapılan baskın sonrası kardeşi İbrahim Halil Avruz’un gözaltına alındığını belirtti. Avruz daha
sonra tutuklandı.
19 Eylül günü İHD Batman şubesine başvuruda bulunan Hamdin Yıldız, 18 Eylül günü jandarma
tarafından köylerine yapılan baskın sonucunda köyde bakkaliye işi yapan M. Mehdi Özdaş ile eşi Vahide
Özdaş, M.Şirin Özdaş ve Kedbettin Özgün’ün gözaltına alındığını belirtti.
Gercüş İlçesi Çalışkan Köyünde ikamet eden Fikri G, Güri Ş. ile Hacı S. Adlı kişiler Gercüş Jandarma
ekipleri tarafından “PKK’ye yardım ve yataklık yaptıkları” gerekçesi ile gözaltına alındılar. Zanlılar 26 Eylül
günü tutuklandılar.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.D ve M.Ş.Y isimli kişileri “Hizbullah örgütü üyesi olduğu”
gerekçesiyle 3 Ekim günü gözaltına aldılar. Gözaltına alınanlar daha sonra tutuklandılar.
“Hizbullah örgüne üye olmak suçundan” arandığı belirtilen B.C isimli kişi, 21 Ekim günü polis tarafından
gözaltına alındı. B.C. daha sonra tutuklandı.
Haber-İş Batman Şube başkanı M. Şirin Örnek ve iki işçi, “Türk Telekom grevinde sistem bağlantılarını
kasti olarak kestikleri” iddiasıyla 11 Kasım günü gözaltına alındı. İşçiler daha sonra serbest bırakılırken M.
Şirin Örnek tutuklandı.
Azadiya Welat gazetesi çalışanı Deniz Kılıç, 14 Kasım günü Kozluk ilçesinde gazete dağıtımı yaptığı
sırada yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alındı.
Batman'da 18 Kasım günü DTP'li milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen 'Barış, demokrasi ve özgürlük'
mitinginde, slogan atan bir gruba polis müdahale etti. Müdahalede 11’i çocuk 25 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 11 çocuktan 3'ü, Batman Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadelerinin ardından tutuklanma
talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 8 çocuk serbest bırakılırken, Mehmet Şerif Güllü, Mehmet Aydın
ile Cenk Fırat adlı çocuklar, “yasadışı örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklandı. Mitingde
gözaltına alınan diğer 14 kişiden 3'ü hakime sevk edilmeden serbest bırakıldı. 11 kişi ise (Eyüp Tezdiğ,
Agit Erdem, Osman Güneş, Mahmut Akçan, Erdal Ekinci, Erdal Aydın, Abdurrahim Güllü, İlyas Kulçür,
Abdullah Açar, Mahmut Akıl ve Halil Birlik) “yasadışı örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla
tutuklandı.
10 Aralık günü Batman Göç-Der'e yapılan baskın sonrası 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan
DTP Gençlik Meclisi'nden Hatice Adıbelli, DTP Batman İl Gençlik Meclisi'nden Kadri Turgut ile Göç Der
Sekreteri Kerem Çağıl, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla
tutuklandılar.

Bingöl
21 Şubat günü İHD MYK üyesi Rıdvan Kızgın, 19 Şubat günü evine 3 polis memurunun geldiğini ve eşine
Düzağaç Uydukent Polis Karakolu’na gitmesi gerektiğini, aksi takdirde kendilerinin gelip alacağını sert bir
ifade ile söylediklerini ve bunun üzerine 21 Şubat günü saat 10.00 da gittiği karakolda gözaltına alındığını
belirtti. Ocak ayında pasaport başvurusu yapan kızı Rojda Kızgın’ın kendisiyle ikamet ettiği şeklinde
beyan verdiği ve bu nedenle “yalan beyanda bulunduğu” iddiasıyla gözaltına alındığını belirten Kızgın,
kızının kendisiyle ikamet etmediğini belirterek, yalan tutanak tutanlar ve hukuk dışı bir biçimde kendisini
gözaltına alan emniyet görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bingöl’de kutlanan Newroz bayramı etkinliklerine katılan DTP Parti Meclis üyesi Medeni Kırıcı yaptığı
konuşmasında “Sayın Öcalan” dediği gerekçesiyle 20 Mart günü gözaltına alındı. Kırıcı tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
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Solhan ilçesinde Fırat Arı ve Zülküf Artun adlı kişiler, 17 Nisan günü gözaltına alındılar. Arı ve Artun,
“yasadışı örgüt lehine propaganda yaptıkları” gerekçesiyle tutuklandılar.
Bingöl ili Karlıova ilçesinde, 21 Mayıs günü güvenlik güçleri tarafından, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu”
iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
6 Temmuz günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan Mehmet Özdemir, 5 Temmuz günü Bingöl ili
Genç ilçesi Yazıkonak köyüne giderken saat 13.25’te yolda bekleyen askerler tarafından durdurulduklarını
ve arabadan indirildiklerini, jandarmanın yarım saat kadar beklettikten sonra kimlik araması yaptığını, bu
uygulamalarının keyfi bir uygulama olduğunu belirtti.
1 PKK militanı, 26 Temmuz günü silah ve teçhizatı ile birlikte, Yedisu ilçesinde güvenlik güçlerine teslim
oldu.
30 Temmuz günü, Bingöl'ün Yedisu İlçesi'nde, “PKK'ye yardım ve yataklık” yaptığı öne sürülen 9 kişi
gözaltına alındı.
5 Ağustos günü Bingöl merkeze bağlı Dallı Tepe (Cafran) Köyü'nde, “yardım ve yataklık” iddiasıyla S.K.,
M.K., C.K. ve köy muhtarı A.K.K, gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan C.K., “suçun vasıf ve mahiyeti
mevcut delil durumu” göz önüne alınarak tutuklandı.
Darlıtepe ilçesinde 7 Ağustos günü 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1’i kişi çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.

Bitlis
Tatvan Fuar alanında 17 Mart günü yapılan Nevroz kutlamalarının ardından Arif Demir ve Hayri Demir adlı
kişiler gözaltına alındı. (Güncel, 20.03.2007) (İHD Van)
Bitlis ili Tatvan ilçesi fuar alanında 17 Mart günü yapılan Newroz kutlaması ardından 8 kişinin, polisler
tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
27 Haziran günü merkez ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan PKK/KONGRA-GEL üyesi bir kişi,
gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım günü Bitlis Eren Üniversitesi'ne ait rektörlük binası
civarındaki duvarlara “PKK lehine yazı yazdıkları” iddiasıyla Bitlis Meslek Yüksekokulu öğrencisi 5 kişiyi
(Gülseren Gündüz, Abdurrahman Aydı, Gazi Güler, Ali Çiçek ve İsmail Çirkin) gözaltına aldı. Emniyet
Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan 5 öğrenci 3 Aralık günü mahkemeye çıkarılan öğrencilerden
Gazi Güler, Ali Çiçek ve İsmail Çirkin tutuklanırken, Gülseren Gündüz, Abdurrahman Aydı tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa
8 Nisan günü düzenlenen ev baskınlarında, aralarında DTP Bursa İl Başkanı Hüseyin Diken'in de
bulunduğu 21 kişi, "Newroz kutlamalarında atılan sloganlar" gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan Hüseyin Diken, Neşe Yıldırak, Emine Kanat, Türkan Kanat, Vedat Coşkun, Tayfur
Çorlu, Fuat Seyhan ve Abid Sidal 9 Nisan günü tutuklandı.
8 Nisan günü gözaltına alınan DTP üyeleriyle dayanışma amacıyla Bursa adliyesi önünde toplanan gruba
müdahale eden polis, DTP Yıldırım İlçe Başkanı Güneş Yavuz ve parti üyesi Ziynet Kanat’ı gözaltına aldı.
Orhaneli ilçesinde, "radikal İslamcı İBDA-C üyesi olduğu" iddia edilen M.U., 26 Nisan günü gözaltına
alındı.
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Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, 20 Haziran günü Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Bursa
Emniyet Müdürlüğü’nce El Kaide örgütüne yönelik yapılan operasyonda 23 kişinin gözaltına alındığı
belirtildi.
Bursa “Bin Umut” Bağımsız Milletvekili adayı Hüseyin Armağan'ın, DTP ve EMEP üyelerinin katılımıyla 24
Haziran günü Cumalıkızık Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim irtibat bürosunun açılışına müdahale eden
jandarma, Armağan'ı gözaltına aldı. Jandarma aracında kısa bir süreliğine gözaltında tutulan Armağan
kitlenin yoğun tepkisi üzerine serbest bırakıldı.
Bursa'da duvarlara “yasadışı slogan” yazdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşından küçük 2 çocuk, 11
Temmuz günü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından, 'örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.
20 Temmuz günü Yenişehir ilçesinde, M. Nuri Atay isimli kişi Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 'Korsan
gösteriye katıldığı' gerekçesiyle gözaltına alındı. Atay, Emniyet Müdürlüğü'nde ifade alındıktan sonra
serbest bırakıldı.
Bursa’da yolcu taşıma işi yapan BURULAŞ’a bağlı çalışan taşeron firma Evin Taşımacılık’ta, TÜMTİS
üyesi M. Ali Gündağ, Ayhan Uçak ve Ahmet Özmen isimli işçiler, işverenin şikayeti üzerine 23 Ağustos
günü gözaltına alındı. Firmada çalışan 192 işçiden 182’si sendikaya üye olmuş ve bakanlığa yetki için
başvuruda bulunmuşlardı. İşveren de bunun üzerine 6 işçiyi işten atmıştı.
Bursa’da 3 Eylül günü, polisinin kısa adı “Gökkuşağı” olan “Travestileri, Transseksüelleri, Geyleri,
Lezbiyenleri Koruma, Yardımlaşma ve Kültürel Etkinlikleri Geliştirme Derneği”ne yaptığı operasyonda 26
kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan 16'sı 'suç işlemek için örgüt kurma, örgüt yönetme, örgüte üye
olmak' suçuyla 4 Eylül günü adliyeye sevk edildi. Sanıklardan aralarında Dernek Başkanı Öykü Evren
Özen ile eşi Mehmet Özen'in de bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, dört kişi serbest bırakıldı.

Çanakkale
4 Mayıs günü düzenlenen ev baskınlarında Ekin Demirkan, Faruk Taşdemir ve Şerafettin Gökdeniz'in de
aralarında bulunduğu sekiz öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler 5 Mayıs günü serbest bırakıldı.
DTP Çanakkale İl Başkanı Abdullah Güleç, 1 Eylül Dünya Barış günü etkinlikleri sonrası hakkındaki
kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
11 Kasım günü Çanakkale’de, üniversitede öğrencilerini Cumhuriyet meydanında düzenledikleri Yüksek
Öğretim Kurulu'nu protesto eylemine müdahale eden polis 8 üniversiteliyi gözaltına aldı.

Denizli
Pamukkale Üniversitesi öğrencileri S.H., Y.N., O.Ç., H.Ş. ve Ş.B., 25 Mart günü Newroz kutlamaları
sırasında "Abdullah Öcalan posteri taşıdıkları" gerekçesiyle 14 Nisan günü gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.
Denizli Belediyesi´nin, Üçler Beldesi´nde yaptırdığı 800. Yıl Toplu Konutları´nda çalışan yaklaşık 40 inşaat
işçisi, 19 Aralık günü, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Belediye Denetimli Halk otobüsünün şoförünü
tehdit ederek eylem yapmak için belediyeye kadar zorla getirttiler. Otobüsten indirilen bazı yolcuların olayı
polise bildirmesi üzerine belediye önünde otobüsten inen işçilerden 17´si polis tarafından gözaltına
alınarak Çınar Polis Merkezi´ne götürüldü. İşçiler, polis merkezinde ifadelerinin alınmasının ardından
serbest bırakıldı.
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Diyarbakır
Bağlar Belediyesi temizlik şantiyesi çalışanlarından Abdullah Yalçın, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri
tarafından 10 Şubat günü gözaltına alındı.
Murat Kargı isimli kişinin 13 Şubat günü Diyarbakır Yeniköy mezarlığında defnedilmesi esnasında cenaze
törenine katılan Kadir Yılmaz, Ağa Karakaya, Alişan Kılıç, Zeki Atay, Mesut Aydın, İbrahim Halil Mert,
Zana Baykara, Ahmet İhsan Özçelik, Engin Karahan, Berat Birtek, Haydar Yıldız ile soyadları tespit
edilemeyen Habib, Emrah, Kaya, Ahmet, Baran, İhsan, Aynur ve Kerim adlı kişiler polis tarafından
gözaltına alındılar.
Ali Akbaş isimli kişi, 15 Şubat günü Diyarbakır il merkezinde yapılan basın açıklamasına katıldığı
gerekçesiyle sivil polisler tarafından gözaltına alındı.
18 Şubat günü il merkezinde sivil polisler tarafından yapılan kimlik kontrolünde, İHD Van şubesi yönetim
kurulu üyesi Ayşegül Adıgüzel ile Yaşar Koç gözaltına alındılar. Adıgüzel ve Koç, çıkarıldıkları
mahkemece tutuklandılar.
Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin resmi internet sitesine "Kerkük'e yapılan bir saldırıyı Diyarbakır'a yapılmış
kabul ederiz" açıklaması yapan DTP Diyarbakır İl Başkanı Hilmi Aydoğdu, 23 Şubat günü gözaltına alındı.
Aydoğdu, aynı gün tutuklandı.
DTP Çermik İlçe Örgütü yöneticisi Hacı Akbulut, “15 Şubat 2007 tarihinde Koşuyolu Parkı’nda, Öcalan’ın
yakalanarak Türkiye’ye getiriliş yıldönümü nedeniyle yapılan basın açıklamasında slogan attığı”
gerekçesiyle 24 Şubat günü gözaltına alındı. Akbulut, 26 Şubat günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Okan Duman adlı kişi, 23 Şubat günü adliye önünde ESP’lilerin duruşması için beklerken ve başında ESP
şapkası olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
KDP eski lideri Molla Mustafa Barzani'nin ölüm yıldönümü nedeniyle Diyarbakır'da "Kürdistan Parti
İnisiyatifi", "Ehmedê Xanî Kültür Sanat Derneği", "Kürt Gençleri Derneği" ve "Çıra Kültür Sanat
Derneği"nin 3 Mart günü Diyarbakır'da düzenlemeyi planladığı etkinliğin Valilik tarafından yasaklanması
nedeniyle, salonun önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına müdahale eden polis 10 kişiyi gözaltına
aldı.
Diyarbakır'da 3 Mart günü, Demokratik Gençlik Derneği'ne düzenlenen baskında dokuz kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar 5 Mart günü serbest bırakıldı.
Diyarbakır il merkezinde, Abdullah Öcalan lehine eylem yaptıkları iddia edilen 12 kişinin gözaltına alındığı
belirtildi.
Diyarbakır il merkezinde, DTP Gençlik Meclisi üyeleri Mahmut Filiz, Müslüm Baran, Serhat Bulut ile Azad
ve Sidar isimli gençlerin DTP Merkez İlçe Örgütü'ne giderken sivil polisler tarafından gözaltına alındığı
belirtildi.
Ergani İlçesinde 4 Mart günü, akşam saatlerinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna ilişkin
İstasyon Mahallesi'nde eylem yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, Uygar Taner, Süleyman
Ezsam, Ferhat Çakmak ve Murat Yıldızhan ile ismi öğrenilemeyen 2 çocuğu gözaltına aldı. Gözaltına
alınanlardan Uygar Taner, Süleyman Ezsam, Murat Yıldızhan ve Ferhat Çakmak çıkarıldığı mahkeme
tarafından tutuklandı.
Ümit Ölçen, Şahin Tiryaki, Zelal Kaya, Lokman Arslan, Murat Akman, Müslüm Kabalık, Cemal
Memedoğlu, Alişan Yılmaz, Ömer Öner, Nusret Elçi, Sedat Karabalık, Zülküf Engin, Nasır Güneş, Ayhan
Karabulut, Nevzat Öztürk, İbrahim Halil Aydın, Ömer Özcan, Merva Demir, Murat Işıkırık, Zafer Zengin,
Hasan Yetişkin ve Abdullah Taş, 3–5–6–9–10–13 Mart 2007 tarihlerinde Dicle Üniversitesi kampüsünden
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ve değişik yerlerden polisler tarafından gözaltına alındılar. Gözaltına alınan öğrencilerden Zelal Kaya,
Feysel Adın, Ümit Ölçen ve Murat Akman’ın mahkeme tarafından 'Eğitim ve öğretimi engellemek'
suçlamasıyla tutuklandı.
5 Mart günü polislerce gözaltına alınan Lokman Aslan daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diyarbakır ili Bismil İlçesinde, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği şenliğin
ardından Fatoş Kılıç, Devran Kılıç, Şaide Demir, Şükran Demir, Birsen Deniz, Ahmet Birgüler, Çekdar
Kutlay, Cihan Türk, Feride Tugay, Remziye Türk ile soyadı öğrenilemeyen İsmail isimli kişinin gözaltına
alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlardan Çektar Kutlay, Ahmet Birgüler, Feride Tugay ile Birsen Deniz adlı
kişiler, 9 Mart günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
8 Mart günü, Diyarbakır istasyon meydanında yapılan mitingde 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlardan 7'si 'Örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle 10 Mart günü, Diyarbakır'da düzenlenen mitinge yöresel
giysileriyle katılan "5 Nisan Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği"nin halk oyunları ekibindeki 12 çocuk,
polis tarafından gözaltına alındı.
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle DTP'nin, 10 Mart günü düzenlediği mitingde beş kişi gözaltına
alındı.
12 Mart günü Diyarbakır'da, "hırsızlık" iddiasıyla gözaltına alınan eşi L.S.'nin durumunu öğrenmek için
Bağlar Polis Karakolu'na giden M.G. adlı kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
İzzetin Enez, 13 Mart günü AZC Plaza önünde, Diyarbakır Demokrasi Platformu tarafında yapılan basın
açıklamasından sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden polisler tarafından gözaltına alındı.
Kulp ilçesine bağlı Hamzalı köyüne düzenlenen baskında, Fahri Çiçek (45), Enver Güzel (40) ve Diyadin
Ege (20) adlı köylüler, "PKK'ye yardım ettikleri" iddiasıyla gözaltına alındı.
DTP üyeleri Fırat Turan ve Abbas Çelik, 14 Mart günü Diyarbakır'da gözaltına alındı.
15 Mart günü İHD Diyarbakır Şubesi’ne telefonla verilen bilgiye göre, Bismil ilçe merkezinde yapılan ev
baskınlarında Aynur Aktaş, Yılmaz Aktaş ile Şükran Yıkar gözaltına alındığı bildirildi.
Diyarbakır ili Kulp İlçesinde 7 silahlı militanı öldürerek teslim olduğu belirtilen G.E.'nin ifadeleri sonucunda
gözaltına alınan Hayrettin Yaman, Şahin Aslan, Hikmet Aydın, Fahrettin Çiçek, Fırat Ege ve Enver Güzel
adlı köylüler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından “PKK'ye yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla tutuklandı.
Newroz kutlamasına katılmak üzere Diyarbakır'da bulunan İHD İstanbul Şubesi eski Başkanı Av. Eren
Keskin, 19 Mart günü kaldığı otelden gözaltına alındı. Keskin'in İstanbul'da yaptığı bir konuşmasından
dolayı Beyoğlu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava nedeniyle ifade vermesi için gözaltına alındığı
belirtildi.
Recep Aktaş’ın 21 Mart günü, Diyarbakır fuar alanında yapılan Newroz kutlamasında gözaltına alındığı
belirtildi.
Mehmet Cesim Baran, 21 Mart günü Diyarbakır fuar alanında yapılan Newroz kutlamasında, arama
noktasında gözaltına alındı.
Diyarbakır ili Ergani yolu üzerinde bulunan fuar alanı'nda düzenlenen Newroz mitingi sonrasında gözaltına
alınan Özgür Akın ve Neytullah Bilir, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Berhadan Yaşa, 21 Mart 2007 tarihinde Diyarbakır fuar alanında yapılan Newroz kotlamasında gözaltına
alındı.
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21 Mart günü, Azadiya Welat ve Güncel gazetelerini almak için Yeni Otogar'a giden Fırat Dağıtım
çalışanları Vedat Yaşa ile Nebahat Türk, jandarma tarafından gözaltına alındı. (diha-21.03.2007)
Diyarbakır DTP Kayapınar Belde Başkanı Ferit Aytek’in polislerce gözaltına alındığı belirtildi.
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, PKK’ye yönelik yapılan operasyonda 1 kişinin gözaltına
alındığı belirtildi.
Diyarbakır ili tarihi Keçiburcu'nda, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın resminin yer aldığı ve İngilizce yazılı
"Doğum günün kutlu olsun başkanım" tişörtü giyerek, Öcalan'ın posterini açan yabancı turist bir kadının, 3
Nisan günü polisler tarafından dövülerek gözaltına alındığı belirtildi.
Deyap Turhan, 6 Nisan günü polis tarafından gözaltına alındı. Turhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
8 Nisan günü Kayapınar beldesinde, Gündem gazetesi dağıtan Sezai Çağrıcı polis tarafından gözaltına
alındı.
Dicle Üniversitesi öğrencileri Ferhat Yiğit, Zeki Kaçmaz, Nezir Yıldırım ile soyadları öğrenilemeyen Ömer,
İsmail ve Fırat isimli kişiler, 7 Nisan günü gözaltına alındı.
Silvan ilçesinde gözaltına alınan G.E.'nin ifadeleri doğrultusunda 9 Nisan günü, Yayageçit (Deyika)
Köyü'ne baskın düzenleyen Silvan Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler, Recep Kar adlı köylüyü
gözaltına aldı. Kar, 10 Nisan günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
DTP Silvan İlçe Örgütü yöneticisi Ramazan Süren'in evine 15 Nisan günü düzenlenen baskında, Süren ile
çocukları Ahmet Süren (19) ve Metin Süren (17) gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest
bırakıldı.
Zeki Kaya, 16 Nisan günü Çarşı Marketi önünde gözaltına alındı.
Mehmet Can, 19 Nisan günü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltı alındı.
Kulp Jandarma Karakolu'na bağlı askerler ile birlikte 20 Nisan günü Kulp'un Kêxirvan Köyü'ne giden
G.E'nin verdiği ifadeler üzerine, Selim Güler adlı köylü gözaltına alındı. Güler, 21 Nisan günü çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 24 Nisan günü düzenlenen basın açıklaması nedeniyle haklarında
soruşturma açılan ve aralarında DTP İlçe Başkanı Halim Çifçti, Bismil Kültür Sanat Derneği Başkanı
Süleyman Bakır, Bismil Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Atilla Yenisoy’un da bulunduğu 22 kişi,
ifadelerinin alınması için çağrıldıkları Cumhuriyet Savcılığı'nda gözaltına alındı.
Mersin ilinde yaşanan patlama sonucu yaşamını yitiren Mehmet Tahir Laçin'in Lice İlçesinde ikamet eden
ağabeyi Şeyhmus Laçin, 26 Nisan günü gözaltına alındı.
Atılım gazetesi Diyarbakır Temsilcisi Serdal Işık, 28 Nisan günü gözaltına alındı
Diyarbakır'da, "PKK üyesi olduğu" iddia edilen S.C., gözaltına alındı.
Selahattin Çap, 2 Mayıs günü saat 07:00 civarlarında mahkemede vermesi gereken bir ifadesinin olduğu
söylenerek gözaltına alındı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polisler tarafından 4 Mayıs günü bir eve
yapılan baskınında N.B., M.M., S.T., Y.E., M.H. ve D.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan M.M.,
M.H. ve D.D., 7 Mayıs günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından, “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüte adam
kazandırmak” suçlamalarıyla tutuklandı.
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M. Hüsamettin Yürek, 4 Mayıs günü gözaltına alındı.
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Diyarbakır İl yöneticilerinden Mehmet Şah Teke ile Mehmet Akın, Ofis
Gevran Caddesi'nde 4 Mayıs günü gözaltına alındı.
7 Mayıs günü, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde yapılan
aramalarda “şüpheli” oldukları gerekçesiyle 43 kişi gözaltına alındı.
9 Mayıs günü, Diyarbakır Merkez’de güvenlik güçlerince karayolunda yapılan kontrol esnasında
“PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
10 Mayıs günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Hakan Yılmaz ve Yusuf Kalır, Özgür Halk
dergisi çalışanları olduklarını, Erhan Noyan ve beraberinde bir kişinin 9 Mayıs günü berberde tıraş olurken
gözaltına alındıklarını belirtti.
Diyarbakır Azadiya Walat gazetesi çalışanı Vedat Yaşa’nın, polisler tarafından evi basılarak gözaltına
alındığı belirtildi.
11 Mayıs günü Diyarbakır ilinde, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi güvenlik
güçlerince gözaltına alındı.
Özgür Halk dergisi çalışanı Yusuf Kalır, 11 Mayıs günü gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi'ne (TEM) bağlı ekipler, 11 Mayıs günü Bülent Buluç,
Kenan Ayaz, Emre Akkoç ve soyadı öğrenilemeyen Erhan ve Hakan adlı gençleri gözaltına aldı. Gözaltına
alınanlardan Bülent Buluç, Hakan ve Erhan isimli kişiler, 13 Mayıs günü çıkarıldığı mahkeme tarafından,
"Örgüt adına eylem yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
DTP İl Başkan Yardımcısı Musa Farisoğulları’nın, Şanlıurfa'da yargılandığı bir dava için ifade vermek
üzere gittiği Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alındığı belirtildi.
19 Mayıs günü, Dicle Nehri üzerindeki Gözlü Köprü’nün kenarında oturan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi,
polis tarafından gözaltına alındı.
24 Mayıs günü Diyarbakır Lice ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan arama tarama faaliyeti
esnasında, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlayan müzisyen Ali Gülsever, bir düğünde söylediği Kürtçe
şarkılar nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla, 28 Mayıs günü tutuklandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’nden alınan izin sonrası 22-29
Mayıs tarihleri arasında yapılan ev, üst ve işyeri aramalarında 41 kişi gözaltına alındı.
14 Haziran günü Diyarbakır ili, Çermik ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri tarafından yürütülen
arama tarama faaliyeti esnasında, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır il merkezinde bulunan Söz TV ve gazetesi Haber Müdürü Sait Bayram ve muhabir Fırat Avcı,
"Rüşvet aldığı gerekçesi ile Diyarbakır'a sürgün edildi" başlığıyla gazetede yayınladıkları haberden dolayı,
17 Haziran günü gözaltına alındılar. Bayram ve Avcı, "yalan haber yayınladıkları" gerekçesiyle 19 Haziran
günü tutuklandı.
Diyarbakır ilinde, Dicle Fırat Kültür Sanat Merkezi (DFKSM) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Şeker, 22
Haziran günü Balıkçılarbaşı'nda bulunan kültür merkezi önünde polis tarafından gözaltına alındı.
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Azadiya Welat ve Gündem gazetelerinin dağıtımcıları Yılmaz Çelik, Sedat Kadran ve Cihat Cağrıcı, 2
Temmuz günü Diyarbakır'ın Yenişehir Semti'nde gazete dağıtımı yaparken gözaltına alındı.
Yeni Diyarbakır Firması'na ait Diyarbakır-Mersin seferini yapan yolcu otobüsünün Ayhan adlı soyadı
öğrenilemeyen şoförü ile muavin Aziz Aksın, “Beritan” adlı filmi seyahat sırasında izlettirerek “Örgüt
propagandası” yaptıkları suçlamasıyla 2 Temmuz günü gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 Temmuz günü Sur Beldesi Hasırlı Mahallesi'nde bulunan bir eve
düzenlediği baskında, Ömer Sarıca isimli kişiyi gözaltına aldı. Sarıca'nın kardeşi Mehmet Sarıca da, işe
giderken Diclekent'te gözaltına alındı.
Çınar İlçesi'nde 4 Temmuz günü, “Bin Umut” bağımsız milletvekili adayları için hazırlanan bayrakların
asılmasına “seçim yasağı” gerekçesiyle müdahalede eden polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.
Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Bayrambaşı Belediyesi
çalışanı Selma Gül'ü 5 Temmuz günü gözaltına aldı.
Mehmet Çağrıcı ve Mikail Çağrıcı adlı kişiler, 5 Temmuz günü “Bombalı eylemde bulunmak” ve “Yasadışı
örgütte üye olmak” iddiasıyla gözaltına alındılar. Zanlılar çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklandı.
“Bin umut” bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk’un 11 Temmuz günü Bağlar beldesindeki gerçekleştirdiği
büro açılışı sırasında verilen konser polisler tarafından engellenerek, biri çocuk 8 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan Behçet Alkış, çıkarıldığı mahkeme tarafından "yasadışı bayrak ve flama taşıdığı"
iddiasıyla tutuklandı.
Ergani İlçesi'nde 11 Temmuz günü “Oylar Yurtsever Adaylara” yazılı afişleri asmak isteyen, Ezilenlerin
Sosyalist Platformu (ESP) üyesi Bedri Sever, Eylem Vural ve Mazlum Çakın adlı kişiler gözaltına alındı.
Dicle İlçesinde, “Bin Umut” Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim aracındaki
Kürtçe seçim müzik kasetlerine Dicle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından el konuldu ve
araç şoförü gözaltına alındı.
18 Temmuz günü Bismil ilçesinde, 'Bin Umut' Diyarbakır Milletvekili Adayı Akın Birdal'ın seçim anons
aracı, “Kürtçe anons yapıldığı” gerekçesiyle Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından
durduruldu ve araçta görevli Mehmet Kaplan ve Hadi Çelik gözaltına alındı.
Yenişehir Beldesi'nde bulunan Şair Sırrı Hanım İlköğretim Okulu bahçe duvarına Molotof kokteyli attıkları
iddia edilen 8-9 yaşlarında 2 çocuk 22 Temmuz günü gözaltına alındı.
22 Temmuz seçimlerinde Burhanettin Yıldız İlköğretim Okulu'nda müşahit olan Mehmet Şah Çatlı, 22
Temmuz günü gözaltına alındı.
Silvan ilçesinde 22 Temmuz günü, PKK üyesi olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Lice ilçesinde 22 Temmuz günü, PKK üyesi olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
“Bin Umut” Bağımsız Milletvekilli Akın Birdal'ın seçim bölgesi Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'ne 24 Temmuz
günü ziyaretinin ardından çıkan olaylarla ilgili olarak, 25 Temmuz günü, DTP Çınar İlçe Başkanı Ramazan
Dengiz, İlçe Başkan Yardımcısı Mahmut Ulus ve İlçe yöneticisi Ferman Adsız, 'polise mukavemet etmek'
ve 'dil, din, sınıf ayrımı gözeterek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlamasıyla gözaltına alındı.
“Diyarbakır Polis Merkezi ile Telekom Müdürlüğü’ne molotof kokteylli saldırı düzenledikleri” iddia edilen 11
kişi, 30 Temmuz günü gözaltına alındı. 11 kişiden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dicle İlçesi'nde 3 askerin yaşamını yitirdiği çatışma sonrası 6 Ağustos günü çok sayıda eve düzenlenen
baskınlarda Ebubekir Bozkurt, Nuri Güneş gözaltına alındı. İlçenin, Çayüstü Köyü'nde Ekrem Uzan, Latif
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Pala, Bademli Köyü'nde Mustafa Sever, Mehmet Yıldız ve soyadı öğrenilemeyen Sanayi adlı kişiler
gözaltına alındı.
Yüksel Bozkurt isimli kişi 5 Ağustos günü Dicle ilçesinde polislerce gözaltına alındı. Bozkurt, çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.
8 Ağustos günü DTP Diyarbakır Merkez İlçe Örgütü'nü ziyaret eden Şeyhmuz Bülbül, soy ismi
öğrenilemeyen Mehmet ve Aslan adlı kişiler ilçe binasından çıktıktan sonra gözaltına alındı. İl Örgütü'ne
giden Selman adlı kişi de il binası çıkışından sonra gözaltına alındı.
9 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Muhammet Kaya, Diyarbakır Huzurevleri
semtinde yolda yürürken sivil polisler tarafından gözaltına alındığını, 48 saat boyunca gözaltında 20’den
fazla polis tarafından sorgulandığını, Savcılığa ifade verdikten sonra serbest bırakıldığını belirtti.
Semiha Pençe 10 Ağustos günü emniyet müdürlüğü ekiplerinde gözaltına alındı.
Diyarbakır'da “Bin Umut bağımsız milletvekillerinin düzenlediği mitinge katılarak slogan attıkları ve Türk
Telekom Müdürlüğü'ne molotofu saldırı düzenledikleri” iddiasıyla 8 kişi 13 Ağustos günü gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.
Diyarbakır Yenişehir Beldesi'nde esnaflık yapan Hasan Alabalık, 18 Ağustos günü iş yerinin önünde top
oynayan ve aralarında kardeşinin de bulunduğu çocuklara küfür eden polis memuruyla tartışması sonrası
gözaltına alındı.
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon sonucu “örgüte yardım ve yataklık”
yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi 29 Ağustos günü sevk edildikleri Mahkeme tarafından
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
“Şırnak ili Uludere kırsalında yaşanan çatışma sonucu 11 HPG militanın yaşamını yitirmesi ile ilgili
Diyarbakır'da Fatih ve Gürsel caddelerinde molotof kokteyli atarak yolları trafiğe kapatma” iddiasıyla 7 kişi,
30 Ağustos günü gözaltına alındı.
3 Eylül günü Dicle İlçesi'nde operasyon düzenleyen askerler, Yaşar Karar, Hasan Budak, Murat
Akgündüz, Mehmet Yıldız, Ekrem Uzan, Mustafa Sever isimli vatandaşları gözaltına aldı. Gözaltına
alınanların emniyetteki sorgularının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alındı. Nöbetçi
mahkemeye sevkedilen 5 kişi “Yasadışı örgüte yardım ve yataklık etmek” iddiasıyla tutuklanırken, Murat
Akgündüz adlı kişi ise serbest bırakıldı.
DTP’li Dicle Belediye Başkanı Abdullah Akengin’in kardeşi Hacı Akengin, Dicle İlçesi kırsalında bir süre
önce çıkan çatışmanın ardından başlatılan gözaltı operasyonu çerçevesinde 5 Eylül günü gözaltına alındı.
Akengin, daha sonra tutuklandı.
DTP Diyarbakır İl Örgütü tarafından organize edilen basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle
Kayapınar Belediye Başkan Vekili Hüsniye Düzel, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Kayapınar İşyeri
Temsilcisi Kemal Ayyıldız, belediye personeli Mehmet Üçaş ve Adem Alçin, 8 Eylül günü gözaltına alındı.
Sanıklar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
11 Eylül günü Mehmet Karadaş, Diyarbakır'dan Antalya'ya giderken Diyarbakır çıkışında bulunan Pirinçlik
Karakolu'nda yapılan kontrol esnasında gözaltına alındı.
Yaşar Karar, Hasan Budak, Mehmet Yıldız, Ekrem Uzan, Mustafa Sever ve Hacı Akengin, 11 Eylül günü
Dicle ilçesinde “itirafçı ifadesi” ile “PKK'ye yardım ve yataklık etmek” iddiasıyla gözaltına alındılar. Sanıklar
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Dicle İlçesi'nde oturan Faysal Bozkurt (18) isimli kişi, 12 Eylül günü Ergani-Dicle arasındaki yol
kontrolünde askerler tarafından gözaltına alındı.
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Y.K. isimli kişi 27 Eylül günü pasaportunu almak için gittiği Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındı.
“Abdullah Öcalan'ın sağlık sorunlarına ve üzerindeki tecride dikkat çekmek” amacıyla 30 Eylül günü
Diyarbakır’da oturma eylemi yapan Zeki Arşimend, Nebi Kılıç, Ekrem Çiçek, Medeni Kaya, Seyfettin
Özdoğan ve Yılmaz Kahraman polis tarafından gözaltına alındı. Arşimend, Kılıç, Çiçek, Kaya, Özdoğan ve
Kahraman tutuklama talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandılar.
Diyarbakır DTP İl Örgütü tarafından, 1 Ekim günü “İmralı cezaevinde tutuklu bulunan Öcalan’ın yaşam
şartlarının iyileştirilmesi için” ilçe Başkanlığı binasında düzenlenen basın açıklamasında, “yasa dışı slogan
atıldığı” gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.
İlhami Doğan adlı DTP'li, 2 Ekim günü Silvan İlçesinde gözaltına alındı.
Vasfi Erdem adlı kişi, 4 Ekim günü İstasyon civarında polislerce gözaltına alındı.
Özgür Halk Dergisi Diyarbakır Temsilcisi Sonay Engin, 4 Ekim günü gözaltına alındı. Engin, 'yasadışı
örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Mehmet Çelik adlı kişi, 8 Ekim günü Sebze Hali civarında polislerce gözaltına alındı.
Mehmet Uçaş, 8 Ekim günü Bağlar Körhat Un fabrikası civarında polis tarafından gözaltına alındı. Uçaş,
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
9 Ekim günü Diyarbakır ilinde, Kayapınar Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Necdet Erkek, DTP İl
yöneticisi Raziye Taşkıran ve DTP üyesi Şerif Atabay, belediye başkanların gözaltına alınmasını kınamak
amacıyla düzenlenen basın açıklamasına katıldıktan sonra, gözaltına alındı. Emrullah Eker adlı vatandaş
ise evine giden polislerin gidiş amacını öğrenmek için gittiği İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı.
11 Ekim günü hasırlı Mahallesine yapılan ev baskında, “evde el bombası olduğu” iddiasıyla Zülküt Gezen,
Behiye Gezen ve Bulut Kaya gözaltına alındılar.
M.U. Z.G. ve İ.A. 10 Ekim günü Balıkçılarbaşı Semti'nde sivil polislerin bulunduğu bir araca bombalı saldırı
düzenlediği iddiasıyla gözaltına alındı. Sanıklar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Diyarbakır'da yaşamını yitiren yazar Mehmed Uzun için Büyükşehir Belediyesi Konukevi'nde okunan
mevlitte, katılanlara Fatiha suresini "Kürt ve Kürdistan şehitleri için" diyerek okuttukları gerekçesiyle 19
Ekim günü gözaltına alınan emekli imamlar Nuri Tanrıkulu ve Zeki Korkmaz adliyeye sevk edildi.
Mahkeme, Tanrıkulu'nu terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklarken, Korkmaz'ı serbest
bıraktı.
Dicle Üniversitesi öğrencileri, Berat Birtek, Hayrullah Uğur, Ozan Ferhat Yiğit, Gökhan Çoban, Muzaffer
Şahin, Gökhan Yıldız, Sedat Karakoç, Ahmet İhsan Özçelik, Mevlüt Özsular, Düzgün Doğan, Davut
Küçükgültekin, Serhat Ayyıldız, Fırat Açılan, Ferhat Yiğit, Ali İhsan Özçelik, İbrahim Halil Aydın, Ramazan
Aslan ve Ramazan Açılan, 19 Ekim günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alındılar. Gözaltına
alınanlardan Serhat Ayyıldız, Berat Birtek, Hamit Aydoğun, İ. Halil Aydın, Şenol Koç, Ferhat Yiğit, Düzgün
Doğan, Fırat Açlan, Muzaffer Şahin, Hayrullah Uğur, Sedat Karakoç ve Ahmet İhsan “Yasadışı örgüte
yardım yataklık etmek” suçlamasıyla tutuklandılar.
Mustafa Oyanık, 23 Ekim günü çalıştığı işlerinde polislerce gözaltına alındı.
Mehmet Sağlam, Ömer Koday, Mahsun Oruç, Şaban Paslı, Abdullah Taş ve Hasan Korkmaz isimli kişiler,
3 Kasım günü Silvan İlçesinde evlerinden gözaltına alındı.
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “yasadışı örgüte yardım ve yataklık” yaptığı iddia
edilen 2 kişinin 4 Kasım günü gözaltına alındığı belirtildi.
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Silvan İlçesinde, Hasan Yetişkin adlı kişinin, 5 Kasım günü gözaltına alındığı belirtildi. Yetişkin, çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklandı.
“Diyarbakır bölgesinde yaşanan bombalı eylemleri protesto etmek amacıyla, bombalı eylem düzenleme
hazırlığında oldukları” iddia edilen 4 kişi, 6 Kasım günü gözaltına alındı.
Dicle Üniversitesi'nde 6 Kasım günü YÖK'ün kuruluşu nedeniyle düzenlenen protesto gösterisine katılan
14 öğrenci, Ahmet Baran, Fikret Demir, İbrahim Halil Mert, Lokman Aslan, Mehdin Tekin, Murat Akman,
Osman Uğuz, Recep Göver, Sadin Coşkun, Dilek Aslan, Emrah Arpa, Işıl Ekici, Lütfü Uygar, ve Mesut
Koyun, 7 Kasım günü evlerine yapılan baskın sonrasında gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 7’si
(Suat Karahan, Lokman Aslan, Mehdin Tekin, Fikret Demir, İbrahim Halil Mert, Recep Göver ve Sadin
Coşkun) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Aziz Ayın, 9 Kasım günü Kuruçeşme’de servis beklerken TEM de görevli polislerce gözaltına alındı.
Haber-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi Başkanı Salih Taşdemir, Şube Sekreteri Kazım Artar ile Türk
Telekom çalışanları Adem Kızıl, Cebrail Erol, Cevdet Yetişkin, Hacı Tekin, Mehmet Şirin Örnek, Mustafa
Mazi, Mustafa Nergiz, Veysi Bademkıran, Yıldırım Şengün ve Yusuf Karadeniz “fiberoptik kablolara
yönelik sabote girişiminde bulundukları” iddiasıyla 12 Kasım günü gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan
12’si 14 Kasım günü tutuklandı.
Gülşen Özbek 13 Kasım günü Galeria iş merkezi önünde gözaltına alındı. Özbek, daha sonra çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.
İ.O. (17) isimli genç, internetten indirdiği Newroz fotoğraflardan yaptığı slayt‘ ı video paylaşım sitesi olan
YouTube'a gönderdiği iddia edilerek 15 Kasım günü gözaltına alındı. İ.O. çıkarıldığı mahkeme tarafından
'Yaşadışı örgüt propagandası' yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. (15 Kasım 2007/DİHA)
Sivil Toplumu Geliştirme Derneği (STGD) Başkanı Nadir Yıldırım, 13 Kasım günü gözaltına alındı. 16
Kasım günü adliyeye çıkarılan Yıldırım “Diyarbakır'da 25 Kasım düzenlenecek 'Edi Bese' mitingi
nedeniyle” sorgulanırken, tutuklanma talebiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakıldı. Yıldırım'ın serbest bırakılmasının ardından soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığı, Yıldırım'ın serbest bırakılmasına itiraz etti. Mahkeme savcılığın talebini yerinde görerek,
Yıldırım'ın tekrar gözaltına alınması talimatını verdi. Yıldırım 22 Kasım günü, Diyarbakır Emniyet
Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce tekrar gözaltına alındı. Yıldırım çıkarıldığı mahkemede tarafında "Örgüt
propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.
Gülşen Özbek, Cihan Naval, Recep Erdoğan ve Naval Yasak isimli üniversite öğrencileri 19 Kasım günü
Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği'ne (DÜÖDER) yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına
alındı. 4 günlük gözaltının ardından savcılıkta ifadeleri alınan ve nöbetçi mahkemeye çıkarılan
öğrencilerden Gülşen Özbek tutuklanırken, Yasak, Naval ve Erdoğan serbest bırakıldı. Öğrencilerin
serbest bırakılmasının ardından savcılık öğrencilerin serbest bırakılmalarına itiraz etti. Savcılığın itirazı
üzerine Erdoğan, Naval ve Yasak tekrar gözaltına alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldılar. Burada
tekrar sorgulanan öğrenciler tutuklanarak Cezaevi'ne gönderildi.
Dicle Üniversitesi öğrencisi Orhan Kaya, 22 Kasım günü Ofis Semti'nde bulunan bir lokantada Terörle
Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
24 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Yusuf Altaş, oğlu İsmail Altaş’ın 23 Kasım
günü polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.
Diyarbakır'da yerel yayın yapan Gün TV'nin program sorumlusu Ahmet Birsen ve beraberindeki Hüsnü
Ablay 24 Kasım günü Galeria İş Merkezi'nde bulunan televizyon binasının önünde gözaltına alındı.
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Diyarbakır'da 25 Kasım günü düzenlenen “Êdi Bes e” mitingine katıldıkları gerekçesiyle Dicle Üniversitesi
Fen Edebiyat ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri Ali Sezer, Hüseyin Erol, İbrahim Yaramış, Erkan
Burakma ve Lokman Bektaş 11 Aralık günü Ziya Gökalp Öğrenci Yurdu ve okul içerisinde gözaltına alındı.
25 Kasım günü yapılan “onurlu bir yaşam” mitinginin” sonrasında Özgür Halk Dergisi çalışanı Sabahattin
Sümeli, H. İbrahim Akyol Mehmet Salih Karadaş, Ali Ada, Uğur Dinç ve Engin Uçucu kişiler gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlardan Sümeli ve Akyol, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
DTP'nin 25 Kasım günü İstasyon Meydanı'nda düzenlediği “Onurlu yaşama çağrı” mitingi sonrası Bağlar
Beldesi'nde birçok eve baskın düzenleyen polis 40 kişiyi gözaltına aldı.
25 Kasım günü DTP’nin yaptığı miting dağıldığı sırada, Serhat Mucda ve Zeliha İzra polislerce gözaltına
alındı.
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 26 Kasım günü kentin Dağkapı, Seyrantepe, Ofis, Balıkçılarbaşı,
Bağlar semt ve beldelerinde yaptıkları operasyonlarda 13 kişiyi gözaltına aldı.
Bingöl'e haber amaçlı giden DİHA muhabirleri Ubeydullah Hakan ve Asmin Bayram ile İsmet Mikailoğulları
27 Kasım günü Diyarbakır girişinde gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, gazetecilerin kasetlerin
incelenmesinin ardından suç unsuru bulunmaması halinde gazetecilerin serbest bırakılacağını bildirdi.
Adem Vedat Yiğit, 30 Kasım günü Fakülteden Ofis semtine giderken, polislerce gözaltına alındı.
6 Aralık günü, Kayapınar Beldesi'nde bulunan Huzur Polis Karakolu'na yapılan bombalı saldırı sonrasında
semti ablukaya alan polis yoldan geçen 8 kişiyi gözaltına aldı.
Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri Ali Sezer, Hüseyin Erol, İbrahim
Yaramış, Erkan Burakma ve Lokman Bektaş, “Êdi Bes e” mitingine katıldıkları gerekçesiyle 12 Aralık günü
Ziya Gökalp Öğrenci Yurdu ve okul içerisinde polisler tarafından gözaltına alındı.
Meral Yaça adlı kişi, 12 Aralık günü adliye önünde Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Bismil'de 23 Aralık günü düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları iddiasıyla evleri basılarak, gözaltına
alınan DTP Belediye Meclis üyesi Saliha Bakır, Sıdık Kortak, Nedim Biçer ve Alican Aydın ile ismi
öğrenilemeyen bir kişi, polisteki sorgularının ardından çıkarıldıkları savcılıkta serbest bırakıldı.
26 Aralık günü Bismil ilçesinde yapılan “Edi Bese” mitinginden sonra Sıdık Korkak, Saliha Bakır, Nedim
Biçer ve Ali Canaydın adlı kişiler gözaltına alındılar.
Zana Baykara, Yasin Güngör ve Abdullah Güngör adlı öğrenciler “Dicle Üniversitesi öğrencilerine yönelik
baskıları protesto etmek için yapılan açıklamaları düzenledikleri” iddiasıyla, DTP Yurtsever Demokratik
Gençlik Meclis Üyesi Engin Karahan ise “sınır ötesi operasyona ilişkin demeç verdiği” gerekçesiyle, 27
Aralık günü Terörle Mücadele şubesi görevlileri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan
Baykara, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı belirtildi.
Y.Z. ve İ.Ö. 29 Aralık günü Diyarbakır il merkezinde gözaltına alındılar.

Düzce
4 Haziran günü, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde izinsiz olarak dinî eğitim verildiği iddia edilen Kur'an
kursuna yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı.
13 Ağustos günü Cumayeri ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
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Edirne
15 Mart günü, Trakya Üniversitesi Öğrenci Derneği üyelerinin evlerini basan polis, dernek üyesi Ayfer
Keskin'i ve DTP İl yöneticisi Bahattin Hızmalı'yı gözaltına aldı.

Elazığ
Gündem gazetesinin Elazığ Temsilcisi Ali Konar, 27 Ocak günü gazete bürosuna yapılan baskında
gözaltına alındı. Konar, bir süre sonra serbest bırakıldı.
DTP Elazığ İl binasına baskın düzenleyen polis, İl Yöneticisi Hadi Konar’ı ifadesini almak üzere gözaltına
aldı.
Karakoçan ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında meydana gelen ve bir uzman çavuşun yaşamını
yitirmesiyle sonuçlanan çatışmanın ardından, Hamurkesen köyüne baskın düzenleyen askerler, 5 köylüyü
gözaltına aldı.
Elazığ ili Arıcak İlçesinde define aramaya çıkan Mehmet Üstündağ, Abdullah Çoşkun, Halit Özgen, geçici
köy korucusu Muhuttin Yıldız ve ismi öğrenilmeyen iki kişinin, jandarma tarafından gözaltına alındığı
belirtildi.
Elazığ ili Karakoçan ilçesinde yaşanan çatışmanın ardından, 16 Haziran günü Hamurkesen köyüne
düzenlenen baskında gözaltına alınan M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
28 Haziran günü İHD Elazığ şubesine başvuruda bulunan Ahmet Seçer, aynı gün Hicret Mahallesindeki
evine yapılan baskında kardeşi Ali Seçer’in gözaltına alındığını belirtti. Ali Seçer, 29 Haziran günü sevk
edildiği Malatya Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Bingöl’ün Yayladere İlçesi kırsalından Elazığ’ın Karakoçan İlçesi’ne gitmek isteyen “Rızgar” kod adlı bir
militan 21 Haziran günü gözaltına alındı. Bu kişinin sorgusunun ardından, “yardım ve yataklık” iddiasıyla 6
kişi daha gözaltına alındı.
5 Temmuz günü Elazığ'da, “PKK’ye eleman sağladıkları” iddiasıyla, Ali S. (30) ile üniversite öğrencileri
Erman Ş. (21), O.K. (23) ve T.T. (20) gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Erman Ş. (21), çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklandı.
Kovancılar ilçesine bağlı Ekinözü köyünde H.G, H.K ve M.Y. “PKK’ye yardım ve yataklık yaptıkları”
iddiasıyla 30 Temmuz günü gözaltına alındılar.
Elazığ`da “PKK adına okullara ve karakollara baskın düzenleyeceği” iddia edilen G.S. isimli kişi,
Ağustos günü gözaltına alındı. G.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6

Diyarbakır'da 2005 yılında "Fuhuş ve toplumsal çeteleşmeye karşı" yapılan yürüyüş hakkında yürütülen
soruşturma çerçevesinde 18 Ağustos günü Elazığ'ın Sivrice İlçesi'ne giderken gözaltına alınan DİHA
muhabiri Mehmet Cevizci, Sivrice Adli Ceza Mahkemesi hakim’ine ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
30 Ağustos günü Elazığ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Hürriyet Caddesi Orduevi karşısında
başında yöresel örtü bulunan ve üzerinde kimliği bulunmayan G.S. (25) isimli bir kadının “eylem yapmak
için keşif çalışması yaptığı” gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. G.S. çıkarıldığı adli mercilerce
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
23 Ekim günü Elazığ Fırat Üniversitesi'nde ülkücü bir grubun saldırısına uğrayan Veterinerlik Fakültesi
öğrencisi Mustafa Efkan Atasever, polis tarafından gözaltına alındı.
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İHD Elazığ şubesine başvuruda bulunan Mehmet Karaca, abisi Kasım Karaca’nın (1965) 28 Ekim günü
Elazığ merkezi Hozat Garajı mıntıkasında Tunceliler Otobüs Firması önünde sivil giyimli polis ekiplerince
gözaltına alındığını belirtti.
8 Kasım günü Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ``bombalı eylemlerde bulunmak, örgüt adına
vergilendirme yapmak, PKK’ye yardım ve yataklık yapmak`` suçlarından aranan kişilerin yakalanmasına
yönelik operasyonda Elazığ`da 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
20 Kasım günü İHD Elazığ şubesine başvuruda bulunan Nevroz Çelik (1990) ve Hakkı Polat (1985), 18
Kasım günü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındıklarını, aynı gün serbest
bırakıldıklarını belirttiler.
20 Kasım günü Yurtsever Gençlik Hareketi'nin (YGH) “Dersim İsyanı'na öncülük eden Seyit Rıza'nın idam
edilişinin 70. Yıldönümü” nedeniyle yapmak istediği anma etkinliğine müdahale eden polis 2 kişiyi döverek
gözaltına alındı.
Ayhan Karataş isimli kişi, 21 Kasım günü “PKK/KONGRA GEL örgütü mensubu olduğu” gerekçesi ile
gözaltına alındı. Karataş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yapılan operasyonlarda, “PKK adına yazılan
pusulalarla işadamlarından para topladıkları” iddia edilen 4 kişi 26 Kasım günü yapılan operasyonda
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Devrimci Demokrasi gazetesi Elazığ bürosu çalışanları İmam Akkoç ile Birkan Akyol 25 Aralık günü
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.

Erzincan
Malatya'da, Tilman Ekkehart Geske, Necati Aydın ve Uğur Yüksel'in öldürülmesini protesto amacıyla 23
Nisan günü Erzincan Gençlik Derneği tarafından düzenlenen basın açıklamasına müdahale eden polis,
U.Y., A.U., D.F., A.Ş., D.K., H.D. adlı kişileri gözaltına aldı.
Erzincan kırsalında 27 Mayıs günü başlayan askeri operasyonlarda Ahmet Belli ve Hasan Metin isimli
kişiler gözaltına alındı. Belli ve Metin, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
DTP Ankara Altındağ Gençlik Meclisi üyesi Deniz Demir, 8 Mayıs günü yapılan basın açıklamasına
katılarak yasadışı bildiri dağıttığı gerekçesiyle, Refahiye ilçesinde askerler tarafından gözaltına alındı.

Erzurum
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, “PKK lehine slogan attığı ve örgütün propagandasını yaptığı”
gerekçesiyle İ.H.’nin 25 Mart günü gözaltına alındığı belirtildi. İ.H. çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklandı.
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Basın Sözcüsü Kemal Avcı, 16 Nisan günü Erzurum Havaalanı'ndan
Ankara'ya gelirken gözaltına alındı.
30 Mayıs günü Erzurum ili Horasan ilçesinde yol emniyet ve kontrol görevi icra eden güvenlik güçleri
tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünde, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia
edilen bir kişi gözaltına alındı.
5 Temmuz günü, Erzurum'a bağlı Yenişehir Beldesi'nde seçim çalışması yapan 'Bin Umut' Adayı Bedri
Fırat, seçim otobüsünde Kürtçe seçim müziğini çaldırdığı gerekçesi ile gözaltına alındı.
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DTP Karayazı İlçe yöneticileri Çetin Tutkun ve Doğan Özmen, 'Bin Umut' Erzurum Bağımsız Milletvekili
Adayı Bedri Fırat'ın Hınıs İlçesi'nde düzenlediği mitingde “Katil Erdoğan” sloganını attıkları gerekçesiyle 26
Temmuz günü gözaltına alındı. Tutkun ve Özmen, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) inşaatında çalışan ve mütahit firmanın
yaklaşık 1.5 yıldır alacaklarını vermediğini belirten işçiler 1 Ağustos günü binaların çatısına çıkarak eylem
yaptı. Oltu-Ardahan kara yoluna tuğla ve tahta parçaları atan işçiler, bir süre yolu ulaşıma kapattı.
Güvenlik güçleri tarafından çatıdan indirilen işçilerden 10'u polise direndikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
İfadeleri alınan işçiler daha sonra serbest bırakıldı.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın 11 Temmuz günü Oltu İlçesinde bir kahve önünden geçtiği sırada
korumaların uyarısına rağmen ayağa kalkmayıp “Devlet haini'' dediği öne sürülen üniversiteli genç,
tutuklandı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın Oltu İlçesi’nde 11 Temmuz günü düzenlediği gezi sırasında, bir
kahvenin önünden geçerken korumaları oturan üç gence ayağa kalkmaları yolunda uyarı yaptı.
Gençlerden Dursun Şahin (23) iddiaya göre, “Bunlar devlet haini. Ben bunlar için ayağa kalkmam'' dedi.
Durmuş Şahin, daha sonra kendisine müdahale eden korumalarla tartıştı. Şikayet üzerine gözaltına alınan
ve ilk sorgusunun ardından tutuklanan Şahin, Oltu Cezaevine kondu. Mahkemedeki savunmasında
bakanla aralarındaki diyaloğu anlatan Durmuş Şahin’in, “Bana sert bir üslupla, ‘Senin anan vatan haini,
baban vatan haini’ diyerek hakaret etti. Ben kendisine hakaret etmedim. Sadece fikrimi sordu, ben de
fikrimi söyledim” dediği öğrenildi. Dursun Şahin’in avukatı Uğur Akkuş ise, “Müvekkilim hükümet
büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Bu gerekçe çok ilginç, çünkü Recep Akdağ, bakan
olarak değil milletvekili adayı olarak oy istemek için ilçede bulunmaktaydı” dedi.
25 Temmuz günü, Erzurum'un Hınıs ilçesinde “terör örgütü üyesi olmak, örgüte yardım ve yataklık
yapmak” iddiasıyla, 20 kişi gözaltına alındı.
Karayazı ilçesi Kösehasan Köyü’ne bağlı Yapraklı Mezrası’na 28 Eylül günü yapılan baskında, Esat
Gündüz, Ethem Gündüz, yeğeni 3 yaşındaki Devrim Gündüz gözaltına alındı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 12 Kasım günü yapılan açıklamada, “PKK militanı olduğu” iddia edilen
bir kişinin Merkez ilçesinde gözaltına alındığı belirtildi.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 30 Kasım günü yapılan açıklamada, “PKK militanı olduğu” iddia edilen
bir kişinin, Horasan ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan yol kontrolünde gözaltına alındığı ve daha sonra
çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandığı belirtildi.

Eskişehir
11 Eylül tarihinde Ankara Sıhhiye Otaparkı'nda bulunan bombalı minibüsle ilgili yapılan soruşturma
sonrasında, üniversite öğrencisi İdris N. 18 Eylül günü Eskişehir'de gözaltına alındı. Ankara’ya getirilen
İndis N. 19 Eylül günü tutuklandı.
29 Kasım günü Eskişehir'de evlerine düzenlenen baskında, soyadları öğrenilemeyen Aytaç, Ceyhun,
Barış, Fatih ve Behçet isimli Anadolu Üniversitesi öğrencileri gözaltına alındı. Öğrenciler 30 Kasım günü
çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandılar.

Gaziantep
15 Şubat 2006 tarihinde Adana'da düzenlenen bir basın açıklaması nedeniyle yargılanan Mehmet Dikbaş
adlı kişi, 12 Ocak günü Gaziantep'te tutuklandı. Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın Dikbaş'ın ifadesinin
alınması için gönderdiği faksın Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı'nda okunamaması nedeniyle yanlışlıkla
tutuklandığı, Gaziantep Cezaevi'ne konulan Dikbaş'a "Adana'ya gönderilecek başka tutuklu olmadığı" için
araç tahsis edilmediği, bu nedenle 40 gün kadar sonra yapılacak duruşmaya kadar cezaevinde tutulacağı
bildirildi.
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31 Ocak günü İHD Gaziantep şubesine başvuruda bulunan Fatma Ateş Tacer, kardeşi Zahittin Ateş’in
polisler tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alındığını belirtti.
16 Mart günü DTP Gaziantep Gençlik Meclisi'nin Şehitkamil İlçe binası önünde Halepçe Katliamı'nı
kınamak için düzenlediği basın açıklamasının ardından, İlhan Samur ile ismi öğrenilemeyen bir kişi
gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerine bağlı Mevlana, Çıksorut,
Güzelvadi, Vatan ve Güneş mahallelerindeki bazı evlere 18 Mart günü eş zamanlı yapılan baskınlarda,
Bedriye Yaman, Hasan Ersöz, M.Zeki Güngör, Hamit Kil, Mevlüde Geçgel, Kadir Samur, Refik Aka, Ali
İhsan Kaya ve Mehmet Deniz gözaltına alındılar. Gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece
tutuklandılar.
20 Mart günü Newroz mitingi yapılacak alanda gece nöbet tutan DTP Gaziantep Gençlik Meclisi Sözcüsü
Yaşar Saçlı, Zahittin Ateş, Erkan Erkan, Osman Denktaş, İsmail Çevik ve Müslüm Şahin gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
21 Mart günü İstasyon Meydanı'nda yapılan Newroz mitingi sonrasında, Sibel Dursun adlı bir kadın,
gözaltına alındı. Dursun, 22 Mart günü, Gaziantep 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, “Örgüt
propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklandı.
Gözaltına alınan Sibel Dursun adlı kişinin mahkemeye çıkarılacağı saatlerde 22 Mart günü Gaziantep
Adliyesi'nin önünde bekleyen Bedir Keser adlı, kişi Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına
alındı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir eve düzenlenen baskında Filiz Günay adlı kadın gözaltına alındı.
2 Mayıs günü, Gaziantep Güzelvadi İlköğretim Okulu'nun duvarına "Çawreş PKK" ve "Apo" yazdıkları
iddia edilen 20 çocuk gözaltına alındı. Çocuklar, 3 Mayıs günü serbest bırakıldı.
Şehitkamil İlçesine bağlı Şoförali Caddesi'nde oturan Aşhan Tören adlı kadın, hakkında “kesinleşmiş hapis
cezası kararı bulunduğu” gerekçesi ile 3 Mayıs günü gözaltına alındı.
21 Mayıs günü TEM Şube ekipleri tarafından Şehitkamil Mahallesi'nde yapılan ev aramasında Halil
Geçgel, Vatan Mahallesi'nde ev aramasında ise Mevlana Uygur adlı kişiler gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlardan Halil Geçgel, 24 Mayıs günü çıkarıldığı mahkeme tarafından, “bomba yapımında kullanılan
malzeme” bulundurma iddiasıyla tutuklandı.
Asiye Ayçiçek (45) adlı kadın, 26 Mayıs günü Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından
gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü TEM şubesi polisleri, 25 Haziran günü Şahinbey İlçesi Güzelvadi Mahallesi'nde Veysi
Erkol adlı kişiyi gözaltına aldı.
DTP Gaziantep İl Gençilik Meclisi üyeleri Yusuf Ateş, Zahittin Ateş, Nazan Özer, Okan Dağaslan, Zehra
Yaşar, Muhittin Yıldırım, Müslüm Yıldırım, 24 Haziran günü Araban Jandarma Karakolu'na bağlı askerler
ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İslahiye ilçesine bağlı Altınüzüm ve Boğaziçi beldesindeki 7 eve, Boğaziçi Jandarma Karakolu'na bağlı
askerler tarafından baskın düzenlendi. Baskın sonrası DTP üyesi Furkan Korkmaz, Rıdvan Taşkın, Enver
Çalışkan, Hüseyin Büyük ile Boğaziçi Beldesi'nde oturan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı.
Gaziantep il merkezinde, 18 Temmuz günü, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
26 Temmuz günü Şehitkamil İlçesi'ne bağlı, Karacaoğlan Mahallesi'nde bir eve düzenlenen baskında
Celal Ayhan isimli kişi gözaltına alındı.
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Gaziantep'te haftalık yayın yapan Çoban Ateşi gazetesinin sahibi ve yazı işleri müdürü Yasin Yetişgen,
gazetenin 3 Ağustos 2007 tarihli sayısında "Antep Kuzey Kürdistan'ın bir sanayi kentidir" denildiği için
ifade vermeye gittiği Gaziantep 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.
4 Eylül günü Şahinbey ilçesinde, “PKK militanı olduğu” belirtilen bir kişi güvenlik güçlerince gözaltına
alındı.
Siirt’te güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen PKK militanı Müslüm Solmaz için Nizip İlçesi'nde
kurulan iki taziye evi ile bazı evlere 7 Eylül günü baskın yapan polis, gözaltına almadığı 4 kişinin kimliğine
el koydu.
Siirt’te güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen PKK militanı Müslüm Solmaz’ın Nizip ilçesindeki
ailesine başsağlığı ziyaret sırasında, Solmaz’dan “şehit” diye söz eden DTP Gaziantep İl Başkanı Mustafa
Tuç (54) ile Bozan Gürbüz, Cebrail Gürbüz, Mehmet Solmaz, Mahmut Solmaz, Kadir Solmaz, Bozan
Solmaz, Mehmet Solmaz, Kadir Solmaz, Yasin Solmaz ve Ahmet Şut’ı gözaltına aldı. Gözaltına alınlardan
9’u 8 Eylül günü tutuklandı.
Polis tarafından Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Çıksorut Mahallesi ve Şahinbey İlçesi'ne bağlı Beydilli ve
Yeditepe mahalllerine 18 Eylül günü düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, Gökhan Dağaslan (24), Sibel
Dursun (18), Yaşar Saçlı (27), Mehmet Işık (26) ve A.Baki Koyun (29) adlı kişiler gözaltına alındı.
ESP Gaziantep Temsilcisi Abdullah Özgenç'in de aralarında bulunduğu 4 ESP'li, 19 Ekim günü gözaltına
alındı.
Gökhan Dağaslan adlı vatandaş, 27 Ekim günü DTP Gaziantep İl Örgütü binasından çıktığı sırada Terörle
Mücadele (TEM) Şubesi'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı. Dağaslan, çıkarıldığı mahkeme
tarafından 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklandı.
Nizip İlçesinde Müslüm Yıldırım adlı yurttaş 7 Kasım günü Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından
gözaltına alındı.
Türk Haber-İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 41 kişi, Türk
Telekom tesislerine sabotaj yaptıkları iddiasıyla 13 Kasım günü gözaltına alındı.
DTP Gaziantep İl eski Başkanı Abdullah İnce ve Yurtsever Gençlik aktivisti Okan Dağaslan, “ifade
vermeleri gerektiği” gerekçesiyle 29 Kasım günü evlerinden gözaltına alındı.
Mevlana Uygur adlı yurttaş, 3 Aralık günü Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından evinden gözaltına
alındı. Uygur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Özgür Halk Dergisi'nin dağıtımını yapan Mustafa Gümüş ve Cebrail Gümüş, 5 Aralık günü il merkezinde
Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.
7 Aralık günü Gaziantep’de, özelleştirilen ulaşım hizmetleri sonucunda Kevser Turizme bağlı olarak
çalışan ve 5 aydır maaşlarını alamayan otobüs şoförleri, Belediye Başkanı Asım Güzelbey’le görüşmek
istediler. Görüşme isteğini engelleyen polis, TÜMTİS’li şoförlere müdahale etti ve 31 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 10 Aralık günü Vatan Mahallesi'nde bazı evlere baskın düzenledi.
Baskınlarda Halil Şahin, Şükrü Çınar ve ismi öğrenilmeyen bir kişi gözaltına alındı.
30 Aralık günü DTP Gaziantep İl Örgütü binasına düzenlenen baskın sonrası el konulan yayınlara ilişkin
tutulan tutanağı imzalaması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükten sonra gözaltına alınan DTP
Gaziantep İl Başkan Vekili Mehmet Aslanoğlu, ”Yasak yayın bulundurmak” ve “Örgüt propagandası
yapmak” suçlamaları ile sevk edildiği Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklandı.
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Gümüşhane
27 Haziran günü Torul ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan kontrol esnasında, “PKK/KONGRAGEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
17 Temmuz günü Gümüşhane Gülaçar köyünün Sırganlı kırsalında gözaltına alınan “Türk Kemal Hoca”
kod adlı A.E.E., “terör örgütü mensubu olmak, yönetici kadrosunda yer almak, silahlı eylemlerde
bulunmak, silah zoruyla yağma ve konut dokunulmazlığı ihlalinden” tutuklandı.
13 Eylül günü Gümüşhane’nin Torul ilçesinde, “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi gözaltına
alındı.

Hakkâri
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da Kenya'da yakalanarak
Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü nedeniyle 15 ve 16 Şubat günlerinde Yüksekova ilçesinde yapılan
eylemlerde N.İ., Z.Y., M.B., C.B., N.Ç.,ve F.İ.'nin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlardan M.B.,
F.İ., Z.D., N.Ç., ve N. I. 18 Şubat günü tutuklandı.
DTP Yüksekova İlçe Başkanvekili Bedirhan Alkan ile Gençlik Meclisi Üyesi İlhami Keremoğlu, 5 Mart günü
evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Alkan ve Keremoğlu, Yüksekova'da Halk İnisiyatifi'nin, Abdullah
Öcalan'ın, zehirlendiği'ne ilişkin açıklamalar üzerine gerçekleştirdiği basın açıklaması öncesi yapılan
yürüyüşe katıldıkları gerekçesi ile gözaltına alındıklarını belirttiler.
“Dünya Kadınlar günü” dolayısıyla 6 Mart günü Yüksekova ilçesinde yapılan basın açıklamasında 3 kişi
gözaltına alındı.
İl merkezi Gazi Mahallesi’nde 15 Mart günü, Newroz etkinliği için ateş yakarak halay çeken gruba
müdahale eden güvenlik güçleri 2 kişiyi gözaltına aldı.
17 Mart günü, 'terör örgütü üyesi oldukları ve silahlı eylem hazırlığı yaptıkları’ iddiasıyla evlerinde
gözaltına alınan C.K. ile E.T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
20 Mart günü Yüksekova İlçesinde yapılan Newroz kutlaması sırasında, Xani Özkan isimli kişi, “üzerinde
Demokratik Konfedaralizm Bayrağı olduğu” gerekçesiyle, miting sonrası Yüksekova'dan Hakkari' ye giden
Sait Demir’in ise, Yeni Köprü Jandarma Karakolu askerlerince gözaltına alındı.
21 Mart günü Yüksekova Stadyumunda kutlanan Newroz’da, Abdullah Öcalan’nın posteri taşıdıkları
gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
Şemdinli İlçesinde, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi, 23 Nisan günü gözaltına alındı.
Yüksekova ilçesinde, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi, 27 Nisan günü gözaltına
alındı.
İran yetkililerince yakalanan “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi, Esendere Sınır
Kapısında 28 Nisan günü güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
İran makamlarınca “terör örgütü üyesi olmak suçundan” yakalanarak 10 Mayıs günü Esendere Hudut
Kapısı’ndan güvenlik güçlerine teslim edilen üç kişi gözaltına alındı.
Şemdinli ilçesinde, 25 Mayıs günü Durak Jandarma Karakolu önünden geçerken askerler tarafından
durdurulan düğün töreni konvoyunda bulunan Kamil Fırat isimli korucu, “Kürt bayrağı taşıdığı”
gerekçesiyle gözaltına alındı.
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Çukurca İlçesine bağlı Cevizli (Güzereş) Köyüne 1 Haziran günü baskın düzenleyen Bolu Tugayı'na bağlı
askerler, DTP Hakkari İl Başkan Vekili Rahmi Hemedoğlu, İbrahim Durmaz, Cevizli Köyü Muhtarı İsmail
Ünal, Giyasettin Ak, Kamuran Özek, Metin Özek, Kadin Akar, Mehmet Salih Demir, Muhyettin Özer,
Ahmet Özer’i gözaltına aldı. Gözaltına alınan 10 kişi, 3 Haziran günü “Yaşadışı örgüte üye olmak”
iddiasıyla tutuklandı.
6 Haziran günü Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan PKK/KONGRA-GEL üyesi bir kişi
gözaltına alındı.
Çukurca İlçesinde oturan Davut Akdemir ile Şaban Yanar adlı kişiler, 9 Temmuz günü gözaltına alındı.
Akdemir ve Yanar, mahkeme tarafından “halktan zorla para topladıkları” gerekçesiyle tutuklandı.
13 Temmuz günü, il merkezinde polis tarafından yapılan ev baskınlarında, “HPG'li Günay Taş'ın cenaze
törenine katılarak slogan attıkları” gerekçesiyle Belediye Encümeni Yusuf Direk, İl Genel Meclis Üyesi
Mehtap Baştan Demirel, 'Bin Umut' Seçim Komisyonu Sözcüsü Musa Çiftçi, DTP üyesi Hanifi Taş ve
HPG'linin kardeşi Zozan Taş'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
3 Ağustos günü, Yüksekova ilçesine bağlı Mordağı Navşiyan Yaylasında 3 kişi gözaltına alındı.
11 Ağustos günü, Hakkâri ili Merkez ilçesinde, 2 PKK militanı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
11 Ağustos günü Hakkari'nin Geçitli köyünde meydana gelen patlama sonrası, 19 köylü, Lokman Aslan,
Ali Tunç, Sabri Yür, İbrahim Demiryen, Hayratten Duman, Kemal Tan, Hamdi Ercik, Mehmet Salih Duman,
Şehmus Kaçar, İskan Tuncer, Fadil Alkan, Fikret Önlü, Ali Özkan, Nasır Akad, Ali Demir, Mehmet Demir,
Cahit Erol, Şakir Güllü, ve Halit Keskin gözaltına alındı. Köylüler “Yasadışı Örgüte yardım yataklık”
iddiasıyla, 13 Ağustos günü sevk edildikleri Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakıldı.
14 Ağustos günü Hakkari de Berçalan Yaylası'ndan kent merkezine giderken “HPG'li oldukları” iddiasıyla
gözaltına alınan Aydın Akış ve Faruk Beyder adlı kişiler tutuklandı.
14 Ağustos günü, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ne bağlı Cevizli Köyü'de, Abdulkadir Demir adlı kişi, jandarma
tarafından gözaltına alındı.
16 Ağustos günü, güvenlik güçlerince Çukurca ilçesi Cevizli Köyü bölgesinde yapılan aramada “terör
örgütüne yardım ve yataklık” iddiasıyla gözaltına alınan Abdurrahman Demir (19) daha sonra tutuklandı.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Yeniköprü Jandarma Kontrol Noktası'nda 23 Ağustos günü gözaltına alınan
Tahir Milas, Uğur Dayan, İkbal Alper ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, Yüksekova Jandarma
Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri ardından savcılığa çıkarıldı. Tutuklama talebiyle Sulh Ceza
Mahkemesi'ne sevk edilen 6 kişi, 'örgüt üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi'ne
gönderildi.
31 Ağustos günü Hakkari İl Jandarma tarafında yapılan yol kontrolünde T.T. dalı kişi “PKK militanlarına
yardım ve yataklık ettiği” gerekçesiyle gözaltına alındı.
1 PKK militanı, 30 Ağustos günü Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
11 Eylül günü Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arama ve tarama
faaliyeti esnasında, “PKK militanı olduğu” belirtilen bir kişi gözaltına alındı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 15 Eylül günü yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesinin dağlık arazi
kesiminde güvenlik güçleri tarafından yapılan arama ve tarama faaliyeti esnasında, iki PKK militanının
gözaltına alındığı belirtildi.
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Türkiye'nin Irak ile olan sınırında askeri hareketliliği görüntülemeye çalışan Yüksekova Haber gazetesi
muhabiri Ömer Oğuz, İHA muhabiri Nevzat Taş ve Kerim Kantarcıoğlu, Yeni Şafak gazetesi muhabiri
Müslüm Bayburs, askeri konvoyun görüntülerini çektikleri gerekçesiyle 22 Ekim günü gözaltına alındı.
Yeni Köprü Karakolu'nda yaklaşık iki saat tutulan haberciler, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamaları
yapıldıktan sonra serbest kaldı.
Çukurca ilçesi Çığlı (Aşut), Üzümlü (Deştan), Köprülü (Giman) köyü ile ilçe merkezindeki bazı evlere 25
Ekim günü Jandarma Karakolu'na bağlı askerler tarafından yapılan baskınlarda Kemal ve Enver Demir,
İdris Seven, Burhan Ediş, Kayip Ecer ile Hacı Çetin, “Örgüte yardım yataklık yaptıkları” gerekçesiyle
gözaltına alındılar. Gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece 'Örgüte yardım yataklık yaptıkları'
gerekçesiyle tutuklandılar.
29 Ekim günü, Hakkari Yeniköprü Jandarma Karakolu, toplatma kararı olmadığı halde Van’dan
Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’ne gönderilen 150 adet Azadiya Welat gazetesini taşıyan bir aracı yaklaşık
beş saat süreyle arama noktasında bekletti. Askerler, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nden gazetenin
yasak olmadığına dair kararın gelmesinden sonra yolcuların geçişine izin verdi.
31 Ekim günü Yüksekova İlçesinde polis ve askerler tarafından yapılan ev baskınlarında, Sinan Yardımcı,
Sakine Özdil, DTP Yüksekova İlçe Yöneticileri Hasan Mert, Fehim Kına, Fahri Işık ve Yüksekova Barış
Anneleri İnisiyatifi üyesi Hanife Aslan (65) ve İkiyaka (Sat) Köyü'nden 4 korucu gözaltına alındı.
4 Kasım günü Yüksekova ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, “PKK’ya yardım ve
yataklık ettikleri” gerekçesiyle eski köy korucusu M.B. ile DTP’li eski ilçe yöneticileri F.I. H.M. F.K. Y.S.
O.E. S.D. ve H.A.’nın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi çıkarıldıkları
mahkemece tutuklandılar.
İkiyaka Köyü korucusu Nizam Boz 10 Kasım günü Yüksekova’da bulunan Zagros İş Merkezindeki
işyerinden gözaltına alındı.
Yüksekova İlçesinde 11 Kasım günü, Yurtsever Demokratik Gençlik tarafından yapılan basın açıklaması
sonrasında 2 kişi gözaltına alındı.
Azad Bilmez ile Derim Dereli adlı kişiler Yüksekova İlçesinde 14 Kasım günü gözaltına alındı. Bilmez ile
Dereli, çıkarıldığı mahkeme tarafından "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.
Mehmet Akbıyık adlı kişi, 16 Kasım günü Yüksekova İlçesi Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polis ekipleri
tarafından kahvehaneden gözaltına alındı. Akbıyık, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'örgüt üyesi olduğu'
gerekçesiyle tutuklandı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 22 Kasım günü yapılan açıklamada, “PKK militanı olduğu” iddia edilen
bir kişinin, Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan yol kontrolünde gözaltına alındığı belirtildi.
Nurettin Özdil, 23 Kasım günü, Yüksekova’ya bağlı Simeva Köyü'nde bulunan evinden jandarma
tarafından gözaltına alındı.
Yüksekova İlçesi'nde, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle korucu ve askerlerin PKK aleyhine slogan
atıp yürüyüş yapması sırasında yaşanan gerginlik sonrası polis, Danyal Serdar ve isimleri öğrenilemeyen
2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Danyal Serdar, çıkarıldığı mahkeme tarafından “2911 Sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek” ve “PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın posterini
taşımak” suçlamasıyla tutuklandı.
DTP'nin “Yeter Artık” sloganıyla 1 Aralık günü Hakkâri'de yaptığı mitingde polis ile göstericiler arasında
çıkan çatışmada 5'i çocuk, 13 kişi gözaltına alındı. “Yasadışı gösteri yapmakla” suçlanan 10 kişi, ifadeleri
alındıktan sonra 3 Aralık günü serbest bırakıldı.
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Hakkari'de çalışmalar yürüten DTP Gençlik Meclisi Üyesi Deniz Yüksel, 3 Aralık günü parti binasına gittiği
sırada sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Yüksel, Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “11
Kasım tarihinde Yüksekova İlçesi'nde yapılmak istenen basın açıklamasında çıkan olaylar” nedeniyle
tutuklandı.
4 Aralık günü Yüksekova ilçesinde, Ertan Ören isimli kişi Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından
gözaltına alındı.
DTP eski Merkez İlçe Başkanı Gıyasettin Sevmiş ile DTP yöneticisi Selahattin Sayan, 7 Aralık günü il
merkezindeki evlerinden gözaltına alındı.
Bayköy muhtarı V.Ç. G.S. ve S.S. isimli kişiler, 9 Aralık günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘örgüte yardım ve
yataklık’ yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.
Şemdinli’den Yüksekova'ya giden Harun İke adlı vatandaş, 20 Aralık günü “HPG'li olduğu belirtilen
babasıyla görüştüğü” iddiasıyla gözaltına alındı. İke, çıkarıldığı mahkeme tarafından "Örgüte yardım ve
yataklık yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 20 Aralık günü yapılan açıklamada, “PKK militanı olduğu” iddia edilen
1 kişinin Esendere Hudut Kapısı sorumluları tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Yüksekova İlçesi'ne bağlı Esendere Beldesi DTP’li Belediye Başkanı Hurşit Altekin, 24 Aralık günü
askerler tarafından gözaltına alındı.

Hatay
12 Ocak günü Hatay’ın İskenderun ilçesi Sarıseki Organize Sanayi Bölgesinde güvenlik güçleri tarafından
yapılan kimlik kontrolü esnasında, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Mustafa Kemal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan ve 13 Şubat
günü, sağ görüşlü bir grubun saldırısına uğrayan yaralı arkadaşlarını hastaneye götürmek isteyen Kürt
kökenli dokuz öğrenci gözaltına alındı.
9 Mart günü, "Yürüyüş" dergisi satan Seher Doğru, Niyazi Harnuboğlu, İbrahim Aslanhan gözaltına alındı.
6 Mayıs günü Hatay ili Hassa ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri tarafından yapılan arama
tarama faaliyeti esnasında, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Hatay ili Hassa İlçesi kırsalında yürütülen operasyonda yaşamını yitiren silahlı militan Filiz Ürün'e ait
cenaze, İskenderun’a getirilirken ilçe girişinde güvenlik önlemi alan özel harekat timleri ile çevik kuvvet
ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan İHD İskenderun Şube Başkanı Sadullah Çağlar, DTP Hatay İl
Başkan Yardımcısı Mahmut Aydıncı ile DTP İskenderun İlçe yöneticileri, DTP Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim
Binici ve parti yöneticileri, DTP Mardin İl Başkanı Ferhan Türk, DTP Mazıdağı İlçe Başkanı Salih Başak,
Mazıdağı Belediye Başkanı Nuran Atlı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin kimliklerine cenaze
töreni sonuna kadar el koydu.
İbrahim Demiryege (17) isimli kişi,15 Haziran günü Reyhanlı ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı.
Hatay'ın Amanos dağlarında, PKK'dan ayrılan "Azad" kod adlı Baran Karaağaç (25), 25 Haziran günü
güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Karaağaç, 26 Haziran günü tutuklandı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 9 Ekim günü yapılan açıklamada, Suriye Arap Cumhuriyeti güvenlik
güçleri tarafından yakalanan bir PKK militanının Hatay ili Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Türk güvenlik
güçlerine teslim edildiği belirtildi.
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Iğdır
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Iğdır Gençlik Meclisi üyesi Ahmet Yakıntaş, 19 Mart günü il merkezinde
gözaltına alındı. Yakıntaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'örgüte yardım ve yataklık' yaptığı gerekçesiyle
tutuklandı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yapılan operasyonda B.A., A.A. ve O.Ç. adlı
kişiler, “Newroz kutlamalarında molotof kokteyli atma hazırlığı içinde oldukları” gerekçesiyle gözaltına
alındılar. Gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Isparta
15 Nisan günü düzenlenen ev baskınında, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri Nurettin Aygün,
Mustafa Irmak, Tekin Asi, Erkan Erkoç, Sabri Şener ve Selma Kaya, gözaltına alındı.

İstanbul
Saddam Hüseyin’in idam edilmesini protesto amacıyla 5 Ocak günü İran’ın İstanbul Başkonsolosluğu
önünde gösteri düzenleyen ve İran bayrağı yakan sekiz kişi
gözaltına alındı.
Remzi Uçucu, Nalan Kaplan, Aslıhan Toprak Kartal ve Orhan
Toprak, “DHKP-C yöneticisi” olduğu iddiasıyla, 8 Ocak günü
İstanbul’da gözaltına alındılar. Aslıhan Toprak Kartal ve
Orhan Toprak, 11 Ocak günü serbest bırakıldılar. Remzi
Uçucu ve Nalan Kaplan ise 11 Ocak günü tutuklandı.
F Tipi cezaevlerinde yaşanan “tecrit” i protesto etmek için 9
Ocak günü Taksim tramvay durağından Galatasaray Lisesi
önüne kadar yürümek isteyen Haklar ve Özgürlükler Cephesi
(HÖC) aktivistlerine müdahale eden polis, 6 kişiyi gözaltına
aldı.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, bir
trafik kazasından sonra gözaltına
alınan Arzu Sevtap Dural'a 750 YTL
tazminat ödenmesine karar verdi. 27
Nisan 2005 tarihinde AKP İstanbul
Milletvekili
Gülseren
Topuz'un
arabasına
çarptığı
gerekçesiyle
gözaltına alınan Arzu Sevtap Dural,
"işlemin hukuka aykırı olduğu ve
gözaltına alınmasını gerektirecek bir
durum
olmadığı"
gerekçesiyle
tazminat davası açmıştı. (Cumhuriyet)

İstanbul Çatalca'da bulunan Aziz Nesin Vakfı'nda Z.K. (14)
adlı kız çocuğuna tecavüz ettikleri iddiasıyla F.A. (17) ve E.A.
(18) adlı kişiler, 8 Ocak günü gözaltına alındılar. F.A. (17) ve E.A. (18), 10 Ocak günü tutuklandılar.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin cezaevlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle 10 Ocak günü Taksim'de
yapılan eyleminde gözaltına aldığı Harika Yılmaz, Gözde Şahin, Serkan Şimşek, Şengül Çoban, Hakan
Sarıkaya ve Gülser Sarıgül 12 Ocak günü serbest bırakıldı.
1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle düzenlenen mitingde, "yasadışı örgüt lehine slogan attığı" iddiasıyla 10
Ocak günü gözaltına alınan ESP üyesi Hüseyin Fırat, 11 Ocak günü serbest bırakıldı.
ÖDP üyesi Savaş Özmen, "PKK üyesi olduğu" iddiasıyla 11 Ocak günü İstanbul'da gözaltına alındı.
Özmen, 13 Ocak günü serbest bırakıldı.
DTP Büyükçekmece İlçe Örgütü yöneticileri Mekiye Sönük, Yıldız Aktaş ve Nuran Uğurlu, 12 Ocak günü
gözaltına alındı. Yıldız Aktaş ve Nuran Uğurlu 16 Ocak günü serbest bırakıldı, Mekiye Sönük ise, "PKK
üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklandı.
Burdur Cezaevi'nde 2000 yılında düzenlenen operasyonda yaralanan ve ölüm orucuna katılan Yunus
Aydemir adlı kişi, 17 Ocak günü gözaltına alındı.
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Özgür Halk ve Genç Bakış dergilerinin Yazıişleri Müdürü Cem Şahin, dergilerin 2006 yılı Aralık ayı
sayılarında, "yasadışı örgüt propagandası yapıldığı" gerekçesiyle Ocak ayı içinde gözaltına alındı. Şahin,
daha sonra tutuklandı.
Kapatılan HADEP'in eski yöneticilerinden Hanım Köker, "PKK'ye yardım ettiği" iddiasıyla 22 Ocak günü
gözaltına alındı.
Bağcılar ve Bahçelievler'de, “DHKP-C üyesi olduğu” gerekçesi ile gözaltına alınan 5 kişi, 22 Ocak günü
tutuklandı.
28 Ocak günü İstanbul’da 17 kişi, “El-Kaide bağlantıları” nedeniyle gözaltına alındı.
30 Ocak günü Küçükçekmece’de, İkitelli Şahin Tepesi Mahallesi'ndeki bir eve baskın yapan polisler,
Sultan Kayhan ve Ajda İnci adlı 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Ajda İnci, “PKK üyesi
olduğu” iddiasıyla 1 Şubat günü tutuklandı.
Emekçi Kadınlar Birliği yöneticileri Duriye Sezgin ve Nahide Kılıç, 31 Ocak günü gözaltına alındı. Nahide
Kılıç 3 Şubat günü serbest bırakıldı.
31 Ocak günü Küçükçekmece ilçesinde güvenlik güçleri tarafından, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu”
iddia edilen bir kadın gözaltına alındı.
Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Sanat ve
Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hacı Orman, 31 Ocak günü gözaltına alındı. Orman, 2 Şubat günü
serbest bırakıldı.
Ezilenlerin Sosyalist Platformu üyesi Merih Yangın, 3 Şubat günü İstanbul'da gözaltına alındı.
DTP İstanbul İl Örgütü tarafından düzenlenen "Gelecek Barıştadır" şöleninde, "PKK bayrağı ve Abdullah
Öcalan posteri taşıdıkları” gerekçesiyle 14 kişi, 4 Şubat günü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan
isimleri öğrenilenler şöyle: Nesrin Koçyiğit, Nimet Koçyiğit, Sait Akdoğan, Halil Şahan, Kerem Yıldız,
Teyfik Abuyuka, Ahmet Yaprak, Şehmuz Poyraz, Talat Kaya, Enver Duman, Hüseyin Bavar. Ayrıca
soyadları öğrenilemeyen Sinan, Refik ve Habibe isimli kişiler gözaltına alındı.
4 Şubat günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen "Gelecek Barıştadır" şöleninde “yasadışı bayrak ve
poster açtıkları” gerekçesiyle, 5 Şubat günü Bağcılar'da düzenlenen ev baskınlarında Sedat Barış, Erdinç
Biyedik, Fırat Erkmen ve Emrah Yardımcı adlı 4 kişi gözaltına alındı.
Odak dergisinin eski sahibi ve Yazıişleri Müdürü Kemal Aydeniz, 6 Şubat günü gözaltına alındı. Aydeniz,
aynı gün hakkında verilen hapis cezasının kesinleşmesi nedeniyle tutuklandı.
Grup Yorum üyesi Muharrem Cengiz, 6 Şubat gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, daha önce sahibi
olduğu, Kültür Sanat Yaşamında Tavır dergisinde, 2003 yılı Eylül ayında yayınlanan bir yazı nedeniyle
verilen para cezası gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Cengiz, 7 Şubat günü serbest bırakıldı.
"Avrupa ülkelerinde PKK üyesi olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin gözaltına alınmasını" protesto
amacıyla 10 Şubat günü İstanbul’da, Fransa Başkonsolosluğu'nun önünde yapılan basın açıklamasında
"Sayın Öcalan" ifadesinin geçmesi nedeniyle Demokratik Özgür Kadın Hareketi sözcüsü Nihayet
Taşdemir, DTP İl Örgütü yöneticisi Ferhat Tagay ve DTP Eyüp İlçe Başkanı Sabahattin Hallı gözaltına
alındı.
Lokman Başaran ve Adil Oğuz adlı kişiler DTP İstanbul İl Örgütü tarafından düzenlenen "Gelecek
Barıştadır" şöleninde "PKK bayrağı ve Abdullah Öcalan posteri taşıdıkları” gerekçesiyle 7 Şubat günü
gözaltına alındılar.
Özcan Kaya, 12 Şubat günü Taksim hastanesi önünde polis tarafından gözaltına alındı.
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14 Şubat günü düzenlenen ev baskınlarında DTP İl Örgütü yöneticisi Ferhat Tagay, DTP Küçükçekmece
eski İlçe Başkanı Kazım Sevim, DTP Gaziosmanpaşa İlçe Örgütü eski yöneticisi Nedim Eser, DTP üyeleri
Nihat Nayır ve Nurettin Şengit gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Nedim Eser, 17 Şubat günü
tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
İstanbul'un Büyükçekmece İlçesi'ne bağlı Kıraç Beldesi'nde, Özgür Babahan (16) 13 Şubat günü gözaltına
alındı.
16 Şubat günü İstanbul'da gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Platformu üyesi Serkan Han, 17 Şubat
günü serbest bırakıldı.
Servet Akkaş, Ubeydullah İsi, Mahmut Özdaşlı ve Mahmut Çalı adlı kişiler, "PKK üyesi oldukları ve DYP
Genel Başkanı Mehmet Ağar'a bombalı saldırı düzenlemeyi planladıkları" iddiasıyla 17 Şubat günü
İstanbul'da gözaltına alındılar. Gözaltına alınan 4 kişi, 20 Şubat günü tutuklandı.
İstanbul Sultanbeyli'de gözaltına alınan DTP İl Örgütü yöneticisi Evren Demir, Sultanbeyli İlçe Başkanı
Ahmet Narin, Hüseyin Öncü, Yücel Çoban, Yavuz Baştuğ, Aydın Aktaş, Abbas Özdemir, Doğan Doğan,
Nuran Kenben, Necdet Ayla, "Suç ve suçluyu övme", "Kamu malına zarar verme" ve "izinsiz gösteri
düzenleme" iddialarıyla tutuklandı.
Tüm Bel-Sen İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Fahrettin Ağdaş, gerekçe gösterilmeden başka bir göreve
atanan Şube Sekreteri Nurettin Kınık hakkında belediye yetkilileri ile görüşmek istemesi üzerine, 20 Şubat
günü gözaltına alındı.
25 Şubat günü Zeytinburnu'nda, Abdullah Öcalan lehine gösteri düzenleyen bir gruba müdahale eden
polis, üç kişiyi gözaltına aldı.
27 Şubat günü İstanbul Büyükçekmece'de DTP İlçe Örgütü binasına "Yasadışı faaliyet yürütüldüğü"
gerekçesiyle baskın düzenleyen jandarmalar, İlçe Başkanı Suphi Sarıbulak, İlçe Örgütü yöneticileri Vahit
Özdemir, Sinan Dağ, Ebubekir Gezer, Ayhan İtik, Mehmet Sevim, Ahmet Yılmaz, soyadı öğrenilmeyen
Hamdiye adlı kadının da aralarında bulunduğu 11 kişinin yanısıra düzenlenen ev baskınlarında da, İlçe
Örgütü yöneticisi Hanım Kayaş, kızı Fatoş Kayaş ve Büyükçekmece Iğdırlılar Derneği Başkanı Sadık
Kalmaz’ı gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Vahit Özdemir, Ebubekir Gezer ve Sadık Kalmaz, 2 Mart
günü tutuklandı.
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 28 Şubat günü Kartal ve Alibeyköy'de afiş asan Ezilenlerin Sosyalist
Platformu üyeleri Göksel Kuvat ve Mustafa Tekin gözaltına alındı. Mustafa Tekin, aynı gün serbest
bırakıldı.

Kartal Emekçi Kadınlar Derneği üyeleri Derya Eğilmez ve Ümran Yurdayol 1 Mart günü gözaltına alındı.
"Abdullah Öcalan'ın zehirlendiği yolundaki iddialar" üzerine 4 Mart günü Kanarya mahallesinde
düzenlenen gösteride 5 çocuk gözaltına alındı. Çocuklar 6 Mart günü serbest bırakıldı.
Ezilenlerin Sosyalist Platformu üyesi Bayram Sarıtaş, 2 Mart günü Alibeyköy'de gözaltına alındı. Sarıtaş, 4
Mart günü serbest bırakıldı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 4 Mart günü Çağlayan'da düzenlenen mitingde, "üzerinde
Abdullah Öcalan posteri bulunduğu" iddia edilen Fatma Yılmaz adlı kadın gözaltına alındı.
6 Mart günü İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki bir panele katılmak için İstanbul'a gelen Van Barosu
avukatlarından Bekir Kaya, polis tarafından gözaltına alındı.
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DTP İstanbul İl Gençlik Meclis üyesi Yıldırım Turgut ve Küçükçekmece İlçe Gençlik Meclis üyesi Atilla
Coşkun, 7 Mart günü polis tarafından gözaltına alındı.
"Hizbullah üyesi oldukları" iddia edilen ve aralarında Abdullah C. ve Metin C.'nin de bulunduğu altı kişi, 7
Mart günü gözaltına alındı.
“Emperyalizme Karşı Yurtsever Emekçi Kadınlar”ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin Kadıköy
İskelesi'nde yaptığı basın açıklamasından sonra yapmak istediği yürüyüşe, polis tarafından yapılan
müdahalede 4 kişi gözaltına alındı.
Gazi mahallesinde 1995 yılında yaşanan olayların yıldönümü nedeniyle, Sultanbeyli'de düzenlenen
gösteriye müdahale eden polis, Abdullah Öcalan lehine slogan atan bir grubu biber gazı sıkarak dağıttı ve
11 kişiyi gözaltına aldı.
Abdullah Öcalan'ın zehirlendiği açıklamaları üzerine korsan gösteri yaptıkları ve molotof kokteyli atarak
otobüs yaktıkları iddiasıyla gözaltına alınan İsmail Ö., Mazlum A., Yıldırım T., ve Deniz Y. Adlı kişiler, 9
Mart günü “yasadışı örgüte üyelik” ve “patlayıcı madde atmak” iddiasıyla tutuklandı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinin ardından Kadıköy'de gözaltına alınan, Yurtsever Cephe aktivisti
Efe Duyan, Uygar Cengiz ve Özkan Öztürk adlı kişiler, “polisi darp ettikleri” iddiasıyla, 10 Mart günü
tutuklandı.
10 Mart günü Esenler Dörtyol'da, Abdullah Öcalan lehine slogan atan 6 kişiden 2'si polis tarafından
gözaltına alındı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinin ardından Kadıköy'de gözaltına alınan Yurtsever Cephe aktivisti
Efe Duyan, Uygar Cengiz ve Özkan Öztürk adlı kişiler, “polisi darp ettikleri” iddiasıyla, 10 Mart günü
tutuklandı.
Esenler İnönü caddesinde gösteri düzenleyen 15 kişilik bir grubun bazı araçlara molotofkokteyl atması
üzerine, çevrede bulunanlar gruptan bir kadını linç etmek istedi. Polis saldırıya uğrayan kadını gözaltına
aldı.
14 Mart günü, Demokratik Toplum Partisi (DTP) Gaziosmanpaşa İlçe Örgütü üyesi Yusuf Tagay, üzerine
verilen bir ifade gerekçe gösterilerek tutuklandı.
15 Mart gecesi, Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde bir eve düzenlenen baskında, Leyla Yıldız adlı kadın ve
ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı.
“Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları ve caddeye molotof kokteyli attıkları” iddiasıyla Esenler ve
İkitelli'de gözaltına alınan Ceylan K. ve Cahit K. adlı kişiler, 15 Mart günü, “PKK'ye üyelik ve patlayıcı
madde bulundurmak” iddiasıyla tutuklandı.
16 Mart günü, Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Özgür Yurttaş Derneği'ne öğle saatlerinde
baskın düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dernek üyesi Kadriye Doğan ve Altan Kepez adlı
kişileri gözaltına aldı.
"Abdullah Öcalan'ın zehirlendiği yönündeki iddialar" nedeniyle 18 Mart günü Beyoğlu'nda gösteri
düzenleyen bir gruba müdahale eden polis, 22 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 22 kişiden 12’si, 19
Mart günü tutuklandı.
19 Mart'ta, Kağıthane İlçesinde, Ali Günay ile Buyur Zazan Döner adlı kişiler gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlardan Buyur Zazan Döner, “PKK üyesi olduğu” iddiasıyla 23 Mart günü tutuklandı.
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21 Mart günü Kazlıçeşme Meydanı'nda yapılan Newroz kutlaması sonrasında yaşanan olaylar esnasında,
DTP MYK Üyesi Sırrı Sakık ile DTP İstanbul İl Başkanı Doğan Erbaş'ın da aralarında olduğu toplam 68
kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 17’si “suç ve suçluyu övme” suçundan tutuklandı.
23 Mart günü Sarıyer İlçesinde, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Sözkonusu kişi daha sonra tutuklandı.
26 Mart günü, PKK’ye yönelik operasyonlar kapsamında Balat’ta 2 kişi gözaltına alındı.
Bülent Kemal Yıldırım, Uğur İlbay, Nejdet Dernek ve Ersin Koca, Avcılar'da 1 Nisan günü Yürüyüş dergisi
satarken gözaltına alındılar.
Sarıgazi'de çeşitli yerlere asılan pankartlar nedeniyle jandarma tarafından gözaltına alınan Mehmetçik
Lisesi öğrencisi Samet Kaya, 3 Nisan günü tutuklandı.
Kendilerine "Barış Anneleri İnisiyatifi" adını veren grubun "PKK'nin ilan ettiği ateşkese yanıt verilmesi"
istemiyle 4 Nisan günü Galatasaray Lisesi önünde düzenlediği oturma eylemine müdahale eden polis,
Behiye Duman ile Sedat Çaycı ve Kemal Aydın’ı gözaltına aldı.
Direnişte olan Alkoç Deri işçilerini 5 Nisan günü ziyaret eden sendika yöneticileri Zülfü Algören, Bayram
Atşeoğlu ve Rafet Şen gözaltına alındı.
8 Nisan günü İstanbul Beyoğlu'nda, "Abdullah Öcalan'ın zehirlendiği" iddiasıyla gösteri düzenleyen ve
Beyoğlu Polis Karakolu'na molotofkokteyli atan bir gruba müdahale eden polisler 14 kişiyi gözaltına aldı.
8 Nisan günü Bahçelievler semtinde gösteri düzenleyen bir gruba müdahale eden polis, Yunus Emre K. ve
adı öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı.
"PKK üyesi olduğu ve bombalı saldırıya hazırlandığı" iddia edilen Aslı D. ile, "gözcülük yaptıkları" iddia
edilen iki kişi Taksim'de gözaltına alındı.
11 Nisan günü Gaziosmanpaşa ilçesinde, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi gözaltına
alındı.
2006 yılı Eylül ayında çok sayıda basın kuruluşu ve sivil toplum örgütüne düzenlenen baskınlarda "MLKP
üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklanan 23 kişi hakkında açılan davanın 13 Nisan günü İstanbul 9. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülen duruşması için toplanan gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan 114 kişiden
adları öğrenilenler şunlar: Atılım gazetesi editörü İlden Dirini, muhabir Sibel Bulut, Özgür Radyo editörü
Songül Özbakır, muhabir Derya Okatan, ESP İstanbul Temsilcisi Hatice Aydemir, ESP İstanbul Sözcüsü
Meriç Solmaz, BEKSAV Sinema Atölyesi çalışanı Aynur Özbakır, Kibar Dağlayan, Limter-İş Sendikası
yöneticisi Kamber Saygılı, İstanbul EKD yöneticisi Nahide Kılıç, İzmir Sosyalist Gençlik Derneği (SGD)
Başkanı Serap Ünal, İstanbul SGD Başkanı Koray Türk, Ankara SGD Başkanı Bahattin Cizreli, Nimet
Çelebi, Cemal Çelebi, Yıldız Gerçek, Ali Uygur, Özkan Teper, Ali Tektaş, Ayşe Yılmaz, Aslıhan Han, Ayşe
Koç, Aysel Yılmaz, Aysel Kaymak, Abdülkadir Ulaşkın, Bircan Çağın, Canan Kaplan, Cansu Sevimli, Can
Geylan, Cem Denktaş, Cevdet Cihan, Deniz Kağanaslan, Deniz Serve, Dicle Müftüoğlu, Didem Fırat,
Dilek Keskin, Dilek Şahan, Dilek Tataş, Derya Eğilmez, Dursun Çalışkan, Ercan Öztan, Eray Atmaca,
Emrah Örnek, Emrah Kamaç, Emel Elibul, Ersin Bağtur, Fahriye Ilgaz, Fatma Kelleci, Gülcan Taşkıran,
Gülistan Şahin, Gökhan Batur, Hasan Aydın, Hünkar Yurtsever, İbrahim Avcı, Mehmet Emin Aygüç, Murat
Doğan, İbrahim Aksu, Kadir Aysel, Kadir Baydemir, Kamil Dulek, Kenan Kara, Mustafa Varlı, Mazlum
Çelik, Mustafa Baran, Mehmet Erbil, Meral Taşkıran, Meral Akbaş, Mercan Gerçek, Mehmet Çoban,
Meise Yiğit, Muharrem Demirkıran, Neriman Şaşmaz, Ozan Emre Özyılmaz, Ferhat Yıldız, Onur Binbir,
Özkan Şahin, Ömer Adıgüzel, Rahime Anbelli, Savaş Kaya, Selahattin Ilgaz, Şenay Karataş, Şenol
Sağıltıcı, Sevgi Özdem, Sinan Tanrıverdi, Uğur Ok, Volkan Çalışkan, Yüksel Bulut, Yurdanur Akdemir,
Yusuf Bayraktar, İlayda Başpınar, Ramazan Toktaş, soyadı öğrenilemeyen Sencer isimli bir kişi. Gözaltına
alınanlardan 20'si (Deniz Kağanaslan, Özkan Teper, Bahattin Cizreli, Uğur Ok, Mehmet Çoban, Ferhat
Yıldız, İbrahim Avcı, Mustafa Varlı, Murat Doğan, Mazlum Çelik, Özkan Şahin, Mehmet Emin Aygüç, Ali
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Tektaş, Ramazan Toktaş, Meriç Solmaz, Sinan Tanrıverdi, Ömer Adıgüzel, Eray Atmaca ve Ali Uygur 14
Nisan günü tutuklandı.
DTP Pendik İlçe Örgütü yöneticisi Nedim Tutmaz, 15 Nisan günü polis tarafından gözaltına alındı.
14 Nisan günü İstanbul Bahçelievler'de, "DHKP-C üyesi oldukları" iddia edilen bir grupla polisler arasında
çıkan çatışma sonrası 10 kişi gözaltına alındı.
Ezilenlerin Sosyalist Platformu tarafından hazırlanan afişleri İstanbul Zeytinburnu'nda asan Yüksel Bulut,
Selvi Coşar ve Hüseyin Öztürk, 11 Nisan günü gözaltına alındı.
Hakan Yılmaz adlı kişi, 22 Nisan günü Kağıthane'de polis tarafından gözaltına alındı.
Esenler'de 23 Nisan günü, 1 Mayıs İşçi Bayramı afişi asan Uğur İlbay ve Çağdaş Karabayraktar gözaltına
alındı. İlbay ve Karabayraktar, beş saat kadar sonra serbest bırakıldı.
Kendilerine "Barış Anneleri İnisiyatifi" adını veren ve "PKK'nin ilan ettiği ateşkese yanıt verilmesi" istemiyle
dokuz haftadır İstanbul Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi yapan gruba 25 Nisan günü müdahale
eden polis, Güler Buğday ve Lütfiye Gürbüz adlı kadınları gözaltına aldı.
26 Nisan günü Taksim tramvay durağında toplanan bir grup, 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması istemini
içeren bir pankart açarak basın açıklaması yapmak istedi. Gruba müdahale eden polis, 6 kişiyi gözaltına
aldı.
27 Nisan günü İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde, dekanlıktan izin alarak 1 Mayıs’a çağrı
amacıyla afiş asan sekiz öğrenci gözaltına alındı.
Taksim’de yapılacak 1 Mayıs kutlamasına çağrı yapmak amacıyla 28 Nisan günü Kartal Meydanı'nda
basın açıklaması yapan sendika, demokratik kitle örgütleri, siyasi parti temsilcilerine polis müdahale etti.
Müdahale sırasında, Limter-İş Genel Başkanı Cem Dinç, Başkan vekili Kamber Saygılı ve üyesi Selahattin
Ilgaz ile Genel-İş Bölge Başkanı Veysel Demir ve Emekli-Sen üyesi Sami Umut gözaltına alındı. Gözaltına
alınan kişiler aynı gün serbest bırakıldı.
İstanbul'da, Sosyalist Gençlik Derneği üyesi Mürsel Çoban, 25 Nisan günü gözaltına alındı.
1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları nedeniyle Taksim Meydanı çevresindeki sokaklarda, Beşiktaş'ta ve
Ümraniye'de gösteri düzenleyen gruplara müdahale eden polis, kent genelinde 799 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlardan 766'sı serbest bırakıldı.
"TİKKO üyesi olduğu ve silahlı eylemlere katıldığı" gerekçesiyle, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından hapis cezasına mahkum edilen Şerafettin Yar, İstanbul'da gözaltına alındı.
Hediye Aksoy adlı kadın, "PKK üyesi olduğu ve intihar saldırısına hazırlandığı" iddiasıyla 26 Nisan günü
gözaltına alındı. Aksoy, 28 Nisan günü tutuklandı.
Kendilerine "Barış Anneleri İnisiyatifi" adını veren grubun "PKK'nin ilan ettiği ateşkese yanıt verilmesi"
istemiyle, 2 Mayıs günü İstanbul Galatasaray Lisesi önünde düzenlediği oturma eylemine müdahale eden
polis, 13 kadın ile müdahale sırasında polislerle tartışan İHD İstanbul Şubesi yöneticilerinden Doğan
Genç'i gözaltına aldı.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerin düzenlediği bahar şenliklerine 7 ve 8 Mayıs günlerinde
müdahale eden polisler, 100 öğrenciyi gözaltına aldı. Öğrenciler 10 Mayıs günü serbest bırakıldı.
"Abdullah Öcalan'ın sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla" DTP Eyüp İlçe Örgütü binasında açlık
grevi yapanları ziyaret eden Mehmet Beyazıt ve Faruk Kaya, 16 Mayıs günü gözaltına alındı. Kaya, 18
Mayıs günü serbest bırakılırken, Mehmet Beyazıt, 18 Mayıs günü tutuklandı.
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Temel Haklar Federasyonu üyesi Atilla Gürbüz, 19 Mayıs günü polis tarafından gözaltına alındı.
İstanbul'da, intihar saldırısına hazırlandığı iddia edilen bir kişi ile bu kişiye yardım ettikleri ileri sürülen Nure
Sincar, Hakkı Kılıç ve İshak Aybergüler gözaltına alındı.
İstiklal Mahallesi Derneği’nin eski yöneticisi Ali Bakca ve Engin Topal, 22 Mayıs günü polis tarafından
gözaltına alındılar.
24 Mayıs günü, Maltepe Zümrütevler Mahallesi Kümeevler mevkiinde, gecekondularını yıkımına
direnenlerdem 10 kişi gözaltına alındı.
29 Mayıs günü, “El-Kaide ile bağlantılı” olduğu öne sürülen 11 kişi, Avcılar, Bağcılar, Ümraniye ve
Küçükçekmece'de gözaltına alındı.
“İstanbul'da çeşitli gösterilere katıldığı ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterini açtığı” iddiasıyla, 31
Mayıs günü DTP Beyoğlu İlçe yöneticisi Ayhan İlhan gözaltına alındı. İlhan 2 Haziran günü, '2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhafelet' ve 'örgüt propagandası' iddiasıyla tutuklandı.
3 Haziran günü Bayrampaşa ilçesinde, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi güvenlik
güçleri tarafından gözaltına alındı.
Sezai Yakar adlı kişi, 8 Haziran günü Cumhuriyet Caddesi’nde gözaltına alındı.
10 Haziran günü Kadıköy İlçesi Eminönü İskelesi önünde toplanan, Demokratik Toplum Partisi (DTP) İl
İlçe Gençlik ve Kadın Kolları’na mensup 20 kişilik gruba müdahale eden polis, 8 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınananların isimleri şöyle: Veysi Demir, Ramazan Altınışık, Bayram Abi, Veysi Biçen, İsmail
Akgündoğdu, Neslihan Gül Kültür, Liyeddin Oyit, Mahmut Yezen.
Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyesi Birsen Kaya, hakkında arama emri bulunduğu gerekçesiyle 12
Haziran günü İstanbul’da gözaltına alındı.
13 Haziran günü, Kadıköy İlçesi Sahrayıcedit Mahallesi Vecdi Turan üst geçidinin altına afiş asan 5 kişi ile
Hasanpaşa Mahallesi Kurbağalıdere Caddesi üzerinde bulunan Taşköprü ayaklarına afiş asan 5 kişi, polis
tarafından gözaltına alındı.
Ümraniye ilçesinde Mustafa Kürkçü isimli kişi, hırsızlık iddiasıyla 14 Haziran günü gözaltına alındı.
İstanbul Bakırköy'de yaşanan patlamayla ilgili olduğu iddiasıyla 15 Haziran günü, 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 kişiden, Behçet A., Önder A., ve Nedim B. “örgüt üyesi olmak” gerekçesiyle, 17 Haziran
günü tutuklandı.
Ümraniye'de 15 Haziran'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan Mustafa Gökçen'in, 16 Haziran'da
Ümraniye Cezaevi'nde yaşamını yitirmesini protesto etmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde
toplanan Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyelerine polis müdahale etti. Müdahalede, aralarında
İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Kamber Saygılı’nın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
16 Haziran günü Taksim Meydanı'nda, Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP), Haklar ve Özgürlükler
Cephesi (HÖC) ve diğer sol grupların yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti. Polisle
göstericiler arasında yaşanan arbede sonucu 35 gösterici gözaltına alındı.
İstanbul’da Sultanbeyli Cemevi Başkanı Sadegül Çavuş, haziran ayında bir hafta içinde iki kez gözaltına
alındı.
Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu üyesi iki kişi, 23 Haziran günü İstanbul'da gözaltına alındı.
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25 Haziran günü, El Kaide örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesi ile 5 kişi gözaltına alındı
İstanbul Kartal'da internet kafe işleten Onur ve Önder Çamoğlu kardeşler ile Burak Karakoç, 26 Haziran
günü gece 01.00'de işlettikleri internet kafeyi kapatırken polis tarafından gözaltına alındılar.
Büyükçekmece ilçesinde, 27 Haziran günü, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi
gözaltına alındı.
İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ömer Demir, 29 Haziran günü evlerine yapılan baskın sonrası
polisin 01.00’den sabah 07.00’ye kadar evde arama yaptığını, daha sonra da Mehmet Ali Demir’in
gözaltına alındığını belirtti.
1 Temmuz günü İstanbul’da, “bombalı eylem hazırlığı içerisinde bulundukları” öne sürülen 3 kişi gözaltına
alındı.
Ümraniye ilçesinin Taşdelen beldesinde bulunan bir apartmana, 5 Temmuz günü baskın düzenleyen polis,
Muhammet Akyol, Ali Nazım, Ali Kılıç ve Özlem Abay adlı kişileri gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hacıhüsrev Mahallesi'ne 5 Temmuz günü baskın düzenledi. Baskında,
önceden belirlenen bazı evlere, kapıları balyozla kırılarak girilirken, operasyonda yaklaşık 250 kişi
gözaltına alındı.
DTP üyesi Tekin Erol, Bağcılar Kirazlı Fevziçakmak Mahallesi'ndeki evinde, 5 Temmuz günü gözaltına
alındı.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin (HÖC) başlattığı “Seçim Çare Değil. Bağımsızlık Demokrasi
Mücadelesine Katıl” kampanyası kapsamında 6 Temmuz günü İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlik
sonunda bildiri dağıtmak isteyen HÖC’lülere polis müdahale etti. Müdahale sırasında 21 kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınanların isimleri şöyle: Eray Düldül, Haydar Çam, Özkan Yılmaz, Veli Yıldırım, Firat
Can Altıparmak, Düzgün Kanat, Ebru Ataç, Önder Aydın, Gözde Buldu, Hüseyin Öztürk, Derya Taşkıran,
Musa Kurt, Nazlı Kaytan, Onur Kara Direk, Gürkan Bektaş, Selma Kılıç, Nurgül Korkmaz, Ali Yücel,
Sercan Gürenin, Uğur İlbay, Ebru Benek.
15 Temmuz günü, İstanbul'daki Deniz Subay Lojmanları'ndaki bir akrabasını ziyarete geldiğini söyleyen
Gülhan Kaçar, PKK'dan emniyette kaydı bulununca gözaltına alındı.
İstanbul 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Ufuk Uras’ın 18 Temmuz günü Sultanbeyli ilçesinde seçim
çalışması sırasında esnaf ziyareti yaptığı sırada kendisini takip eden ses aracındaki 4 kişi, polis tarafından
gözaltına alındı. Polis gözaltılar için, aracın muayene eksikliğini gerekçe gösterdi.
18 Temmuz günü, Büyükçekmece Esenyurt Beldesi'nde seçim çalışmaları yapan 4 kişinin kaldığı eve
baskın düzenleyen TEM Şubesi ve Esenyurt Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ev sahibi İlkay Kartal
ile birlikte 5 kişiyi gözaltına aldı.
20 Temmuz günü Taksim Meydanı'nda, 22 Temmuz'daki seçimlerde oy kullanılmaması yönünde çağrıda
bulunmak amacıyla basın açıklaması yapan ve seçimleri protesto eden Mücadele Birliği Platformu
üyelerine polis müdahale etti. 15 kişi gözaltına alınarak, Taksim Polis Merkezine götürüldü.
21 Temmuz günü İstanbul’da, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü 15. Yıl Zirvesi öncesi eylem
yapma hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan kişilerle bağlantılı oldukları ileri sürülen 4 kişi gözaltına
alındı.
Esenyurt Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu'nun 8 Ağustos günü yaptığı açıklamada, 7 Ağustos günü göre
Avcılar'da Kızılbayrak Dergisi satışı yapan 6 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
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İstanbul Sarıyer'de 13 Ağustos günü, İl Özel idaresi'ne ait arazi üzerine kurulu 23 gecekondunun belediye
ekipleri tarafından yıkımını engellemeye çalışan gruba müdahale eden polis 10 kişiyi gözaltına aldı.
15 Ağustos günü, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Tarabya Cumhuriyet Mahallesi Selimiye Caddesi'nde İl
Özel İdaresi'ne ait arazi üzerinde kurulu 23 gecekondunun yıkımı sırasında,evlerini yıktırmamak için
mahallenin giriş ve çıkışına barikat kuran gruba müdahale eden Çevik Kuvvet polisi 10 kişiyi gözaltına
aldı.
15 Ağustos günü Kabataş'a giden bir polis memuru, Zeytinburnu-Kabataş hattındaki tramvayda şüpheli
hareketlerde bulunduğunu iddia ettiği bir yolcuyu gözaltına aldı. Yolcunun üzerinde ve tramvayda patlayıcı
madde yönünden arama yapan polisler, herhangi bir bulguya rastlamadı. Şüpheli yolcu, polis merkezine
götürüldü.
15 Ağustos günü İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada, MİT'le ortaklaşa düzenlenen operasyonda
Nimet Türkan isimli kişinin Bakırköy'de üzerinde patlayıcı ile gözaltına alındığı ve “terör örgütüne üye
olmak ve örgüte silah temin etmek” ten tutuklandığı belirtildi.
13 Ağustos günü “Beyoğlu'nda bir otobüsün yakılması ve Zeytinburnu'nda tramvaya motolotof atılmasıyla
ilgili” olarak dört kişi 15 Ağustos günü gözaltına alındı. Zanlılardan 18 yaşından küçük iki kişi tutuklandı.
İstanbul Ümraniye’de yaşayan Fikret Toptaş, 15 Ağustos günü arkadaşının sahibi olduğu bir internet
kafede polislerden tekme tokat dayak yediğini ve ardından gözaltına alındığını iddia etti.
İstanbul Esenyurt'ta 18 Ağustos günü, Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki bir binada merkezi bulunan "İlk
Adım Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği" adlı dernekteki kaçak kursta çocuklara tarikat eğitimi
verildiği ihbarı üzerine baskın düzenlendi. Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda, tarikat eğitimi
verildiği öne sürülen, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 40 çocuk ile ilkokul mezunu 3 öğretmen gözaltına
alındı.
“19 Ağustos günü Gazi Mahallesi'nde 2 otobüs yaktıkları” gerekçesiyle 26 Ağustos günü gözaltına alınan
Medeni Uğur, Veysi Eren, Sait Musluhan, Erdal Şahin, Çetin Balcı, Yusuf Dayan, Kasım Kivik, Resul Öz
ve Üzeyir Yıldırım, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından 27 Ağustos günü savcılığa
çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme tarafından yeniden sorgulanan 9 kişiden Üzeyir Yıldırım serbest bırakılırken,
diğer 8 kişi “Örgüt üyesi oldukları” gerekçesiyle tutuklandı.
20 Ağustos günü Esenyurt'ta gözaltına alınan Necip Şipal, Nurettin Şipal, Nihat Karçin, M. Sait Budak,
Yusuf Salim, Yusuf Kaplan ve M. Fuat Erol, 23 Ağustos günü Beşiktaş Adliyesi'ne çıkarıldı. Gözaltına
alınanlardan M. Sait Budak ile Nurettin Şipal tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğerleri
“eylem hazırlığında oldukları” iddiasıyla tutuklanarak Bayrampaşa Cezaevi'ne konuldu.
Kom Müzik sanatçılarından Diyar, 24 Ağustos günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Diyar'ın seslendirdiği "Biz Apo'ya söz vermişiz" adlı şarkısı nedeniyle Doğubeyazıt Savcılığı tarafından
hakkında çıkarılan tutuklama kararı nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.
DTP İstanbul İl Gençlik Meclisi üyeleri S.A, Ferhan Eskin, Mehmet Sezgin, 28 Ağustos günü DTP İstanbul
İl Örgütü binasından çıkarken, kimliklerini soran TEM Şubesi'ne bağlı sivil polisler tarafından gözaltına
alındı. Aynı saatlerde DTP Eyüp İlçe Örgütü binasından çıkan DTP Eyüp ve Gaziosmanpaşa İlçe Gençliği
üyesi 6 kişi de sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan yaşı küçük olan S.A adlı
çocuk Gaziosmanpaşa Çocuk Şubesi'ne götürülürken, diğer 8 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
sorgulandılar. gözaltına alınanlardan Mehmet Nuri Orak, Ahmet Can, Mehmet Sezgin, Ferhat Eskin ve
S.A., “PKK’nin silahlı mücadeleye başlangıç tarihi olan 15 Ağustos’un yıldönümü nedeniyle Gazi
Mahallesi’nde İETT otobüsüne molotof kokteyleri attıkları” iddiasıyla sevk edildikleri Nöbetçi Mahkeme
tarafından tutuklandı.
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1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Boğaziçi Köprüsü'nün Ortaköy ayağına gelerek, üzerinde İngilizce
olarak ''Yurtta Sulh Dünya'da Sulh'' yazılı bir pankart astığı belirtilen bir kişi, polis tarafından gözaltına
alındı.
DTP'nin de aralarında bulunduğu bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları tarafından 2 Eylül günü
Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen “Barış Mitingi” sırasında Abdullah Öcalan'ın poster ve afişlerini
taşıdıkları iddia edilen 12 kişi ile Tertip Komitesi üyesi 7 kişi gözaltına alındı.
4 Eylül günü Tuzla İlçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde 50 gecekondunun yıkımı sırasında barikat kuran
gecekondu sahipleri ile polis arasında çatışma çıktı. Polis 5 kişiyi gözaltına aldı.
“Terör örgütü mensubu olmak” suçundan aranan bir şahıs, 7 Eylül günü Zeytinburnu ilçesinde gözaltına
alınarak adli makamlara sevk edildi.
Tuzla'da 12 Eylül günü, Tuzla Belediyesi'nce, Şifa ve Mimar Sinan mahallelerinde son 1.5 ayda kaçak
yapıldığı gerekçesiyle yıkılması kararlaştırılan 100'den fazla binadan yedisinin yıkımı için mahalleye gelen
belediye ekipleri ve güvenlik güçlerini engellemek isteyen göstericiler, cadde ve sokaklara barikat kurdu.
Olaylarda bir itfaiye aracı yakılırken 60 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarda yaşları 18’den küçük
olan 26 kişi kimlik tespitlerinin ardından 14 Eylül günü serbest bırakıldı. 34 kişi ise polisteki sorgularının
ardından Tuzla Adliyesi’ne sevk edildi. 8 kişi polise mukavemet, izinsiz gösteri yapmak ve devlet malına
zarar vermek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tersane İşçileri Birliği Derneği (TİB-DER) üyesi 14 kişi, 13 Eylül günü Anadolu Tersanesi önünde
yaptıkları eylemde gözaltına alındı.
Özgür Halk dergisi yazı işleri müdürü İdris Akboğa, 26 Eylül günü derginin Eylül sayısıyla ilgili ifade
vermeye gittiği İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliği’nce tutuklandı.
Ümraniye ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde 8 Ekim günü iki sivil polisin, MLKP örgütü üyesi
olduğu öne sürülen kişilerce dövüldüğü bilgisi üzerine 9 Ekim günü mahalleye operasyon düzenlendi.
TEM, asayiş, çevik kuvvet, özel harekât polislerince zırhlı araçlar eşliğinde mahalleye giden polisler, 3001.
Cadde'yi kontrol altına aldı. Ara sokaklarda yaklaşık 20 eve baskın yapıldı. Mustafa Kemal Mahallesi'ni
Güzelleştirme Derneği üyeleri ve ESP aktivisti 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 30 kişiden 17 si,
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 13 kişi
ise TEM Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler şunlar: Emrullah
Avcı, Kadriye Avcı, Yurtsever Celal, Sel Yoldaş Akar, Vedat Aslan, Savaş Başak ve Hüseyin Tunç.
10 Ekim günü, sınıfta kalanların tek lisede toplanmasına karşı çıkan ve kendilerini Cağaloğlu'ndaki
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü binasına zincirleyen iki lise öğrencisine müdahale eden polis, eylemcileri
zincirleri kestikten sonra gözaltına aldı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kızının 14 Ekim günü İstanbul Gösteri ve Kongre Merkezi'nde
düzenlenen nikâh töreni sırasında girişin yapıldığı havalimanı kavşağında, "Bizim çocuklarımız ne olacak"
yazılı bir döviz açan ve "Bankazede" olduğunu belirten Muzaffer Aydemir (61) isimli kişi polis tarafından
gözaltına alındı. Aynı yere "Cumhurbaşkanım Abdullah Gül baba" yazılı kâğıtla gelen Orhan Güçlü isimli
bir vatandaş da polis tarafından gözaltına alındı.
Özgür Halk dergisinin Taksim'de bulunan merkezine 22 Ekim günü yapılan baskın sonrası derginin imtiyaz
sahibi Erdinç Bolca ile sorumlu müdürü Fethullah Erkan gözaltına alındı. Bolcal ve Erkan da, “PKK örgütü
propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklandı.
İstanbul Gazi Mahallesi'nde 22 Ekim günü, Emniyet Müdürlüğü'nün MOBESE kamerası yerleştirmesini
protesto eden bir grup, polisle çatıştı. Çevik kuvvet, panzer eşliğinde biber gazıyla eylemcilere müdahale
etti. Kurulan barikatları dağıtan polis, ara sokaklarda 10 kişiyi gözaltına aldı.
26 Ekim günü İstanbul Gaziosmanpaşa Telekom Müdürlüğü’nde Gayrettepe’den görevli olarak geldiklerini
ileri süren iki kişi bölgedeki arızayı tamir etmek istedi. Ancak devam eden Türk Telekom grevi nedeniyle
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grev gözcüleri bu kişilere izin vermeyince GOP Telekom Müdürü, polisi devreye soktu. Grev kırıcılarını
engellemek isteyen iki işçiyi kelepçeleyen polis, arızanın giderilmesini sağladı. 15-20 dakika kelepçeli
halde bekletilen işçiler, arıza giderildikten sonra serbest bırakıldılar. Gayrettepe’den gelen iki grev
kırıcısının ellerindeki izin kağıdının tarihinin geçmiş olduğunu fark eden işçiler tepkilerini artırdı. Bunun
üzerine GOP Emniyet Müdür Yardımcısı, işçilerden özür diledi.
21 Kasım günü İstanbul’da, “Esenler Oruç Reis Mahallesi Muhtarlığı'na ses bombası; Bağcılar,
Bahçelievler ve Güngören'de İETT otobüslerine molotofkokteyli attıkları” iddiasıyla biri 18 yaşından küçük
6 kişi gözaltına alındı. Gözlatına alınanlardan Kurt ile Akdeniz adlı kişiler 23 Kasım günü tutuklanma talebi
ile sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
27 Kasım günü İstanbul'da “PKK'nin kuruluş yıldönümü için yapılan gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle 11
kişi gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadesi alınan M.A serbest bırakılırken, Cahit D., Yılmaz A., Murat
İ., İsmail K., İbrahim A., Heval A., Tahir A., Necmettin K., Mehmet Ali T. ve Saadet B. “PKK'ye üyelik”
iddiasıyla tutuklandı.
Ayazma’da, gecekonduları yıkıldığı için çadırlarda yaşamak zorunda kalanlara müdahale eden çevik
kuvvet ekipleri, bütün çadırları yıktı ve kendilerini engellemeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.
5 Aralık günü İstanbul’da, ulaşım zammını protesto için Avcılar Kampusu Öğrenci Kültür Merkezi
önünden yürüyüşe başlayan gruba polis müdahale etti. Eylemin bitişiyle birlikte dağılmak üzere olan
öğrencilere müdahale eden polis bir öğrenciyi darp ettikten sonra iki öğrenciyi zorla gözaltına aldı. Gözaltı
sırasında üniversitelilere biber gazı sıkan polis etrafa dağılan öğrencilerin arkasından silahla ateş etti.
10 Aralık günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Emperyalizme, Irkçılığa ve
Şovenizme Karşı İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği” adı altında 9 Aralık'ta planlanan mitingin İstanbul
Valiliği'nce yasaklanmasının ardından, Bağcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane,
Küçükçekmece, Şişli ve Sultanbeyli ilçelerinde “korsan gösteri” yapılması eylemlerine katılan 53 kişinin de
aralarında bulunduğu, 24'ü küçük yaşta olan toplam 69 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Bu kişilerden
47'si mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 18'i tutuklandı, 29'u ise serbest bırakıldı.
İstanbul’da 13 Aralık günü, evleri polis olduklarını söyleyen sekiz kişi tarafından basılarak darp edilen ve
ardından da gözaltına alınan iki Afrikalı göçmene yardım etmek isteyen gazeteci Mehmet Demir ile
Fransız asıllı Türk vatandaşı Dominic Can Revest de gözaltına alındı. Haber-Sen Genel Sekreteri
Gazeteci Mehmet Demir şu beyanda bulundu: "Evlerine gittik ve darp raporu almak için Şişli Etfal
Hastanesi'ne götürdük bu kişileri. Pasaportlarını çaldıran iki sığınmacı polis tarafından gözaltına alınarak,
Feriköy Karakolu'na götürüldü. Buradan Kumkapı'daki yabancılar şubesine gönderildi. Arkadaşım Revest
ile bu kişilere kıyafet getirmek amacıyla karakola gittik. Karakol amiriyle sohbet etmeye başladık ama
sonrasında 'Sohbet diye çağırdınız ama sorgulamaya dönüyor, öyleyse avukatımızı çağıralım ' dedik.
Karakol amiri 'Çağırın' deyince biz de avukatımızı çağırdık. Birimiz gazeteciyiz, birimiz öğretmen. İki
sığınmacıya yardım etmek istedik, şu anda yardım etmek için geldiğimiz karakolda suçlanıyoruz." Feriköy
Karakolu'nda gözaltına alınan Demir ve Revest 'polise haksız suçlama' soruşturması kapsamında Şişli
Adliyesi'ne götürüldü. Nöbetçi savcıya ifade veren Demir ile Revest daha sonra serbest bırakıldı.
21 Aralık günü Sınır ötesi operasyonu protesto etmek için AK Parti Esenler İlçe Örgütü önünde basın
açıklaması yapmak isteyen DTP'lilere polis müdahale etti. DTP Esenler İlçe Başkanı Faysal Taş'ın da
aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 24 Aralık günü yapılan açıklamada, “PKK militanı olduğu” iddia edilen
1 kişinin Büyükçekmece ilçesi Esenyurt Beldesinde gözaltına alındığı belirtildi.
24 Aralık günü Beykoz'da bir aracı kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan V.K. 28 Aralık günü çıkarıldığı
Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.
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24 Aralık günü Mecidiyeköy'deki Akbil gişesinin önüne, “patlayıcı çanta bıraktığı ve PKK üyesi olduğu ileri
sürülen Bülent Ö. ile ona yardım ettiği iddiasıyla sorgulanan Şehabettin D. ve Zerrin A. polis tarafından
gözaltına alındı. ülent Ö. ve Şehabettin D. 28 Aralık günü tutuklanırken, Zerrin A. serbest bırakıldı.
İstanbul Sefaköy'de 25 Aralık günü meydana gelen patlamanın ardından, patlamanın meydana geldiği
bölgede polis 1 kişiyi gözaltına aldı.
Devrimci Demokrasi gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Erdal Güler 25 Aralık günü “hakkında arama kararı
olduğu” gerekçesi gözaltına alındı. Güler, tutuklanarak Bayrampaşa Cezaevi'ne götürüldü.
26 Aralık günü İstanbul Üniversitesi’nde, Fethullah Gülen ve yeni YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan
hakkında bilgilerin yer aldığı dergi satan ve bildiriler dağıtan solcu gruba, “Müslüman Gençlik” adlı grup
İstanbul Üniversitesi'nde satırlarla saldırdı. Saldırıda Veysel Çiçek, Emre Soylu ve Erdem Yalçın çeşitli
yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, hastanede tedavi gören öğrencilerden Çiçek ve Soylu
da dahil olmak üzere saldırıya uğrayan 30 Türkiye Komünist Partisi üyesi öğrenciyi gözaltına aldı.
Aralık ayı içinde çeşitli ilçelerde meydana gelen kundaklama olaylarına karıştıkları iddiasıyla 2'si kadın 13
kişi 29 Aralık günü gözaltına alındı.
31 Aralık günü, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde yapılan operasyonlar ile “PKK Lideri Abdullah
Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek” isteyen bir grup Osmanbey Caddesi üzerinde ateşler yakarak
yolu trafiğe kapattı. Göstericiler ile polis arasında çıkan çatışma sonrası 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir
DTP Gençlik Komisyonu üyesi Funda Arpat (19) ve Sait Sarı, 11 Ocak günü Çiğli de “İzmir Barış İstiyor”
pankartı astıkları sırada, polis tarafından gözaltına alındı. Çiğli Merkez Karakoluna götürülen ve
Kabahatler Kanunu’na aykırı davrandıkları gerekçesiyle 104’er YTL para cezası verilen iki kişi, daha sonra
serbest bırakıldı.
13 Ocak günü İzmir / Buca Yeni Mezarlık mevkiinde, güvenlik güçleri tarafından yapılan yol kontrol
faaliyeti esnasında, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Devrimci Demokrasi dergisi okuru Erol Hambayat, Diren Aktaş ile Yunus isimli bir kişi, 17 Ocak günü TEM
Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. 18 Ocak günü savcılığa sevk edilen 3 kişi ifadeleri alındıktan sonra
serbest bırakıldı.
Affik Gültekin (16), Harun Boran Yılmaz (19), Doğukan Öci (20), Derya Özat (19) ve Murat Cem (20) isimli
öğrenciler, 17 Ocak günü Buca Ayber Hikmet Karaburak Lisesi Müdürü’nün şikayeti üzerine gözaltına
alındılar. İlk olarak Buca Merkez Karakolu’na götürülen ve buradan da Çocuk Şubesi’ne sevk edilen 5
çocuk, Savcılık tarafından serbest bırakıldı.
21 Ocak günü, Hrant Dink ile ilgili Alsancak Kıbrıs Şehitler caddesinde yapılan basın açıklamasının
ardından, Devrimci Demokrasi Gazetesi okuru Binali Yıldız ile Yücel Uğur isimli bir kişiler, TEM Şubesi
ekiplerince gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen kişiler ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.
İzmir Gündem gazetesi çalışanı Recep Ektiren (38), 25 Ocak günü Buca Cezaevi çıkışında, Terörle
Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
28 Ocak günü, “El-Kaide üyesi olduğu” gerekçesi ile, 3 kişi gözaltına alındı.
"Cep telefonuna Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını ve PKK bayrağını kaydettiği" iddia edilen Ö.E., Ocak
ayında gözaltına alındı.
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SDP üyesi Volkan Köse, ifadesi olduğu gerekçesiyle, Basın Sitesi’nde polis tarafından gözaltına alındı.
Köse, daha sonra serbest bırakıldı.
"Bolşevik Parti Kuzey Kürdistan/Türkiye adlı örgüte üye olduğu" iddiasıyla yargılandığı davada iki yıl altı ay
hapis ve 1.666 YTL para cezasına mahkum edilen Güney dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Bakır
(44), Yargıtay'ın cezayı onaması üzerine 12 Şubat günü tutuklandı.
1 Mart günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Fuat Can (36), 28 Şubat günü evine gelen sivil
polislerce, “PKK örgütüne yardım ettiği” iddiası ile gözaltına alındığını, aynı gün Savcılıkta ifadesi
alındıktan sonra serbest bırakıldığını belirtti.
Faruk Güven ve Fuat Can, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla, 1 Mart günü gözaltına alındı.
DTP Narlıdere İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Cenguz (44), 3 Mart günü ilçe karakolu polislerince
gözaltına alındı.
12 Mart günü DTP Konak İlçe Örgütü binasına düzenlenen baskında, Ege Üniversitesi öğrencisi Ferhat
Önder ve adı öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı.
13 Mart günü İzmir ve ilçelerinde DTP binalarına, DTP yönetici ve üyelerinin evlerine düzenlenen
baskınlarda, DTP İzmir İl Başkanı Mehdi Aslan, İl Örgütü yöneticisi Burhan Yürek, Yusuf Kaya,
Abdurrahim Marol, Buca İlçe Başkanı Mehmet Emin Yıldız, Leyla Aslan, Funda Apak, Buca İlçe Örgütü
yöneticisi Aslan Kızıl, Torbalı İlçe Başkanı Hüsnü Koyuncu, Torbalı İlçe yöneticisi Mehmet Kodaman, Ali
Sarı, Gülçiçek Günel Tekin, eşi Saki Tekin, İbrahim Budak ve Gençlik Komisyonu üyesi Ferhat Önder
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Mehdi Aslan, Burhan Yürek, Mehmet Kodaman, Hüsnü Koyuncu,
Aslan Kızıl, Abdurrahim Marol ve İbrahim Budak "yasadışı örgüt propagandası", Ferhat Önder ve Sinan
Avın ise "yasadışı örgüt üyeliği" iddiasıyla 16 Mart günü tutuklandı.
13 Mart günü İzmir ve ilçelerinde DTP binalarına, DTP yönetici ve üyelerinin evlerine düzenlenen
baskınları kınamak amacıyla gerçekleştirilen basın açıklamasını izleyen Dicle Haber Ajansı muhabiri Ayşe
Oyman, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 14 Mart günü gözaltına alındı. Oyman, daha sonra serbest
bırakıldı.
Yusuf Koçak, 2005 Newroz kutlamaları ile ilgili ifadesi olduğu gerekçesiyle, 14 Mart günü polis tarafından
gözaltına alındı. Koçak, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
9 Eylül Üniversitesi öğrencisi Onur Işık, 15 Mart günü okul çıkışında polis tarafından gözaltına alındı. Işık,
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadir Özden, Arif Yıldırım, Mehmet Rahat, Ayşe Arga, Seyithan Değer, Faysal Yağcan, M, Sıdık Süer,
Ahmet Kesip, Emrullah Arslan, Harbi Üste, Ramazan Yılmaz ve Kasip Rahat isimli kişiler, 19 Mart günü
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Faysal Yacan, Emrullah Aslan ve Ayşe Arga ‘yasadışı örgüte üye
olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla, 22 Mart günü tutuklandı.
21 Mart günü Buca ilçesi hipodromunda yapılan Newroz kutlamaları sırasında, Alınteri gazetesi
okurlarının açtığı pankarta müdahale eden polis, Akgün Kali, Ali Topçuoğlu, Bayram Keskin, Cem
Karakuş, Yunus Kara ile Nevin Karakuş’u döverek gözaltına aldı.
TAYAD üyesi Sebahattin Firozoğlu, Yudagül Gümüş, Ali Kemal, Sema Koç, Fatma Alan, Mehmet Peker
ile 18 yaşından küçük Yusuf Paçal, 21 Mart günü Karşıyaka İlçesi Yamanlar Mahallesi’nde gözaltına
alındı.
ÖDP İl Başkanı İbrahim Akın ile Ercan Ekmekçi’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi, 21 Mart günü
Menemen’in Asarlık Beldesinde, TMŞ ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar aynı gün serbest
bırakıldılar.
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21 Mart günü Kadifekale'deki Newroz kutlamasına müdahale eden polis, 2 çocukla birlikte, Ali Topçuoğlu,
Nuran Zengin, Bayrak Keskin, Yunus Karakuş, Can Karakuş, Yusuf Önen, Mehmet Arman, İdris Özalp,
Fethi Güzel ve soyadı bilinmeyen Ayhan adlı kişileri gözaltına aldı.
21 Mart günü Buca’da yapılan Newroz kutlamaları sırasında Genco Erkol, Barış Aydın ve Aşkın Yolcu,
TEM Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
24 Mart günü İHD İzmir şubesine başvuran Umut Genç, kardeşi İmdat Genc ile Behçet Kormaz, Turan
Koran ve Ahmet Tursun’un, 21 Mart günü Eski Çamlık Merkez Kahveler durağında bekledikleri sırada
TEM Şubesi polislerince gözaltına alındığı belirtti. Gözaltına alınanlardan İmdat Genc, Behçet Korkmaz,
Turan Koran ve Ahmet Tursun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 Nisan günü Karşıyaka ilçesinde, Atatürk büstünü balyozla tahrip etmeye çalışan Serkan Kaya, polis
tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Kaya, Cumhuriyet Savcılığı tarafından
serbest bırakıldı.
5 Nisan günü Konak ilçesinde, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi güvenlik güçleri
tarafından gözaltına alındı.
İHD İzmir şubesine yapılan başvurularda, 11 Nisan günü polis tarafından İzmir’in çeşitli semtlerinde
bulunan evlere yapılan baskınlarda Müjdat İldeniz, Mehmet Şerif Akgün, İbrahim Akgün, Abdi Akyüz,
Seyithan Akyüz, Bilnaz Erkan ve Mehmet Mehdi Erkan’ın, “Newroz kutlamalarına katıldıkları, slogan
attıkları ve bayrak açtıkları” gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlardan Müjdat İldeniz,
İbrahim Akgün, Seyithan Akyüz ve Bilnaz Erkan, 12 Nisan günü tutuklanarak cezaevine konuldu.
Ada Kültür Merkezi yöneticisi Hamide Yüksel ve DTP İl yöneticisi Yıldız Yıldırım, Newroz konuşmaları
gerekçe gösterilerek 11 Nisan günü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındılar. Yüksel ve
Yıldırım, 12 Nisan günü tutuklanarak Bergama Cezaevine konuldu.
"PKK üyesi oldukları ve çeşitli bombalı saldırılar düzenledikleri" iddia edilen Ulaş Aslan ve Süleyman
Gönül, 11 Nisan günü gözaltına alındı. Aslan ve Gönül, 13 Nisan günü tutuklanarak cezaevine konuldu.
SDP üyeleri Musa Piroğlu ve Barış Yıldız, 14 Nisan günü Buca ilçesinde 1 Mayıs afişi asarak “Kabahatler
Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla gözaltına alındılar. Serbest bırakılan iki kişi, bir süre sonra, polise
mukavemet ettikleri iddiasıyla tekrar gözaltına alındılar. Bir süre daha gözaltında tutulan Piroğlu ve Yıldız
tekrar serbest bırakıldı.
“Özgür Eşit Yurttaş” aktivisti Sedat Esen, 17 Nisan günü Konak Kemeraltı semtinde TMŞ ekiplerince
gözaltına alındı. Esen, 18 Nisan günü tutuklanarak cezaevine konuldu.
Burhan Ak isimli bir kişi, 17 Nisan günü Menemen ilçesinde TEM şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Ak,
18 Nisan günü tutuklanarak cezaevine konuldu.
Cüneyt Sasal, Rıdvan Altınbaş, M.K., Hasan Ali Kaya, Mehmet Ali Güray, Adem Aydın, Yılmaz Özbay ve
Garip Petekkaya adlı kişiler, Torbalı ilçesinde 21 Mart günü düzenlenen Newroz kutlamaları nedeniyle, 19
Nisan günü polis tarafından gözaltına alındılar. Gözaltına alınan 8 kişi, 20 Nisan günü tutuklandı.
Ada Kültür Sanat Merkezi'ne 22 Nisan günü düzenlenen baskında 9 Eylül, Ege ve Pamukkale
üniversitelerinde okuyan 22 kişi, "Yurtsever Özgür Gençlik Hareketi (YÖGEH) üyesi” oldukları iddiasıyla
gözaltına alındı. Öğrencilerden 20’si aynı gün, Ahmet Coşkun isimli öğrenci ise 23 Nisan günü serbest
bırakıldı.
Nihat Can (36) isimli kişi, 26 Nisan günü Gürçeşme semtinde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince
gözaltına alındı. Can, 27 Nisan günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle 29 Nisan günü İzmir'de bildiri dağıtan Ezilenlerin Sosyalist Platformu
(ESP) üyelerine polis müdahale etti. Kimlik kontrolüne karşı çıkan ESP üyeleri ile polisler arasında çıkan
tartışma sonrası Yurdanur Akbulut, Köksal Yardut, Özgür Kaya ve Hüseyin Kaya'nın da aralarında
bulunduğu yaklaşık 20 ESP’li gözaltına alındı.
5 Mayıs günü Narlıdere'de, Yürüyüş dergisi satan Burak Demirci, Dursun Göktaş, Osman Bezek, Ferit
Mutlu, Songül Bakan, Güney Can, Umut Durmaz ve Turgay Sezer, dövülerek gözaltına alındı.
12 Mayıs günü Bornova ilçesi Özkanlar semtinde kurulan pazaryerinde meydana gelen bombalı saldırıyı
gerçekleştirdiği iddiasıyla Ö.Y. ve 3 kişi, 2 Haziran günü gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan Ö.Y. ile, “yardım ve yataklık yaptıkları” ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.
Sertaç Kılıç Aslan isimli kişi, 25 Mayıs günü Buca İlçesinde, “PKK bombacısı olduğu” iddiasıyla gözaltına
alındı. Aslan, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Gündem gazetesi dağıtımcısı Abdül Besir Yapıcı, 28 Mayıs günü gözaltına alındı. Yapıcı, 29 Mayıs günü
serbest bırakıldı.
ÇHD İzmir Şube Başkanı Aysun Koç, 25 Haziran günü yaptığı bir açıklamada, şube yöneticisi Aysun
Solakoğlu'nun, hafta sonu özel bir gezi sırasında keyfi şekilde gözaltına alındığını belirterek "Arkadaşımız,
avukatlık kimliğini ibraz etmesine rağmen, 'kimliğin sahte olabileceği' gerekçesi ile Gaziemir Sarnıç Polis
Karakolu'nda yaklaşık 4 saat gözaltında tutuldu. Solakoğlu, ancak baronun kimliğin doğruluğuna dair
teminat vermesi ve polislerin, nöbetçi savcı tarafından uyarılmaları sonucu serbest kalabildi” dedi.
R.D. (1995) isimli çocuk, 4 Temmuz günü asayiş şubesi polislerince gözaltına alındı. R.D. aynı gün
serbest bırakıldı.
Eğitim Sen Üyesi İlhan Bakır 6 Temmuz günü metro çıkışında Terörle Mücadele Şubesi polislerince
gözaltına alındı. Bakır, aynı gün serbest bırakıldı.
8 Temmuz günü, “Bin Umut” İzmir 2. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Mehmet Mehdi Aslan için
Bergama'da anons yapan araçta bulunan DTP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Naif Bektaş, Gani Oğuz,
Rauf Acar ve Zülfikar Kılıç, 'Kürtçe müzik çalmak ve anons yapmak' iddiasıyla gözaltına alındı.
16 Temmuz günü, “Bin Umut” İzmir Bağımsız Milletvekili Adayı Abdullah Levent Tüzel’in afişlerini asan
gruba polis biber gazı ile müdahale etti. Aralarında EMEP MYK Üyesi Şevket Akyol, EMEP İzmir İl
Yöneticisi Nedim Üçüncü, Emek Gençliği merkez yöneticileri Cemil Demirhan ve Erdal İmrek’in de
bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
16 Temmuz günü Buca İlçesinde ESP adayı Necati Abay’ın bildirilerini dağıtan Can Geylan ile Dicle
Müftüoğlu polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Geylan, “polise mukavemet ve hakaret
ettiği” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine kondu.
İzmir'in Menemen İlçesi'ne bağlı Harmandalı Beldesi'nde 22 Temmuz günü sandık görevlisi ile tartıştıkları
iddiasıyla “Bin Umut Adayları” için sandık müşahitliği yapan Fikret Güçer ve İbrahim Güçer adlı
vatandaşlar, jandarma tarafından darp edilerek gözaltına alındı.
DTP Buca İlçe Saymanı M. Emin Yıldız, 22 Temmuz günü oy kullanmaya gittiği okulda oyunu
kullanamadan Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına alındı. Yıldız, aynı gün serbest
bırakıldı.
Aydın Dinçoğlu, 22 Temmuz günü oy kullandığı sırada “ifadesi olduğu” gerekçesiyle TEM şubesi ekipleri
tarafından gözaltına alındı. Dinçoğlu aynı gün serbest bırakıldı.
Konak İlçesi Karabağlar Semtinde soyadı öğrenilemeyen Berfin adlı kadın, 22 Temmuz günü yanında
örnek oy pusulası bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
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A.G, S.Ç. (17) ve Ö.Ö. (21) adlı kişiler, “PKK üyesi oldukları ve örgüt adına iki belediye otobüsü ve bir
ATM’ye molotof kokteyli atarak yaktıkları” iddiasıyla 25 Temmuz günü gözaltına alındı.
Bülent Gülşen (35) isimli kadın, 27 Temmuz günü, dört yıl önce yaptığı trafik kazası sonrası kamu davası
açılmaması için kendisinden üç kez istenen parayı ödemesine rağmen ikinci kez gözaltına alındı. 2003
yılında Bursa'da bir araçla çarpışan ve hafif yaralanan Gülşen, tedavisinin ardından İzmir'e gitti. Gülşen'e,
kazadan altı ay sonra, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Ön ödemeli ceza' olarak bilinen, kamu
davası açılmaması için 121 YTL para cezasını ödemesi tebliğ edildi. İzmir Adliyesi'ne giden Gülşen,
cezasını ödedi. Ancak aradan altı ay geçtikten sonra yeni bir tebligat daha geldi. Tebligatta, hakkında
kamu davası açıldığı, cezanın 144 YTL'ye çıkarıldığı yazıyordu. Cezayı ödediğine dair dekontu olmasına
rağmen Gülşen, bunu da ödedi. Aynı cezayı iki kez ödeyen Gülşen'e hakkında açılan kamu davasının
sona erdiği, toplam 456 YTL ceza kesildiği belirtildi. Gülşen, elindeki dekontları gösterdi, ancak cezayı da
ödedi. Buna rağmen, Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan evine gelen görevliler Gülşen'i gözaltına
alıp karakola götürüldü. 12 saat boyunca karakolda tutulan Gülşen’e, Karşıyaka Adliyesi'nden yanlışlık
yapıldığı belirtildi ve ödediği son iki cezanın toplamı 597 YTL’nin kendisine geri verileceği bildirildi. Buna
rağmen, Gülşen'in otomobili 27 Temmuz günü, polislerce durduruldu. Kimlik sorgulamasında, Gülşen'in,
Bursa ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yakalama emriyle arandığı ortaya çıktı. Bayraklı
Karakolu'na götürülen Gülşen, 12 saat gözaltında tutuldu. Yapılan araştırmada ödemenin kayıtlara
geçmediği anlaşılınca serbest bırakıldı.
Sendikalı oldukları için işten atılan ve oturma eylemi yapan Akdeniz Selçuk Kargo Şirketi işçilerine 16
Ağustos günü müdahale eden polis 5 işçiyi gözaltına aldı. İşçilerin durumunu sormak üzere karakola giden
Türkiye Motorlu Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) İzmir Şube Başkanı Cafer Kömürcü, TÜMTİS Genel
Sekreteri Güler Yılmaz, Genel Örgütlenme Sekreteri Muharrem Yıldırım ve İzmir Şube Sekreteri Haydar
Dönmez de gözaltına alındı.
İzmir’de sendikaya üye oldukları iddiasıyla 5 işçinin işten atıldığı firmanın önünde eylem yapan Türkiye
Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası yöneticileri ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi, “bazı işçileri
çalışmamaları için tehdit ettikleri ve polise mukavemette bulundukları” iddiasıyla 19 Ağustos günü
gözaltına alındı.
22 Ağustos günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Nurettin Kaplan, 22 Ağustos günü öğle
saatlerinde İzmir’in Gaziemir İlçesi Irmak Mahallesinde bulunan evinin kendisi evde olmadığı sırada TEM
şubesi polislerince arandığını, aramanın ardından kendisini arayan polislerin “şu an evinizde arama
yaptık, evde her hangi bir şey bulamadık. Sen oğlun Abdulkadir Kaplan’ı (1987) yanına al Bozyaka TEM
şubesi ne gelin, ifadenizi alacağız” dediklerini, bunun üzerine oğlu Abdulkadir ile birlikte Terörle Mücadele
Şubesine gittiklerini, emniyette kendisine “senin kız kardeşin oğlunu kullanarak askeriyenin fotoğrafını
çekmiş, bundan dolayı seninde ifadeni alacağız seni bırakacağız” denilerek ifadesinin alındığını,
ifadesinden sonra kendisini bıraktıklarını, oğlu Abdülkadir Kaplan’ın TEM şubede tutulduğunu belirtti.
Abdülkadir Kaplan çıkarıldığı Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Aydın Dinçoğlu isimli kişi, 24 Ağustos günü gözaltına alındı. Dinçoğlu savcılıkta ifadesi alındıktan sonra
serbest bırakıldı.
9 Eylül günü İzmir Fuar Alanı'na gelerek, "Eşitlik, özgürlük ve adalet istiyoruz" DEV LİS imzalı pankart
açtığı iddia edilen İlker Turgut ile Doğukan Öci çevik kuvvet ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İHD İzmir şubesi eski başkanı avukat Mustafa Rollas, 9 Eylül günü, gözaltında bulunan iki müvekkiline
hukuki yardımda bulunmak için gittiği İzmir Fuar Asayiş Ekipler Amirliği’nde polis tarafından dövülerek
gözaltına alındı.
Bornova ilçesi Pınarbaşı semtindeki nakliyat firmasında sendikalı işçilerin görevlerine son verilmesi
üzerine işyeri sahipleriyle Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜMTİS) İzmir Şube Başkanı Cafer
Kömürcü ile üyeler Yaşar Çolak, Fatih Kılıç, Turan Kömürcü, Akif Bilgin ve Tevfik Çelik ile firma çalışanları
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Volkan Yaşar, Mikayil Taş, Şaban Taş, Nurettin Dağ, 22 Eylül günü ifadeleri alınmak üzere Bornova İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltın alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.
Vahap Biçici adlı kişi, 31 Ekim günü Gaziemir’de gözaltına alındı.
1 Ekim günü Yamanlar Kültür Merkezi’ni basan polis buradan Tekstil-Sen İzmir Şube Yönetim Kurulu
üyesi Mesut Erdoğan, Tuncay Kılıç ve adı öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı.
1 Ekim günü İzmir’de Ezilenlerin Sosyalist Platformu polis tarafından basılarak ESP temsilcisi Hülya
Gerçek ve Atılım Gazetesi Temsilcisi İsminaz Ergün gözaltına alınarak Bozyaka’daki Terörle Mücadele
Şubesi’ne götürdü.
İzmir Şirinyer'de 2 Ekim'de 3.5 saat arayla meydana gelen, Atilla Eraslan'ın ölümü ve dokuz kişinin
yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırıları gerçekleştirdiği ileri sürülen yedi kişi (F.Y. M.Y. Z.T. M.T.
A.T. M.T. ve M.T.) 18 Ekim günü gözaltına alındı.19 Ekim günü adliyeye sevk edilen yedi zanlıdan F.Y.
ikizi M.Y. ile kuzenleri Z.T. tutuklandı. Diğer dört zanlıysa savcılık tarafından serbest bırakıldı.
6 Ekim günü TEM şube ekiplerince yapılan ev baskınları sonucu, “THKP/C –DEV-YOL üyesi oldukları”
iddiasıyla Gamze Turgut, Dr. Teoman Ayvaz, Eyüp Çelik, İnci Seveniçok, Ömer Öncel, Eyüp Sabri
Gamsız, Zafer Öztürk ile Birol Akçay gözaltına alındı. 8 Ekim günü savcılığa sevk edilen 9 kişiden Dr.
Teoman Ayvaz ile Eyüp Sabri Gamsiz tutuklanarak cezaevine konuldu.
Torbalı'da 10 Ekim günü, “kurdukları dernekle PKK için para topladıkları” iddia edilen Torbalı İşçiler
Derneği (TORİŞ) Başkanı Mehmet Öztürk ve dört kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk
edilen zanlılardan Mehmet Öztürk, Kadri Başboğa ve Sadun Avinç tutuklandı.
18 Ekim günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Sultan Yağmakan, TEM şube ekiplerince evlerinin
basıldığını, evde bulunan oğlu Murat ile kızı kardeşi Meyase Turan’ın gözaltına alındığını, aynı mahallede
oturan kardeşi Medeni Turan, Ziver Turan, ile abisi Abdulaziz Turan’ın evlerine baskın yapıldığını,
abisinin ve kardeşlerinin gözaltına alındığını, ayrıca Kemalpaşa da öğretmenlik yapan kardeşi Muzaffer
Turan’ın evinin de basılarak arama yapıldığını, aramanın ardından gözaltına alındığını ifade etti. TEM
ekipleri daha sonra Fırat Yağmakan isimli kişiyi de gözaltına aldı. 20 Ekim günü Savcılığa sevk edilen 7
kişiden Murat Yağmakan ile Ziver Turan “örgüte yardım ve yataklık ettiği” Fırat Yağmakan ise “örgüt
üyeliğinden” tutuklanarak cezaevine konuldu.
Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Mahir Ulus, kentteki bir ilköğretim okulunda, bir öğrencinin
parasının çalınmasının ardından, 60 öğrencinin parmak izlerinin alındığı iddiasıyla savcılığa suç
duyurusunda bulundu. Ulus, yaptğı açıklamada, 25 Ekim günü yedinci sınıf öğrencilerinden birinin 170
YTL'sinin kaybolması üzerine iki sınıfta eğitim gören 60 öğrencinin parmak izlerinin alındığını ileri sürdü.
Ulus, "Öğrenciler suçlu gibi sıraya dizilerek parmakları mürekkebe batırılıp kâğıda bastırılmış. Ardından
öğrencilere okulda bir hırsızlık olayı daha olması halinde bu parmak izlerinin polise verileceği söylenmiş"
dedi. Çocukların psikolojilerinin bundan olumsuz etkilendiğini savunan Ulus, "Bu, eğitim açısından
kabullenilemez bir olaydır. Eğitim psikolojisi almış öğretmenlerin böyle bir şey yaptığına inanamıyorum"
dedi. Çocukların parmak izlerinin matematik ve resim öğretmeleri tarafından alındığını öne süren Ulus,
birçok velinin olayın ardından çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek, okula geldiğini kaydetti.
Öğrencilerden 12 yaşındaki A.Ş. de olayı şöyle anlattı: "Öğretmenlerimiz bizi sınıfta sıraya dizdiler.
Mürekkepli bir yere parmağımızı bastıktan sonra bir listede isimlerimizin bulunduğu kâğıda parmak izimizi
bastırdı. Sonra bize bir daha hırsızlık olursa, bunları polise vereceklerini söylediler. Hepimize hırsız
muamelesi yapıldı, çok üzüldüm." Türk Eğitim-Sen İzmir Şube Başkanı Adnan Sarısayın ise olayı
kendilerinin de duyduğunu, belirterek, "Orada öğretmenler arası çekişmeden kaynaklanan bazı tahrik edici
olaylar yaşanıyor" dedi. İzmir Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, olayla ilgili inceleme başlattıklarını ifade
ederek, "Olay bugün bana intikal etti. Sendika böyle bir olay yaşandığını, okul yönetimiyse yaşanmadığını
söylüyor. İnceleme başlattım, sonucuna göre gereğini yapacağız" dedi.
Özgür Halk dergisi çalışanları Mehdi Aslan ile Nahide Timur, 25 Ekin günü jandarma ekiplerince gözaltına
alındı. Savcılığa sevk edilen iki kişi ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.
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Aydın Akyüz isimli kişi, 30 Ekim günü gözaltına alındı.
31 Ekim günü İzmir’in çeşitli yerlerinde yapılan operasyonlarda ESP üyesi Yurdanur Akdemir Bulut
evinden, Meliha Kayacı, Görgü Demirpençe, Tuncay Kılıç, Ramazan Topbaş, Eylem Akalın (Tekstil –Sen
Başkanı) ve Tarık Tepeli Yoldan isimli kişiler Terörle Mücadele Şubesi polislerince gözaltına alındı.
31 Ekim günü Yamanlar Kültür Merkezi’ne TEM şube ekiplerince yapılan baskın sonucu Mesut Erdoğan
isimli kişi gözaltına alındı.
31 Ekim günü gözaltına alınan ve aralarında Atılım Gazetesi İzmir temsilcisi İsminaz Ergün, Tekstil –Sen
Başkanı Emel Elibol, ESP İzmir Temsilcisi Hülya Gerçek ve 11 ESP üyelerinin bulunduğu 11 kişi, 3 Kasım
günü tutuklanma istemiyle sorgu hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, İsminaz Ergün, Emel Elibol ile
Yurdanur Akdemir Bulut’u ifadelerinden sonra serbest bırakırken, 8 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.
İzmir İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri “Bayındır ilçesinde PKK adına çeşitli faaliyetler yürüttüğü”
iddiasıyla V.E. (33) A.B. (59) İ.K. (48) U.Ö. (58) M.Ö. (25) ve A.H.İ'yi (37) 1 Kasım günü gözaltına aldı.
Limontepe Semtinde oturan Turan Bilen (35) ile Salahattin Ökmen’in evleri (32), 1 Kasım günü “PKK
adına faaliyet yürüttükleri” iddiasıyla evleri polis tarafından basıldı. Arama sonrası Turan Bilen ve
Salahattin Ökmen gözaltına alındı. Bilen Kocaeli’nde yapılan bayrak mitingi sırasında patlayıcı koyduğu
iddiasıyla Kocaeli’ne götürülürken, Ökmen 5 Kasım günü sevk edildiği savcılıkça ifadesi alınarak serbest
bırakıldı.
TEM Şubesi ekipleri, Konak'ta bulunan Emekli Sandığı'nın tuvaletinde meydana gelen patlamanın
ardından olayla bağlantılı olduğu iddiası ile İzmir Gençlik Derneği Başkanı Ümit Çobanoğlu, Arif Pelit ve
Serkan Onur Yılmaz adlı kişileri 19 Kasım günü gözaltına aldı. Savcılıkta ifadesi alınan Pelit serbest
bırakılırken, Çobanoğlu ve Yılmaz tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan
Yılmaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Çobanoğlu ise 'Yasadışı örgüte üye olmak'
iddiasıyla tutuklandı.
9 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ahmet Kaçan, Cicipark içinde bulunan sağlık grup
başkanlığından çıktığı sırada sivil kişiler tarafından kimliğinin istendiğini, kendisinin bu kişilere kim
olduklarını sorduğunu, sivil kişilerin kimliklerini göstermedikleri için yanlarında duran resmi polis aracın
içindeki polislere kimliğini gösterdiğini, polislerin “senin araman var seni gözaltına alacağız” dediklerini, 1,5
saat nezarette tutulduğunu, hiçbir sorgu yapılmadan gözaltından serbest bırakıldığını, gözaltına
alındığını dair belge istediğini “senin muhatabın ben değilim başkaları” denilerek belge verilmediğini
belirtti.
DTP üyesi Nevzat Satan, İlhami Bilgin, Nezir Tunç ile Gülşen Tan, 15 Kasım günü “tutuklanan Turan Bilen
adlı kişi ile ilişkileri olduğu” iddiasıyla TEM şube ekiplerince gözaltına alındı. 16 Kasım günü savcılığa sevk
edilen 4 kişi ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.
Grevde bulunan Telekom işçilerinin örgütlü oldukları Haber –Sen sendikası İl başkanı Emire Özkoç,
yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Özden, Öztürk Torun, Ayhan Zengen ile Oktay Gül 16 Kasım günü sabah
saat 08.30’da bildiri dağıttıkları sırada gözaltına alınarak Kantar Polis Karakolu’na götürüldü. Sendika
yöneticileri iki saat karakolda tutulduktan sonra serbest bırakıldı.
20 Kasım günü Menemen İlçesi'ne bağlı Koyundere Beldesi'nde jandarma tarafından yapılan ev
baskınlarında DTP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Bedia Güzelyüz, DTP üyeleri Cihan Güzelyüz, Yıldırım
Aldırmaz, İlhami Aldırmaz, Ömer Şarlı, Sait Çakar, Sait Keleş ve Cevdet Adıbelli gözaltına alındı. 22
Kasım günü Mahkemeye sevk edilen 9 kişiden Cihan Güzelyüz, eşi Bedia Güzelyüz ile Yıldırım Aldırmaz
tutuklandı.
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20 Kasım günü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan ev baskınları sonucu, “İBDA-C üyesi
olduğu” iddia edilen Cuma T. (23), Zülfikar S. (22),Ömer E. (28), Müslüm.T. (30), Ebubekir S. (33) Mehmet
O. (27) isimli 6 kişi gözaltına alındı.
İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ayten Ayata, eşi Lokman Ayata’nın 26 Kasım günü TMŞ
ekiplerince işyerinden gözaltına alındığını, daha sonra savcılığa sevk edildiğini, daha önce aldığı
cezasının infazının bitmediği iddia edilerek tekrar cezaevine konulduğunu belirtti.
Perihan Altoğ, 26 Kasım günü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince evi basılarak gözaltına alındı. Aynı
gün savcılığa sevk edilen Perihan Altoğ, “PKK üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
27 Kasım günü gözaltına alınan Ersin Ekmekçi ve B.E ve E.E adlı kişiler savcılıkta ifadeleri alındıktan
sonra serbest bırakıldı.
Menemen İlçesi'nde 28 Kasım günü evlerinden çıkan İ.C. (16) ve B.T. (17) isimli kişiler polis tarafından
gözaltına alındı.
5 Aralık günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Deniz Doğruer (1987), Buca Kırıklar 1 nolu F Tipi
Cezaevi’nde tutuklu bulunan arkadaşı Mustafa Ali Güçlü’ye 4 Aralık 2007 tarihinde giysi ve kitap götürmek
üzere cezaevine gittiğini, götürdüğü kitapların arasında Enver Hoca’ya ait “Leninist Parti Kadroları” adlı
kitap hakkında toplatma kararı olduğu iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınarak Buca ilçe
jandarma komutanlığına götürüldüğünü, ifade vermediğini ve bir gece jandarmada tutulduğunu, 5 Aralık
günü savcılığa sevk edildiğini ve serbest bırakıldığını beyan etti.
TAYAD’lı Naime Kara, Ankara’nın Kurtuluş Mahallesi’nde “Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi militanı olduğu”
iddia edilen Kevser Mızrak (38) isimli kadının öldürülmesi kapsamında açılan soruşturma nedeniyle 10
Aralık günü gözaltına alındı.
11 Aralık günü Kemalpaşa’da 4 eve yapılan baskın sonucu aralarında, İşçi Kültür Derneği yöneticilerinin
de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. “Silahlı Örgüt (TKEP/L ) üyesi oldukları” ve evlerde
bulunan Mücadele Birliği dergisinin sayıları gerekçe gösterilerek 12 Aralık günü nöbetçi mahkemeye sevk
edilen 7 kişi ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.
19 Aralık cezaevleri operasyonu ile ilgili afiş çalışması yapan Orhan Saygıner, Neşe Bilgin ile Kubilay İğit,
“Çevreyi kirlettikleri” iddiasıyla 18 Aralık günü gözaltına alınarak Basmane polis karakoluna götürüldü. Bir
süre karakolda tutulan 3 kişi daha sonra serbest bırakıldı.
22 Aralık günü, Urla Direkli Mahallesi'ndeki dağ yamacına “taşlarla ‘Apo’ yazıp üzerine benzin dökerek
meşale gibi ateş yaktıkları” iddiasıyla S.B. (19), N.A. (23) ile O.B (22) polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemede, “Örgüt propagandası yapmak” ve “Suçu
ve suçluyu övmek” suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.
DTP’nin 23 Aralık günü İzmir’de düzenlemek istediği mitingin İzmir Valiliği tarafından yasaklaması üzerine
Kadifekale Semti'nden açıklamanın yapılacağı DTP İzmir İl binası önüne yürümek isteyen gruba polis izin
vermedi. “Artık Yeter / Edi Bese” yazılı pankart taşıyan Caner Yakut, Yunus Daştan ve Abdulhaluk Göneç
isimli kişileri gözaltına aldı.
Kesip Rahat ve Ozan Öztürk isimli çocuklar, 24 Aralık günü gözaltına alındı. Rahat ve Öztürk, “PKK adına
faaliyet yürüttükleri” iddiasıyla 26 Aralık günü Çocuk Mahkemesi tarafından tutuklandılar.
“PKK adına faaliyette bulunarak ses bombası bırakılması, araç kundaklama, molotofkokteyli atma gibi
eylemlere katıldıkları” iddia edilen 27 kişi 26 Aralık günü gözaltına alındı. 27 Aralık günü İzmir'de
mahkemeye sevk edilen zanlılardan 14’ü tutuklandı. Tutuklananların isimleri şunlar; Bülent Bezirganoğlu,
Mihrican Baysal, Mehmet Dal, Refai Elik, Barış Maçin, Veysi Güneş, Tamer Yılmaz, Şeref Sürme, Güven
Aydın, Şeyhmuz Deliktaş, Mehmet Elmas, Akif Demirtaş, K.R. ve O.Ö.
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“1997 yılında Ege Üniversitesi’nde asılarak öldürülen Ali Serkan Erğolu ile ilgili” 27 Aralık günü yapılan
basın açıklamasından sonra okul kantininde solcu öğrenciler ile ülkücüler arasında sözlü sataşma sonrası,
öğrencilerden biri okul dışında ülkücü bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Hüseyin Ünal, Erdal
Güngör ve Cemil isimli öğrenciler gözaltına alındı.
Menemen İlçesi'nde 31 Aralık günü polisler tarafından gözaltına alınan Okan Acar ve İsmail Özdemir,
“'Araç kundakladıkları” iddiasıyla sevk edildikleri Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklandılar.

Kars
29 Ocak günü, Kars Kafkas Üniversitesi'ne bağlı Kağızman Yüksekokulu'nda okuyan öğrencilerden
Aytekin Özer, Adnan Dağtekin, Yakup Sütçü, Orhan Aslan, Serdar Acar ile İlyas Cinar, okulda tahtaya
PKK bayrağı çizdikleri gerekçesi ile, evlerine yapılan baskında gözaltına alındı.
21 Mart günü yapılan Newroz mitinginin ardından DTP Kars İl Başkan Yardımcısı Aydın Saltuk ve
Ramazan Erkmen ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 12 Eylül günü yapılan açıklamada, Digor ilçesi dağlık arazi kesiminde,
güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi arama ve tarama faaliyeti esnasında, “PKK militanı olduğu” iddia
edilen bir kişi gözaltına alındığı belirtildi.
Kars'ta çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı Adil Gezici'nin 16 Eylül günü defnedilmesi sırasında
cenaze başında ağıt yakan annesi Nevroz Gezici'ye polisler, "Sus ağlama" diye bağırarak müdahale etti.
Gezici ailesinden iki kişi gözaltına alınırken, anne Nevroz Gezici, "Oğlumdur, ölümüzün arkasında da
ağlamayacak mıyız" diyerek polislere tepki gösterdi. Cenaze töreninde görüntü alınmamasını isteyen
polisler, DİHA muhabiri Azim Yacan'ın kimliğine de bir süreliğine el koydu.

Kırklareli
Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde TOKİ tarafından yaptırılan Burgaz Kent konutlarında çalışan ve
yüklenici firmadan 3 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle 3 Temmuz günü eylem yapan işçilere
müdahale eden polis 10 işçiyi gözaltına alındı.

Kocaeli
28 Ocak günü, “El-Kaide üyesi olduğu” gerekçesi ile 2 kişi gözaltına alındı.
Gebze ilçesine bağlı Dilovası beldesi DTP Belde Başkanı İsmail İşçimen, 28 Şubat günü gözaltına alındı.
İşçimen, 1 Mart günü tutuklandı.
Gebze’de Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyesi
Meryem Çolak Keskin, 5 Mart günü gözaltına alındı. Keskin, daha sonra tutuklandı.
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Gebze İlçe binası 11 Mart günü basıldı. Arama sonrası, 8 kişi gözaltına
alındı.
DTP Gebze İlçe Başkanı Meral Kurum ve ilçe örgütü yöneticisi Taner Temel’in de aralarında bulunduğu
14 kişi "molotofkokteyli bulundurdukları" iddiasıyla 14 Mart günü gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlar 16
Mart günü serbest bırakıldı.
"PKK üyesi oldukları ve bombalı saldırı hazırladıkları" iddia edilen Zeynep T., Ekrem T., Hüseyin K.,
Meryem K., Ramazan Y., Şükrü A., Fatih T., Abdullah T., İstanbul'da, Vedat Y., Adnan T., Leyla Y. ve
Hüseyin Y. adlı kişiler, 15 Mart günü Körfez ilçesinde gözaltına alındı.
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Abbas Duman ve Neriman Akan adlı kişiler, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Ezilenlerin Sosyalist
Platformu'nun hazırladığı afişleri Gebze'de asarken 23 Nisan günü gözaltına alındılar.
Kocaeli Üniversitesi'nde 10 Mayıs günü sağ görüşlü bir grup, sol görüşlü öğrencilere saldırdı. Kavgaya
müdahale eden polis, 15 kişiyi gözaltına aldı.
Fındık toplamak için Diyarbakır'dan Düzce'ye gelen O.T isimli kişi "Yasa dışı terör örgütü üyesi olduğu"
gerekçesiyle 14 Ağustos günü gözaltına alındı.
“İslam inancı nedeniyle laik niteliği olan bir orduda askerlik yapmak istemediğini, orduda İslam inancına
yönelik uygulamaları protesto ettiğini" açıklayan Enver Aydemir, askerlik şubesi tarafından “kaçak olduğu”
gerekçesiyle 25 Temmuz günü İzmit'te gözaltına alındıktan sonra gönderildiği Bilecik Askeri Eğitim
Merkezi'nde "üniforma giymeyi reddetmesi" nedeniyle "emre itaatsizlikten" tutuklanarak Eskişehir Askeri
Cezaevi'ne konuldu.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 28 Kasım günü evlere yaptıkları baskında Kocaeli Üniversitesi öğrencisi
6 kişiyi gözaltına aldı. Savcılık tarafından ifadelerini alınan şahıslar, tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk
edildi. Mahkeme tarafından da sorgusu yapılan 3 kişi serbest bırakılırken, M. K., V.K. ile V.S “Yasadışı
örgüte üye olmak” suçlamasıyla tutuklandı.

Konya
11 Ocak günü Konya Kulu’da güvenlik güçleri tarafından yapılan yol kontrolü esnasında, “PKK / KONGRA
-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Ekrem Kozakoğlu ile birlikte üç kişi, “El-Kaide üyesi oldukları” gerekçesi ile 28 Ocak günü gözaltına alındı.
3 Şubat günü, El Kaide ile bağlantıları olduğu iddiasıyla 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına
alınarak, Konya Adliyesi'ne sevk edilen 48 zanlıdan 36'sı tutuklandı.
Konya’da, “El-Kaide ile bağlantıları olduğu” iddia edilen A.A. ve H.S. adlı kişiler Mart ayında gözaltına
alındı.
Enver Damar ve Ayfer Almaz adlı kişiler ile Selçuk Üniversitesi öğrencileri Ayşe Kaynak, Deniz Akyüz,
lise öğrencileri A.D. ve C.N., 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen mitingde "yasadışı örgüt
lehine slogan attıkları" gerekçesiyle 18 Mart günü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan A.D., C.N ve
Enver Damar, 19 Mart günü tutuklandı.
DTP Konya İl Başkanı Muzaffer Küçükyıldız, 21 Mart günü Newroz kutlamasında yaptığı konuşmasında,
“Sayın Öcalan” dediği gerekçesiyle gözaltına alındı.
21 Mart günü Newroz kutlaması sonrasında alandan çıkan Cafer Demir, Hakim Yıldırım Çakır, Yücel
Büyükoba ve Engin Yıldız adlı kişiler, “yasadışı slogan attıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı.
29 Mart günü Karatay İlçesinde, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
3 Nisan günü Ereğli İlçesinde güvenlik güçlerinin müştereken yaptıkları operasyon sonucu,
“PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
15 Nisan günü Isparta’da düzenlenen ev baskınında gözaltına alınan Süleyman Demirel Üniversitesi
öğrencileri Nurettin Aygün, Mustafa Irmak ve Tekin Asi, 19 Nisan günü tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla aradığı ve
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce cezası onaylanan Kemal A. (33), Konya'nın Kulu ilçesinde 21 Mayıs
günü tutuklandı.
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25 Mayıs günü, aralarında DTP İl Başkanı Muzaffer Küçükyıldız ve 20 Selçuk Üniversitesi öğrencisinin
bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 26 kişiden, DTP İl Başkanı'nın Muzaffer Küçükyıldız,
Serhan D. , Afife Y. ve Mehmet E. 28 Mayıs günü tutuklandı.
“El Kaide'ye üye olduğu iddiasıyla Alman polisi ve İnterpol tarafından aranan Türk ve Alman vatandaşı
'Muaz' kod adlı Atilla Selek, 7 Kasım günü Selçuklu ilçesinde bir alışveriş merkezinin önünde Alman Der
Spiegel muhabiri Holger Ulrich Stark (37) ile görüşürken gözaltına alındı. Stark ifadesi alındıktan sonra
serbest bırakıldı.

Malatya
4 Nisan günü Malatya'da afiş asan ESP üyeleri Ersin Argun ve Mustafa Naci Toper, polis tarafından bir
süre gözaltında tutuldu.
23 Mayıs günü Terörle Mücadele Şubesine bağlı görevlilerin yaptıkları ev baskınlarında, DTP Merkez İlçe
yöneticisi Ekrem Şimşek, Malatya Demokratik Öğrenci Derneği Başkanı Hüseyin Orhan'ın da aralarında
bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Malatya ili Doğanşehir ilçesinde, 22 Temmuz günü, PKK üyesi olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Malatya’da 11 Ağustos günü, kayıtlı olmadan seyyar satışı yaptıkları iddiasıyla ceza kesilen karpuz
satıcıları, karpuzlarını belediye binası önüne döktü. Belediye Başkanı Cemal Akın ile görüşmek isteyen
satıcılara polis müdahale etti. Olaylarla 4 kişi gözaltına alındı.
26 Ekim günü İHD Malatya şubesine başvuruda bulunan İzzet Akın, kardeşi İnan Akın’ın (1978) 23 Ekim
günü Kale’de bir minibüste yaşanan olay sonucunda gözaltına alındığını belirtti.
Malatya'da araç kundaklama olayları ile bağlantıları olduğu iddia edilen 2 kişi, 29 Aralık günü gözaltına
alındı. Nöbetçi Mahkeme'de ifadeleri alınan 2 kişi, serbest bırakıldı.

Manisa
“Çevre Hareketi” nden Oktay Konyar, 23 Mart günü Salihli ilçesinde gözaltına alındı. Konyar bir süre sonra
serbest bırakıldı.
11 Mayıs günü Saruhanlı ilçesinde, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen Ali Töre isimli kişi
gözaltına alındı. Ali Töre, aynı gün tutuklanarak cezaevine konuldu.
22 Mayıs günü jandarma tarafından yapılan ev baskınlarında Reşat Şimşek (26), Önder Şimşek (20), Zeki
Taşkın, Nadi Taşkın, Mehmet Yıldırım, Ergün Yalçın, Erman Yalçın ile Zeki isimli öğrenciler gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlardan 6’sı daha sonra serbest bırakıldı, Mehmet Reşat Şimşek ve Zeki Taşkın ise
tutuklanarak cezaevine konuldu.

Mardin
Mardin – Diyarbakır karayolu üzerinde, 4 Ocak günü güvenlik güçleri tarafından yapılan yol kontrolü ve
araç araması sonucunda, PKK / KONGRA - GEL örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama
kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
Mazıdağı ilçesinde, Şeyhmus Tekin ve Fendo Ay adlı kişiler 17 Ocak günü İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM
Şube polisleri tarafından çarşı merkezinde gözaltına alındılar. Tekin ve Ay, “yasadışı örgüte yardım
yataklık” ettikleri gerekçesiyle 17 Ocak günü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
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Mardin DTP Gençlik Kolları üyesi Deniz Yüksel, “yasadışı örgüt lehine propaganda yaptığı” gerekçesi ile
Ocak ayında gözaltına alındı. Yüksel, Mardin Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
28 Ocak günü, “El-Kaide üyesi olduğu” gerekçesi ile 1 kişi gözaltına alındı.
4 Şubat günü Nusaybin ilçesi yakınlarındaki Girmeli bölgesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollardan
girmeye çalıştıkları ileri sürülen 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Derik ilçesinde 11 Şubat gecesi, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümü (15 Şubat 1999)
nedeniyle düzenlenen gösteriye yapılan müdahalede altı kişi gözaltına alındı.
DTP Kızıltepe İlçe yöneticisi Adil Ok’un, evine düzenlenen baskınla gözaltına alındığı belirtildi.
DTP Mardin İl Örgütü'nün Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği basın açıklamasında konuşan DTP
İl Örgütü yöneticisi Gülseren Yıldırım, 3 Mart günü gözaltına alındı. Yıldırım, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü
dolayısıyla okuduğu basın açıklamasında, PKK lideri Abdullah Öcalan'a 'Sayın' diye hitap ettiği
gerekçesiyle tutuklandı.
DTP'nin Şanlıurfa'da düzenlediği mitingde "yasadışı örgüt lehine slogan attığı" iddia edilen DTP üyesi
Hasan Bilgiç ve Gündem gazetesi dağıtımcılarından lise öğrencisi Veysi Akçaba, 2 Mart günü Mardin'in
Kızıltepe ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Hasan Bilgiç, 3 Mart günü çıkarıldığı mahkeme
tarafından tutuklandı.
Mardin'in Kızıltepe İlçesinde DTP yöneticileri Ferha Akbulut ve İsmail Asi, 6 Mart günü polis tarafından
evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alındı.
Mardin ili Derik İlçesinde yapılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingine katılan Emine Şen ve Helin Aktaş
adlı kadınlar evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alındığı belirtildi.
Mardin ilinde, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna dikkat çekmek için 10 Mart günü Cumhuriyet
Meydanında yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis, aralarında DTP İl Başkanı Ferhan Türk, İl
yöneticisi Latif Alp, Osman Akkoyun, Belediye Meclis Üyesi İlhan Öğmen ile Ramazan Özmen ve Sait
Abukan'ın gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlardan Ferhan Türk, basın açıklamasında "Abdullah
Öcalan'dan ‘sayın' diye bahsettiği" gerekçesiyle 13 Mart günü tutuklandı. Ferhan Türk, avukatlarının itirazı
üzerine Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 16 Mart günü serbest bırakıldı.
Mardin ili Derik İlçesinde, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nedeniyle düzenlenen mitinge katılarak
'Yasadışı slogan attıkları” iddiasıyla Leyla Yeşim, Özlem Çağur, Semra Durgut, Azize Durgut, Zeynep
Durgut ve Kadriye Özbey’in gözaltına alındığı belirtildi.
Şenyurt beldesinde 14 Mart günü, Kemal Ulusoy lle kameraman arkadaşı ve eski Şenyurt Belediye
Başkanı Metin Naifoğlu, Roj TV adına program yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alındılar.
Kızıltepe ilçesinde 14 Mart günü, İpekyolu üzerinde bulunan mermer karo atölyesindeki işyerlerine
çalışmak üzere giden DTP İlçe Örgüt üyeleri, Ömer Turgay ve Davut Oğuz, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
bağlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kızıltepe ilçesinde 15 Mart günü, yapılan bir basın açıklamasını izleyen DİHA muhabiri Bergüzar Oruç,
gözaltına alındı. Oruç, 16 Mart günü serbest bırakıldı.
Kızıltepe ilçesinde 17 Mart günü Newroz ateşi yakan çocuklara müdahale eden polis, Erkan Turgut (17)
adlı çocuğu gözaltına aldı.
Nusaybin ilçesinde, destek amacıyla Güncel gazetesini dağıtmak isteyen Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet Dinç ve gazetenin dağıtımcısı Ali Çiçek, 18 Mart günü polisler tarafından Çarşı Karakolu'na
götürülerek gözaltına alındı.
274

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

Derik ilçesinde 20 Mart günü, Newroz Bayramı'nı kutlamak için ateş yakarak halay çeken gruba müdahale
eden polis, 15 kişiyi gözaltına aldı.
21 Mart günü Kızıltepe ilçesinde Newroz mitingi sonrasında, Emrah Şahin, Sinan Başboğa, Ciwan Erkek,
Osman Erdemir, Hasan Kılıç, Berzan Gündüz, Saadettin Çiçek, Devran Dinç ,Abdülgani Acar ve Zeynel
Elalmış ile bir çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Sinan Başboğa ve Ciwan Erkek, 22 Mart
günü çıkarıldığı mahkeme tarafından, “yasadışı bayrak ve poster taşıdıkları” gerekçesiyle tutuklandılar.
21 Mart günü Nusaybin ilçesinde yapılan Newroz kutlamasında yapılan üst aramasında, üzerlerinde
pankart bulunduğu gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.
Nusaybin İlçesi'nin Bahçebaşı (Bawernê) Köyü'ndeki ilköğretim okulunun bahçesinde bulunan Türk
bayrağını’nın indirildiği iddiasıyla 25 Mart günü köye baskın düzenleyen jandarma, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kızıltepe İlçesinde 26 Mart günü, Newroz mitingi sırasında Demokratik Konfederalizm bayrağı taşıdığı
iddiasıyla Muhammet Kanat (85) isimli kişi gözaltına alındı.
Kızıltepe İlçesinde 26 Mart günü, Ramazan Bilge isimli kişi, dükkânına yapılan baskın sonrası polis
tarafından gözaltına alındı. Bilge, Newroz mitinginde "Yasadışı örgütün propagandası" yaptığı iddiasıyla,
Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
İfade için Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılan Abdulkadir Dağ, 26 Mart günü gözaltına alındı.
Kızıltepe İlçesindeki Newroz mitinginde, “PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterini açtığı” gerekçesiyle, DTP
Mardin Gençlik Meclisi sözcüsü Şerif Başboğa, 27 Mart günü gözaltına alındı. Başboğa, 28 Mart günü,
Mardin Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, "Suç ve suçluyu övdüğü" gerekçesi ile tutuklandı.
Kızıltepe ilçesinde gözaltına alınan Ali Korhan, Davut Şahin ve Mehmet Ekin, 30 Mart günü çıkarıldakları
mahkeme tarafından, TCK 220/8. madde kapsamında tutuklandı.
1 Nisan günü düzenlenen bir basın açıklamasında, HPG militanlarından "gerilla" diye bahseden DTP
Mardin İl Gençlik Meclisi üyesi Gökhan Akkaya, 15 Nisan günü polis tarafından gözaltına alındı. Akkaya,
16 Nisan günü "Yasadışı örgüt propagandası yaptığı" gerekçesiyle tutuklandı.
Nusaybin ilçesinde, Kürtçe yayın yapan "Dengê Welat" gazetesinin dağıtımını yapan Mehmet Ali Çelik, 10
Nisan günü gözaltına alındı. Çelik, 11 Nisan günü çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, Diyarbakır ve
Şırnak illerinde yargılandığı davalara katılmadığı gerekçesiyle tutuklandı.
Kızıltepe İlçesinde 17 Nisan günü, polisin eş zamanlı olarak evlerde yaptığı aramalar sonrası; DTP Mardin
İl Gençlik Meclisi üyeleri Müslime Kalkan, Nuri Taş, Mahmut Akbaş, Abdulkadir Karakuş ve babası Ali
Karakuş, DTP Genel Merkezi Gençlik Meclisi üyesi Sait Pamuk, DTP İlçe yöneticileri İsmail Asi, Nuran
Turan, Mazlum Turan (18) ve Zarife Akman gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan İsmail Asi, Mahmut
Akbaş, Müslime Kalkan, Zarife Akman, Abdulkadir Karakuş ve Sait Pamuk, 20 Nisan günü "yasadışı örgüt
üyesi oldukları", "yasadışı örgüte yardım ettikleri" ve "yasadışı örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla
tutuklandı.
DTP Kızıltepe İlçe Örgütü yöneticisi Nuran Turan, 20 Nisan günü gözaltına alındı.
2 Mayıs günü Derik ilçesinin Dağ mahallesinde, Dargeçit ilçesi Belediye Başkanı DTP'li Süleyman Anık'ın
oğlunun evine düzenlenen baskında, beş kişi gözaltına alındı.
22 Mayıs günü Mardin’in merkez ilçesinde, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi
güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
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25 Mayıs günü Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Derik kırsalında PKK adına faaliyet
gösteren” Botan kod adlı İ.V.A. adlı kişinin gözaltına alındığı berttildi.
Suriye Arap Cumhuriyeti güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu”
iddia edilen bir kişi, 29 Mayıs günü Cilvegözü Sınır Kapısı’nda Türk güvenlik güçlerine teslim edildi.
Derik İlçesinde, 26 Haziran günü sabah saatlerinde ev ve işyerlerine baskın yapan İlçe Emniyet
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DTP üyesi Rojbin Önen, Mahsum Temel, Ferhat Tan ve
soyadı öğrenilemeyen İbrahim adlı kişileri gözaltına aldı.
5 Temmuz günü Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, düğün konvoyunda sarı, kırmızı ve yeşil renkteki puşiyi
sallayan Mizgin B. (9) ile annesi Şahide B., polis tarafından gözaltına alındı. Mizgin B. annesi, Emniyet
Müdürlüğü’nde 3 saat tutulduktan sonra serbest bırakıldı.
Mardin'in Nusaybin İlçesi Girmeli Beldesi'nde 6 Temmuz günü, “Bin Umut” adayı Emine Ayna için seçim
bürosu açma hazırlıkları için beldeye giden DTP Mardin İl Yöneticisi Sihem Akyüz, DTP üyeleri Medine
Çetin, Resul Çetin ve Şükrü Bilgiç ile İHD Nusaybin Temsilcisi Tayyip Güneş gözaltına alındı.
DTP Kızıltepe eski İlçe Yöneticisi Mihdi Tunç ile eşi Hezarê Tunç 18 Temmuz günü gözaltına alındı.
18 Temmuz günü Kızıltepe ve Derik ilçelerinde gözaltına alınan DTP'li Mihdi Tunç ve Mahsum Çelik,
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık yapmak” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamaları ile tutuklandı.
Savur İlçesi'nin Zonê Köyü'nde 18 Temmuz günü, 'Bin Umut' Milletvekili adayı Emine Ayna'nın ziyareti
sırasında, “Ayna'nın posterlerini astıkları ve el bildirileri dağıttıkları” gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan 5 kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla
tutuklandı.
Kızıltepe İlçesi'nde 1993 yılında faili meçhul bir cinayet sonucu katledilen DEP milletvekili Mehmet
Sincar'ın 14. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma yürüyüşü sırasında “slogan attığı” iddia edilen Y.A.
(12) isimli çocuk polislerce gözaltına alındı. Y. A. Çocuk Şubesi'nde bir süre polislerce bekletildikten sonra
serbest bırakıldı.
Mardin’in Dargeçit ilçesinde 6 Eylül günü Bahçebaşı Mahallesi’nde evlerine düzenlenen baskında
gözaltına alınan Fransa yurttaşı Rıdvan Seyhan, M.D. (16) ve soyadı öğrenilemeyen İrfan isimli kişi 7
Eylül günü mahkemeye sevk edildi. Gözaltına alınanlardan Rıdvan Seyhan ve M.D. “örgüt adına bombalı
eylemde bulunma” iddiasıyla tutuklandı.
DTP Mardin İl Yöneticisi Ercan Güneş 19 Eylül günü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından
gözaltına alındı. Güneş, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
“PKK üyesi olduğu” iddia edilen Ö.S. M.E.S. M.Ş.G., T.K ve Ş.A., Nusaybin ilçesinde 26 Eylül günü
gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlardan M.Ş.G. ve T.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Derik ilçesi Namık Kemal İlköğretim okulunda 2 yıl önce “Türk Bayrağı’nı yaktıkları gerekçesiyle” M.R.D.,
R.E., M.Ş.D., M.E. ile H.E. adlı kişiler 4 Ekim günü gözaltına alındılar.
DTP Nusaybin İlçe Örgütü tarafından yapılan basın açıklaması metnini okuduğu gerekçesiyle DTP
Nusaybin İlçe Yöneticisi Sultan Uğraş ve açıklamaya katıldığı iddiasıyla soyadı öğrenilemeyen Behçet
isimli bir kişi 5 Kasım günü gözaltına alındı.
DTP Kızıltepe İlçe Başkanı Reşat Kaymaz, 5 Kasım günü Nusaybin İlçesi'ne giderken “4 Kasım günü
Cumhuriyet Meydanında yaptığı basın açıklaması” gerekçesiyle gözaltına alındı.
Nusaybin İlçesinde 6 Kasım günü, Rıdvan Korkmaz, Ümran Acar ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi İlçe
Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.
276

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

“Sınır ötesi operasyon ve DTP Eşbaşkanı Nurettin Demirtaş'ın tutuklanması ile son siyasal gelişmelere
ilişkin” 19 Aralık günü DTP Kızıltepe İlçe Örgütü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın
açıklamasında, “Kandili bombalamak çözüm değil”, “Barışın Elçisi İmralı'da!” şeklinde dövizler açan 2
gösterici sivil polisler tarafından gözaltına alındı.
Mardin'de “çeşitli basın açıklamalarına katıldıkları” gerekçesiyle Ercan İlhan, Ahmet Bingöl, Şahin Gökçe,
Anıl Uygur Gökçe ve Cüneyt Sinci isimli kişiler 24 Aralık günü DTP Mardin İl Örgütü önünde gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 25 Aralık günü tutuklandı.
“DTP eşbaşkanı Nurettin Demirtaş'ın tutuklanması ve TSK'nın Kandil Dağı'na yönelik hava operasyonunu
protesto etmek” amacıyla düzenlediği basın açıklamasına katılan Emrah Şahin adlı kişi 24 Aralık günü
gözaltına alındı.

Mersin
DTP Mersin İl Başkan Yardımcısı Ahmet Aka, 2 Aralık 2006 tarihinde düzenlenen bir basın açıklaması
nedeniyle 29 Ocak günü gözaltına alındı. Aka, 31 Ocak günü , "suçu ve suçluyu övdüğü" gerekçesiyle
tutuklandı.
Meryem Nas, 7 Şubat günü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Mersin Üniversitesi'nde 20 Aralık 2006 tarihinde yapılan basın açıklaması nedeniyle açılan davanın 20
Şubat günü yapılan duruşmasından sonra basın açıklaması yapan öğrencilere müdahale eden polisler,
Ümit Gürz ve adı öğrenilemeyen bir öğrenciyi tartaklayarak gözaltına aldı.
H.Z., H.Y. ve Y.D. adlı kişiler, "PKK üyesi oldukları" iddiasıyla 10 Şubat günü gözaltına alındılar.
Orhan Beştaş, Savaş Beştaş, Ömer Beştaş ve Zübeyir Beştaş, 13 Şubat günü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından gözaltına alındılar.
Enver Akdeniz, Bahattin Deniz ve Erdoğan Bayhan adlı kişiler, 14 Şubat günü gözaltına alındı.
14 ve 15 Şubat günü Güneş ve Gündoğdu mahallelerinde yapılan protesto gösterilerinde gözaltına alınan
ve aralarında Gündem gazetesi çalışanı Ramazan Buğday'ın da bulunduğu 12 kişi, “PKK adına eylem ve
faaliyetlerde bulunmak” gerekçesi ile tutuklandı.
Atılım gazetesi Mersin muhabiri Esra Yangın, 16 Şubat günü bir gösteriyi izlerken dövülerek gözaltına
alındı. Yangın, beş saat sonra serbest bırakıldı.
Ezilenlerin Sosyalist Platformu üyesi Güllü Taşkıran, 25 Şubat günü Mersin'de gözaltına alındı. Taşkıran,
26 Şubat günü tutuklandı.
DTP İl Örgütü yöneticisi Ahmet Ay, düzenlenen ev baskınında gözaltına alındı.
Mersin'de 10 Mart günü düzenlenen bir gösteri sırasında, bir belediye otobüsünü molotofkokteyli atarak
yaktıkları iddia edilen Sedat Ş. ve Gurbet M, polis tarafından gözaltına alındı. Sedat Ş. ve Gurbet M., 13
Mart günü tutuklandı.
Serkan Gümüşbaş, 10 Mart günü polis tarafından gözaltına alındı.
Ozan Bekçi adlı kişi, 16 Mart günü gözaltına alındı.
Mersin'in Şevket Sümer Mahallesi'nde Newroz davetiyeleri dağıtan Mazlum Tekin adlı kişi, 16 Mart günü
polis tarafından gözaltına alındı.
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Vedat Kaya isimli kişi, 21 Mart günü yolda gözaltına alındı.
Mersin'de 21 Mart günü Metropol Miting Alanı'nda gerçekleştirilen Newroz mitingine katılanlarla, ülkücü bir
grup arasında yaşanan gerginlikte, 50'yi aşkın kişi gözaltına alındı.
Mersin’de Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde 22 Mart günü, Yürüyüş dergisinin dağıtımını yapan Hasan
Biber, Deniz Kutlu, Tarık Güler ve Yılmaz Viran adlı TAYAD'lılar gözaltına alındı. Gözaltındakilerin
savcılıkta işlemleri sürerken arkadaşlarına destek vermek amacıyla adliye binası önüne gelen Gülbeyaz
Karer ve Nebiha Aracı adlı TAYAD'lılar da tartaklanarak gözaltına alındı.
DİHA muhabiri Mehmet Karaaslan, 18 Nisan gecesi gözaltına alındı. Karaaslan, 21 Nisan günü tutuklandı.
19 Nisan günü Gündem gazetesinin Mersin İrtibat Bürosu’nu basan polis, DİHA muhabiri Ali Buluş’u
gözaltına aldı. Buluş, 21 Nisan günü tutuklandı.
1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Mersin'de düzenlenen mitingde "yasadışı örgüt lehine slogan attıkları"
iddia edilen Sarfa A., Aynur C. ve Lütfi Y., 12 Mayıs günü gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi, 14
Mayıs günü tutuklandı.
Lütfü Yılmaz isimli kişi, 14 Mayıs günü Mersin Üniversitesi çıkışında araçtan indirilerek gözaltına alındı.
25 Mayıs günü Mersin’de evlerine yapılan baskında, DTP eski Merkez ilçe Başkanı Zümeyra Oğuz ve
Anka Kültür Sanat Merkezi bünyesinde faaliyet yürüten Koma Nuarin Müzik Grubu üyesi Songül Seçmen
gözaltına alındı. Oğuz ve Seçmen, 25 Mayıs günü tutuklandı.
Mersin'de 1 Mayıs 2007 tarihinde Metropol Miting Alanı'nda yapılan 1 Mayıs kutlamalarında “yasadışı
slogan attıkları” gerekçesi ile Ümit Gürz, Abdullah Güner ve Orhan Atıcı adlı üniversite öğrencileri, 29
Mayıs günü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Ümit Gürz ve Abdullah Güner, tutuklandı.
DTP PM üyesi Alaeddin Erdoğan, İngiltere Parlamentosu’nda yaptığı bir konuşmadan dolayı
Genelkurmayın yaptığı suç duyurusu üzerine, 13 Haziran günü gözaltına alındı. Erdoğan, daha sonra
tutuklandı.
17 Haziran günü Akdeniz beldesindeki Hal Mahallesi'nde, evine yapılan baskında, Saadettin Muhan ile
oğlu Hurşit Muhan (23) gözaltına alındı.
Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyesi Esra Yangın, Celal Mezarcı ve Deniz Tok, 26 Haziran günü
Mersin'de gözaltına alındı.
Gündem gazetesinin Mersin İrtibat Bürosuna 6 Temmuz günü yapılan polis baskınında, Bayram Parlak
gözaltına alındı. Parlak, çıkarıldığı Mersin 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından TCK'nın 302. maddesini
düzenleyen 'Ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozan faaliyetler içerisinde bulunmak' iddiasıyla tutuklandı.
Genelkurmay'ın 27 Nisan bildirisinde adı gündeme gelen Mustazaf-Der (Mustazaflar Derneği) üyesi 7 kişi
26 Ağustos günü “Hizbullahçı oldukları” iddiasıyla gözaltına alındı. 7 zanlıdan altısı 'Hizbullah adına
örgütsel faaliyetlerde bulunmak' suçlarından tutuklandı, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 4 Ekim günü yapılan açıklamada, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen bir
kişinin Silifke ilçesinde gözaltına alındığı belirtildi.
Mersin Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği, “Halkın Anayasası” adı altında hazırladıkları kitapçıkları
izinsiz olarak dağıttıkları gerekçesiyle cumhuriyet savcılığının talimatıyla 10 Ekim günü polis tarafından
basıldı. Baskında, polise direndiği iddiasıyla Kamile Bayır, Arzu Seçen, Nabiha Arıcı ve ismi belirtilmeyen
4 dernek üyesi gözaltına alındı.
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Mersin'de 27 Ekim günü, Siteler Karakolu'na 50 metre mesafedeki uzaklıkta bulunan alanda Şırnaklı
Kolanç Ailesi'nin yaptığı düğüne polis, “Kürtçe şarkı söylendiği” ve “sarı, kırmızı, yeşil renkli flamalar
açıldığı” gerekçesiyle müdahale etti. Polis, havaya ateş açarak damat Serhat Kolanç'ı gözaltına aldı.
Kolanç, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Mersin DİHA muhabiri Ferhat Arslan, 1 Aralık günü Mahmudiye Mahallesi'nde polis tarafından gözaltına
alındı.
17 Aralık günü Mersin’de düzenlenmek istenen “Êdî Bes e” mitinginin valilik tarafından yasaklanması
üzerine DTP binası önünde toplanan ve yürüyüşe geçen gruba müdahale eden polis 25 kişiyi gözaltına
aldı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 25 Aralık günü yapılan ev baskınlarında DTP Mersin Merkez
İlçe Başkanı Servet Özkan, Nîzar Aka, Hakim Çoban, İzzetin Irmak ve Murat Çelik gözaltına alındı.
Savcılıkta ifadeleri alınan 5 kişi, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'Örgüte yardımı, dernek
sendika gibi kurumlardan yapmak', 'Örgüt mensuplarına yardım ederken veya propaganda yaparken
başka bir suç oluşturmak' 'Terör örgütünü kurmak ve yönlendirmek' iddiasıyla tutuklanma talebiyle 28
Aralık günü nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından sorguları yapılan 5 kişi, tutuklanarak,
Mersin Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
29 Aralık günü Mersin'in Güneş ve Hal mahallelerindeki işyerlerine baskın düzenlenen polis Mehmet Ümit
ile Şivan Sayın adlı kişileri gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı ekiplerin “PKK adına araç kundaklama eylemlerine katılmak”
gerekçesiyle yaptığı 30 Aralık günü ev ve işyeri baskınlarında gözaltına alınan Şivan Sayın, Mustafa İlgen,
Hamdullah Özer ve Özgür Yılmaz, 31 Aralık günü sevk edildikleri Nöbetçi Mahkeme tarafından
tutuklandılar.

Muğla
Bodrum ilçesinde 17 Ağustos günü düzenlenen baskınlarda 18 kişi, “örgüt üyesi oldukları ve bombalı
saldırı hazırlığı içinde bulundukları” gerekçesiyle gözaltına alındı. Baskınlarda çok sayıda kitap, dergi ve
gazeteye el konulurken, daha sonra devam eden operasyonlarda bu kişilerle bağlantılı oldukları iddiasıyla
4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 13’ü 21 Ağustos günü serbest bırakıldı. 9 kişi ise
tutuklandı. Gizlilik kararı bulunduğu gerekçesiyle dosya hakkında bilgi verilmedi. Gözaltına alınan ve
isimleri tespit edilenler şöyle: İdris Danışlı (turizmci), Mehmet Ağace (inşaatçı), Kasım Karataş (inşaatçı),
Bilal Başduvar (inşaatçı), Suat Teymur (inşaatçı), Hasan Ekin (inşaatçı), Osman Akar (inşaatçı), Hanefi
Yaşar (inşaatçı), Sıdık Yaşar (inşaatçı), Sait Yaşar (inşaatçı), Reşat Yaşar (inşaatçı), Bahattin Altun
(inşaatçı), Ahmet Beler (Muğla milletvekili adayı), Mehmet Emin Çağan (Bodrum eski HADEP ilçe
başkanı).
Muğla Üniversitesi'nde 17 Kasım günü Doğu illerinden gelen bir grup öğrenciyle, ülkücü bir grup arasında
yaşanan gerginlik sonrası iki arkadaşlarının dövüldüğünü iddia eden ülkücü öğrenciler Kötekli
Mahallesi'nde oturan ve Doğu illerinden gelen öğrencilerin evlerini taşladı. Bölgeye gelen jandarma
ekipleri, Kötekli'de yaşanan kavgaya karıştıkları iddiasıyla dokuz kişiyi gözaltına aldı. Öğrenciler
ifadelerine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı. Ancak, üniversitedeki gerginliğin tırmanması üzerine,
polis ekipleri kent merkezindeki öğrencilerin gittiği kafeleri denetleyip, arama yaptı ve daha çok Doğu
illerinden gelen öğrencilerin gittiği Oğuz Deren İş Merkezi'ndeki Kırmızı Çayevi'nde arama yapmak istedi.
Öğrencilerin polise direnmesi üzerine beşi kız 40 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Muğla
Üniversitesi İşletme Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ersel Tutkuner tutuklandı.
PKK üyesi olduğunu ve 2006 yılında örgütten ayrıldığını belirterek 28 Aralık günü Yalıkavak Jandarma
Komutanlığı'na teslim olan C.B. ile kendisini PKK'ya döndürmek için ikna etmekle suçladığı feshedilen

279

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

DEHAP'ın eski Konacık Belde Başkanı işadamı K.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. C.B. ile K.K.,
sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 28 Aralık günü yapılan açıklamada, “PKK militanı olduğu” iddia edilen
bir kişinin Bodrum ilçesi Yalıkavak Beldesinde gözaltına alındığı belirtildi.

Muş
1 Şubat günü Bulanık ilçesinde DTP İlçe Başkanı Seyithan Akkaya'nın evine baskın düzenleyen polisler,
Akkaya'nın kızı Rojda Akkaya ve Bedia Akkaya'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Bedia Akkaya,
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2 Şubat günü Muş ilinde güvenlik kuvvetlerince yapılan operasyon sonucunda, “PKK/KONGRA-GEL üyesi
olduğu” iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
10 Mart günü Varto ilçesinde DTP İlçe Örgütü yöneticisi Şefik Yıldırım'ın evine düzenlenen baskında,
Yıldırım ile annesi, eşi ve bir akrabası gözaltına alındı.
Muş il merkezinde bir kuaförde çalışan Gönül Bingöl, “yasadışı örgüt üyesi olduğu” gerekçesiyle gözaltına
3 Nisan günü alındı. Bingöl, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şenyayla bölgesinde yapılan operasyonlarda, Nazım Kaplan ve Abdulmecit Arslan adlı militanların
gözaltına alındığı bildirildi.
Nizam Yasak, Mehmet Tekin ile Şahin Kanşıray, il merkezinde “örgüt adına eylem hazırlığı içerisinde
oldukları” iddiasıyla 18 Temmuz günü gözaltına alındı. Yasak, Tekin ve Kanşıray, çıkarıldıkları mahkeme
tarafından tutuklandılar.
22 Temmuz günü Muş ili Varto İlçesi'ne bağlı Sazlıca Köyü’nde, oy kullanan köylülere müdahale eden
jandarmanın, Güven Meşe ve Osman Kaya isimli köylüleri gözaltına aldı.
25 Temmuz günü, Muş'un Varto ilçesinde, “terör örgütü üyesi olmak, örgüte yardım ve yataklık yapmak”
iddiasıyla, 20 kişi gözaltına alındı.
29 Ağustos günü Korkut ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan yol kontrolü sırasında, 1 PKK militanı
güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
DTP Varto İlçe yöneticisi Özgür Yılmaz, 12 Eylül günü Muş il çıkışında Terörle Mücadele Şubesi’ne (TEM)
bağlı polisler tarafından araçtan indirilerek gözaltına alındı. Yılmaz, gözaltına alındıktan sonra Varto’daki
evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramadan sonra Behçet Yılmaz isimli kişi de, gözaltına alınarak
Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yılmaz bir süre sonra serbest bırakıldı.
Muş E Tipi cezaevinde hükümlü bulunan kardeşi Salih Kartal’ı ziyarete gelen Nasir Kartal, yapılan kimlik
sorgusunda, “siyasi örgüte amaçlı yardım ve yataklık suçundan hakkında gıyabi tutuklama emri olduğu”
gerekçesiyle 31 Ekim günü gözaltına alındı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 3 Aralık günü yapılan açıklamada, “PKK militanı olduğu” iddia edilen
bir kişinin Malazgirt ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada gözaltına alındığı belirtildi.
Özgür Yılmaz ve Behçet Yılmaz, 12 Eylül günü Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “PKK üyesi oldukları”
gerekçesiyle gözaltına alındılar. Özgür Yılmaz ve Behçet Yılmaz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
M.S. adlı kişi 15 Eylül günü Varto ilçesinde bulunan internet cafede “PKK propagandası yaptığı”
gerekçesiyle gözaltına altına alındı. M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Rize
Yaşar Durmuş ve İbrahim Kaçar, kız arkadaşını taciz ettiğini ileri sürdüğü sivil giyimli bir polis memuru ile
tartıştıktan bir gün sonra polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yaşar Durmuş, “polise
direndiği" iddiasıyla tutuklandı.

Sakarya
Sakarya Üniversitesi öğrencileri S.B., N.Ö. ve C.K., Eğitim-Sen Sakarya Şubesi'nin 3 Mart gecesi
kundaklanması nedeniyle gözaltına alındı.
Sakarya'da Ahmet Kaya'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtle dolaştığı iddia edilen 3 kişi, 4 Haziran günü
vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis, linç edilmek istenen M.A. ve E.U adlı kişileri gözaltına
aldı. Gözaltına alınan 2 kişi, "Terörle Mücadele Kanun'una muhalefet" ettikleri iddiasıyla sevk edildikleri
mahkemece, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
“PKK sempatizanı olduğu” iddia edilen 20 öğrenci 29 Kasım günü gözaltına alındı. Öğrencilerden üçü
mahkemece tutuklandı.

Siirt
12 Ocak günü Siirt'te DTP İl binası önünde, Muzaffer Akad, Faysal Esen ve ismi öğrenilmeyen 2 genç
gözaltına alındı.
15 Şubat günü Çakmak, Ulus, Conkbayır ve Çal mahallelerinde yapılan protesto gösterilerinin ardından
gerçekleştirilen ev aramalarında, Mehmet Kaçar, Rıdvan Gündüz ve Lezgin Solgun ile Devlet
Hastanesi’nde Aydın Taşçı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi, “Abdullah Öcalan lehine düzenlenen
gösterilere katıldıkları” iddiası Siirt Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 16 Şubat günü tutuklandı.
Hüseyin Ete ve Sabri Bark, 15 Şubat günü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ete ve Bark, 18 Şubat günü mahkeme tarafından tutuklandılar.
3 Mart günü DTP Siirt İl binasına yapılan baskında, 25 kişi, Şükrü Oğuz, Muhyettin Timurlenk, Halit Taşçı,
Maruf Taşçı, Orhan Akbudak, İbrahim Sara, Yusuf Akın, Hülya Emeç, Emine Oğuz, Halime Özbey, Beşire
Aslan, Sakine Bozan, Halime Özbey, Hanım Adıgüzel, Fahrettin Akcan, Osman İbek, Mesut Tanış, P.Dara
Turhan, Abdulvahab Yasak, Resul Ekinci, Saadettin Birleşik, Ali Kayar, Selim Can, Sait Özer ve
Abdurrahman Taşçı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar aynı gün serbest bırakıldı.
11 Mart günü il merkezinde çeşitli evlere yapılan baskınlarda, M. Sıdık Cengiz (21), M. Kadri Akan (48),
Muzaffer Akan, Halil Akan ve Kasım Akan gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlardan Halil Akan, M. Sıdık
Cengiz, Kasım Akan ve Muzaffer Akan, 12 Mart günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
17 Mart günü gerçekleştirilen Newroz kutlamaları sonrası, 8 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 6’sı 1 saat
sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan Arif Demir, 18 Mart günü çıkarıldığı mahkeme tarafından
“suç ve suçluyu övmek” iddiasıyla tutuklandı.
Mehmet İpek isimli kişi, 18 Mart günü gözaltına alındı. İpek, 19 Mart günü çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklandı.
21 Mart günü Newroz kutlamaları sonrası, Aydın Kaçar, Ferhat Bektarım, Sadrettin Kurhan, Mehmet İnan,
Meryem Beştaş, Yusuf Selçuk, Aycan Beştaş, Çiğdem Solgun, Seyithan Çaprak ve M. Emin Baytekin ve
isimleri öğrenilemeyen 10 kişi gözaltına alındı.
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23 Mart günü evlerine yapılan baskında, Cevat Erdoğan, Murat Erdoğan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi
gözaltına alındı.
Orhan Akbudak ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi, 24 Mart günü gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldılar.
Mesut Yılmaz, 26 Mart günü il merkezinde, Velat İnan ise, 26 Mart günü çalıştığı fabrikada gözaltına
alındı. İki kişi aynı gün serbest bırakıldılar.
2 Nisan günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan M. Nezir Sara ve Enver Yılmaz, ilköğretim okulu
öğrencisi olan kardeşleri Kerem Yılmaz (16) ve Seferi Sara’nın (15), 30 Mart günü okulda polisler
tarafından gözaltına alındıklarını ve daha sonra serbest bırakıldığını, 2 Nisan günü de ifadelerinin
alınacağı gerekçesiyle çağrıldıkları Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındıklarını belirttiler.
Siirt’te 2 Nisan günü gerçekleştirilen, baskınlarda 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Savcılıkta
ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.
25 Nisan günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Ağit Kaçar, Siirt Cezaevi’ne görüşe giden yeğeni
Fatım Kaçar’ın (18) burada gözaltına alındığını belirtti. Kaçar, aynı gün serbest bırakıldı.
25 Mayıs günü Siirt il merkezinde, güvenlik güçlerine teslim olan PKK/KONGRA-GEL üyesi bir kişi
gözaltına alındı.
Pervari İlçesinde, 2 Haziran günü hayvanlarını otlatmak üzere yaylaya çıkmak isteyen toplam 15 aileden
56 kişi, “yayla yasağı” olduğu gerekçesi ile askerler tarafından gözaltına alındı.
6 Haziran günü çatışmada ölen Fatma Özer isimli militanın cenazesinin defni sırasında olaya müdahale
eden polis, Musa Aşkara (DİHA muhabiri), Rüzgar Daşçı, Zeki Çetinkaya, Abdulbari Kaçar, Abdulcebar
Çetinkaya, Haşem Yılmaz, Tahir Özer ve Lezgin Daşçı adlı kişileri gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan
Abdulbari Kaçar, Abdulcebar Çetinkaya, Haşem Yılmaz, Tahir Özer ve Lezgin Daşçı, 6 Haziran günü
tutuklanarak cezaevine konuldu.
7 Haziran günü Siirt ili Şirvan ilçesinde 4 askerin yaşamını yitirdiği ve 4 askerin yaralandığı patlama
nedeniyle, çevre yerleşim yerlerine yapılan baskınlarda 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar
Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.
Eruh ilçesi Görendoruk köyü kırsalında hayvanlarını otlatan Sadettin Timurtaş (25) ile Eruh merkezde
oturan eşi Cemile Timurtaş, 18 Haziran günü jandarma tarafından gözaltına alındılar. Cemile Timurtaş 20
Haziran günü serbest bırakılırken, eşi Sadettin Timurtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Pervari ilçesinde, 26 Haziran günü Cemê Karê mezrasının boşaltılması sırasında Ahmet Çakır adlı kişi,
askerler tarafından gözaltına alındı.
Cafer Yıldız isimli kişi Eruh'taki Billoris Jandarma Karakolu'na bağlı askerler tarafından 4 Temmuz günü
gözaltına alındı.
Siirt Emniyet Müdürlüğü TEM şubesine bağlı polisler, 5 Temmuz günü Çakmak Mahallesi'nde oturan
Ömer Kaçar’ı, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle
gözaltına aldı. Kaçar, “Örgüte yardım yataklık yapmak” iddiasıyla tutuklandı.
Pervari ilçesinde 15 Temmuz günü , 'Bin Umut' Siirt bağımsız milletvekili adayı Osman Özçelik'in seçim
aracı ilçede dolaşırken polis tarafından durduruldu ve “araçta bulunan müzikler ve yapılan Kürtçe
anonslar” gerekçe gösterilerek Hacı Uzunay ve Mehmet Güneş gözaltına alındı.
17 Temmuz günü, 'Bin Umut' Siirt Bağımsız Milletvekilli Adayı Osman Özçelik'in düzenlediği mitinge
katılan Rojda ve Armanc, konser sonrası gözaltına alındılar.
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Siirt ili Çal Mahallesi'nde ikamet eden Ali Özer adlı vatandaş, 22 Temmuz günü oy kullandıktan sonra
gözaltına alındı.
4 Ağustos günü “ifadesi olduğu gerekçesiyle” Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrılan Siirt eski Belediye
Başkanı Ahmet Ete, gözaltına alındı. Ete, verdiği ifade ardında tutuklandı.
2001 yılında kaybolan HADEP Silopi yöneticileri için oturma eylemi yapan ve daha sonra hakkında dava
açılan ve Yargıtay tarafından cezası onaylanan DTP Siirt İl başkanı Abdurrahman Taşçı, 8 Ağustos günü
tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.
Siirt ili Pervari ilçesi Çemekare Mezrasında ikamet eden bir grup köylü, 10 Ağustos günü İHD Siirt
Şubesine başvurarak, Genelkurmay Başkanlığının Geçici Güvenlikli Bölge ilanından sonra mezralarının
26.06.07’de asker ve korucularca boşaltılmak istendiğini, sonrasında da Çemekare Mezrası ile Pervari
arası yolun toprak ve kayalarla tamamen kapatıldığını; 8 Ağustos günü Pervari Kaymakamlığına dilekçe
vererek yolun açılmasını talep ettiklerini, bu dilekçe üzerine Pervari Jandarma Karakolu’nun, 16 köylüyü
gözaltına aldığını belirttiler.
Bülent Aytemiz adlı kişi, 15 Ağustos günü Batman’dan Siirt iline gelirken, arama noktasında polisler
tarafından gözaltına alındı. Aytemiz, 16 Ağustos günü çıkarıldığı savcılıkta serbest bırakıldı.
16 Ağustos günü Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Siirt-Şirvan karayolunda 7 Haziran'da 4
askerin hayatını kaybettiği 4 askerinde yaralandığı patlamayla ilgisi olduğu iddiasıyla gözaltana alınan
Abdi Alpagut isimli bir kişinin tutuklandığı bildirildi.
29 Ağustos günü Pervari ilçesi dağlık arazi bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK militanların arsında
yaşanan çatışmada 1 militan sağ olarak yakalandı.
30 Ağustos günü Pervari ilçesi dağlık arazi kesiminde 2 PKK militanı güvenlik güçleri tarafından gözaltına
alındı.
31 Ağustos günü Pervari İlçesinde dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri tarafından yürütülen aramatarama faaliyeti esnasında bir PKK militanı yaralı olarak gözaltına alındı.
30 Ağustos 2007 tarihinde Siirt ili Pervari ilçesi Doğanca Köyü kırsalında çıkan çatışmadan sonra yürütülen
operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan Temel Özer, Zahit Yücel, Mehmet Aygün, Mustafa Adıyaman,
Lokman İğdi, Halil Çakır, Şevket Aydınalp, Ekrem Çelik, Şakir Aslan, Sefer Bulut, Murat Bayar, Medeni
Yürek, Sadık Bulut, 3 Eylül günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi kapalı
cezaevine konuldular. Tutuklananlardan İHD Üyesi Mehmet Aygün 28 Eylül günü verilen itiraz dilekçesi
üzerine tahliye edildi.
Pervari ilçesi Doğanca Köyü kırsalında çıkan çatışmadan sonra yürütülen operasyonlar çerçevesinde, 5
Eylül günü, Ramazan Kaymaz, Abdulgafar Yaşodun ve Adnan Erdem (köy imamı) isimli kişiler gözaltına
alındı. Erdem ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Kaymaz ve Yaşodun 6 Eylül günü çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine konuldular.
17 Eylül günü Siirt'te, bir itirafçının ifadeleri doğrultusunda, Güneşli Köyü Muhtarı Ferhan Türkan, köylüler
Kazım Ay, Hayrettin Ay, Abdullah Akkuş, Nevzat Türkan, Abdulkerim Yiğittekin, Abdulkerim Yakut,
Hayrettin Deniz, Emin Saçık, Burhan Özüş, Şemsettin Özlüğ, İzzet Yoksun, Mehmet Balıkçı, Hayrettin
Şentekin, Refik Ay ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi, Siirt Merkez Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler
tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 18 Eylül günü çıkarıldıkları Mahkeme tarafından “yasadışı
örgüte yardım ve yataklık yaptıkları” iddiasıyla tutuklandılar.
28 Eylül günü Siirt merkez Doğan mahallesinde bir eve yapılan baskında, İlhan Ay (70) gözaltına alındı.
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Genelkurmay Başkanlığı tarafından 3 Ekim günü yapılan açıklamada, “PKK militanı olduğu” belirtilen 1
kişinin Baykan ilçesinde yapılan kontrol sırasında gözaltına alındığı belirtildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü TEM şubesi'ne bağlı polisler tarafından 31 Ekim günü Keşkul Mahallesi'nde bir
eve baskın düzenlenen baskında, Mehmet Aşkara, İbrahim Aslan, Abdurrahim Aslan, Emine Aşkara ve
Zehra Aşkara gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Mehmet Aşkara, İbrahim Aslan ve Abdurrahim
Aslan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

DİHA

Siirt Muhabiri Musa Aşkara, 27 Kasım günü Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi önünde sivil
polisler tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Ekrem Bark isimli kişi 11 Aralık günü Siirt emniyet müdürlüğü polislerince gözaltına alındı. Bark aynı gün
tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı cezaevine konuldu.
DTP Siirt İl Örgütü'nün “Onurlu Yaşam” sloganıyla 15 Aralık'ta düzenlemek istediği mitinge izin
verilmemesine ilişkin yapılan basın açıklaması sonrası yaşanan olaylarda 11 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki sorgularının ardından Savcılığa çıkarıldı. Servet Kaplan, Muhammed
Dayan, Sıddık Şavlı, Sait Elçi, Miraç Kaygu, Mahfuz Bozan, Ramazan Elçiçek, Haliz Çalkın ve Sadık
Dündar tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, yaşları küçük olan iki kişi ise serbest
bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 9 kişi, “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.
17 Aralık günü Eruh ilçesinde, Mahmut Aslan, Resul Aslan ve Abdullah Sevgin Çırpılı Jandarma karakolu
tarafından gözaltına alındılar. Gözaltına alınan 3 kişi 19 Aralık günü tarihinde çıkarıldıkları mahkemece
tutuklandılar.
18 Aralık günü “ifadesi alınacaktır” diye Siirt emniyet müdürlüğüne çağrılan Yusuf Akın aynı gün
tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı cezaevine kondu.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde oturan Mahsime Tümer, PKK davasından yargılanan kardeşini ziyaret
etmek için 24 Aralık günü Siirt E Tipi Cezaevi'ne gitti. Kardeşiyle görüşmek isteyen Tümer, cezaevi
önünde gözaltına alındı. Hakkında açılan bir davayla ilgili ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alınan
Tümer, Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlandıktan sonra savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta talimatla
ifadesi alınan Tümer, serbest bırakıldı.
Mehmet Kaya isimli kişi, 27 Aralık günü evinden gözaltına alındı. Kaya 28 Aralık günü mahkemece
tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı cezaevine konuldu.
Siirt eğitim fakültesi öğrencilerinden A.Halim Aslan, Sait Selçuk, Erdal Bozkuş ve Murat Ertürk 27 Aralık
günü emniyet müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındılar. 4 öğrenci 28 Aralık günü çıkarıldıkları
mahkemece “örgüt propagandası yapmak ve kamu malına zarar vermekten” tutuklanarak Siirt E Tipi
Kapalı cezaevine konuldular.
29 Aralık günü “sınır ötesi operasyonun son bulması” için yapılan basın açıklamasından sonra Saliha
Dayan ile Fatma Dayan gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlar aynı gün akşam serbest bırakıldılar.
Siirt eğitim fakültesinde okuyan öğrencilerin 28 Aralık günü evlerinde yapılan aramadan sonra, evde ve
okul çıkışında Cafer Yıldız, Şahban Bulut, Emin Ercan, Mustafa Temel, Ferat Bektarım, Cüneyt Oyan,
Abdullah Kaş, Burhan Şik, Nurallah Işak, Ercan Aslan, Halit Yavaş, Hüseyin Yürek ve Doğan Yel gözaltına
alındılar. Gözaltına alınanlarda Cafer Yıldız, Emin Ercan, Mustafa Temel, Ferat Bektarım, Cüneyt Oyan,
Nurallah Işak ve Doğan Yel, 29 Aralık günü çıkarıldıkları mahkemede “örgüt propagandası yapmak ve
kamu malına zarar vermekten” tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı cezaevine konuldular
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Sivas
Sivas ilinde, 31 Mayıs günü Cumhuriyet Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin kaldığı 3 eve baskın
düzenleyen Sivas Emniyet Müdürlüğü TEM şubesi ekipleri, Burhan Güneş, Ersah Aslan, M. Sait Arzu,
Ümit Sakık, Semra Boz, Yeter Çelik ve soyadları öğrenilemeyen Şadiye, Cemile ile Caner adlı kişileri
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Burhan Güneş (26), 4 Haziran günü çıkarıldığı mahkeme tarafından
"PKK üyesi olma", "örgütün kamplarında eğitim alma", "örgüt adına faaliyet yürütme", "örgütün
propagandasını yapma" iddiasıyla tutuklandı.
Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri E.A, Y.Ç, İ.Y. ve Z.C., “PKK'nin gençlik yapılanması içinde yer
aldıkları” iddiasıyla 29 Ekim günü gözaltına alındı. Oğrenciler, emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Öğrencilerin adliyeye getirilişi sırasında bir grup ülkücü de
“vatanı satmayın” sloganı atarak öğrencileri linç etmek istedi.

Şanlıurfa
27 Ocak günü DTP'nin Şanlıurfa'da düzenlediği ‘Peygamberler Şehrinden Barışa Davet’ konulu barış
mitingine çevre illerden gelen Umut Yavuzkaplan, Serdar Mutlu, Mücahit Arslan, Yunus Mutlu, Serdar
Yavuzkaplan, Yakup Kınav, Cengiz Demirhan, Deniz Yüksel, Ahmet Aslan, Savaş Durmuş, Hasan Bilgiç,
Hülya Emeç, Salih Dağtekin, Ali Yavuz, Ahmet Ateş, Yusuf Çelik, Cahit Fırat, Ali Karageçi, Müslüm Polat,
Mahmut Arslan, Müslüm Baran, Emine Altun, Özgür Kanat, Zübeyit Kil, Erkan Erkan, Abdulkerim Beçet,
Zuhittin Ateş, Ercan Gülmez, Erol Anar, Abdulhaluk Özkan ve Şaban Ayhan adlı kişiler ‘Gösteri
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet’ iddiası ile gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlardan 10'u 29 Ocak günü
Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan Mahmut Arslan, Yunus Mutlu ve
Emine Altun çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümü nedeniyle, 15 Şubat günü düzenlenen gösteride
slogan attıkları gerekçesiyle, altı kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan İsmail Güç, “yasa dışı slogan
atmak” ve “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet etmek” gerekçesiyle mahkeme
tarafından tutuklandı.
Hüsamettin Erim, Mehmet Selçe Tutar ve Cuma Demir adlı kişiler, DTP tarafından düzenlenen
“Peygamberler şehrinden barışa davet” mitinginde, “yasadışı slogan atarak, pankart açtıkları” iddiasıyla,
20 Şubat günü evlerinden gözaltına alındılar. Erim, Tutar ve Demir, 21 Şubat günü tutuklandı.
Gökhan Yenigün adlı üniversite öğrencisi, “Peygamberler şehrinden barışa davet” mitingine katılarak
“yasa dışı” slogan attığı iddiasıyla, 21 Şubat günü gözaltına alındı. Yenigün, 22 Şubat günü tutuklandı.
Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümü nedeniyle Şanlıurfa'da düzenlenen bir gösteriye
katılan dershane öğrencisi Mehmet Rauf Benek, ifade vermek üzere gittiği Emniyet Müdürlüğü'nde 20
Şubat günü gözaltına alındı. Benek, 23 Şubat günü tutuklandı.
DTP Şanlıurfa Gençlik Meclisi üyesi Müslüm Polat, 25 Şubat günü gözaltına alındı. Polat, “yasadışı slogan
attığı” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” iddiasıyla 26 Şubat günü
tutuklandı.
DTP'nin Şanlıurfa'da düzenlediği mitingde "yasadışı örgüt lehine slogan attığı" iddiasıyla 2 Mart günü
gözaltına alınan DTP üyesi Hasan Bilgiç ve Gündem gazetesi dağıtımcılarından lise öğrencisi Veysi
Akçaba tutuklandı.
Cemile Yaşarkuş (17), Emine Yavuzus (18) ve Ercan Kızılboğa (20) adlı kişiler, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü dolayısıyla yapılan basın açıklamasının ardından gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlardan Ercan
Kızılboğa, “Polise mukavemet” iddiası ile tutuklandı.
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Şanlıurfa merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan etkinlikte ‘slogan atıkları’
gerekçesiyle gözaltına alınan E.K. ve O.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
“Peygamberler Şehrinden Barışa Davet” konulu barış mitingine katılan Osman Ali Solmaz (24) adlı kişi, 8
Mart günü gözaltına alındı. Solmaz, “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
Suruç ilçesinde 9 Mart günü gözaltına alınan Naile Bali Suruç, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından
tutuklandı.
Şanlıurfa ili Suruç İlçesinde 8 Mart nedeniyle düzenlenen yürüyüş sonrası 3’ü kadın 7 kişinin gözaltına
alındığı belirtildi.
Suruç ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüş sonrası gözaltına alınan Zeki
Bali ve Abdullah Uğurlu adlı kişiler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
"Abdullah Öcalan'ın zehirlendiği yönündeki iddialar" nedeniyle 11 Mart gecesi gösteri düzenleyen gruba
müdahale eden polis, bir iş makinesini molotofkokteyli atarak yakmaya çalıştıkları iddiasıyla İ.H.Y. (19),
M.D. (17) ve R.Z.’yi (15) gözaltına aldı. M.D. ve R.Z. 13 Mart günü serbest bırakıldı. İ.H.Y. ise 13 Mart
günü tutuklandı.
Güncel gazetesinin Şanlıurfa'da dağıtımı yapan İbrahim Yavuz, 19 Mart günü, “Gazete hakkında toplatma
kararı olduğu” gerekçesi gösterilerek gözaltına alındı.
21 Mart günü Şanlıurfa ili Direkli Meydanı'nda düzenlenen Newroz mitingi sonrasında dağılan topluluktan
Mehmet Çiftçi, Mehmet Yılmazsoy, Halime Çeçen, Abdullah Oba, Mehmet Kıskanç, İsmail Akbaş, Mustafa
Sönmezsoy, Fatih Oba, Sait…, Mehmet Aslan, Vedat Koçak, İsmail Karalı, Gülsüm Öcalan, Servet Kılıç,
Fırat Güler, Uğur Çakalı, Mahmut Akdemir, Aydın Polat, Mesut Kara ve M.Zeki Akel ile Sanatçı Zülfü
Kızıldemir (Xemgin Birhat) de kaldığı Harran Oteli'nden gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Zülfü
Kızıldemir söylediği şarkı ile "Örgüt propagandası yapmak", Gülsüm Öcalan, Vedat Koçak ve Mehmet
Aslan ise, 2911 sayılı yasaya muhalefet ettikleri gerekçesi ile 24 Mart günü tutuklandı.
Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinde yapılan Newroz mitinginden sonra Cüneyt Emen, Ferhat Dayan, Ömer
Salman, İbrahim Çakal, Mehmet Aydın, Mehmet Nur Erman, Kemal Işık, Sultan Daş, Reşit Dayan, Ali
Dayan, Mehmet İleri, Fazile Kaya, Hasan Bektaş, Fatma Daş, Adile Fidan ve Memduh Mehmet Al (Suriye
uyruklu) gözaltına alındı.
Mithat Kuş (1978) adlı kişi, 24 Mart günü gözaltına alındı. Kuş, “yasadışı örgüt üyeliği” iddiası ile
tutuklandı.
Meliha Muhammet Ali, 2 Nisan günü İHD Şanlıurfa şubesine yaptığı başvuruda, Suriye uyruklu eşi
Memduh Muhammed Ali‘nin (26), 21 Mart Newroz kutlamaları sonrasında gözaltına alındığını, daha sonra
sevk edildiği Şanlıurfa Yabancılar şubesinde 5 gün tutulduktan sonra, “15 gün içerisinde ülkeyi terk
etmesi” yönünde bir yazı tebliğ edilerek serbest bırakıldığını belirtti.
Salih Fidan, Suruç ilçesinde 2 Nisan günü gözaltına alındı. Fidan, 3 Nisan günü tutuklandı.
2 Nisan günü Birecik ilçesinde DTP'lilerin evlerine yapılan baskında, Bilecik İlçe Yöneticisi Yusuf
Yeşiltepe, eski İlçe Yöneticisi Şevket Çetinkaya ve Naif Işık adlı kişiler gözaltına alındı.
3 Nisan günü Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyüne gitmek için Şırnak'tan Şanlıurfa'ya giden ve
Viranşehir'de asker-polis tarafından durdurulan araçların şoförlerinden Halit Taşar, gözaltına alındı.
3 Nisan günü Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Köyü'ne giden DEHAP Kızıltepe eski İlçe Başkanı Zeyni İpek,
Kıllık Karakolu askerlerince gözaltına alındı.
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3 Nisan günü Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Köyü'ne gitmek isteyen topluluktan, Suruç İlçesi'ne bağlı Onbir
Nisan Beldesi'nde durdurulan araçta bulunan Avukat Muharrem Şahin, Av. Osman Çelik, Av. Bülent
Temel, TUHAD-FED yönetici ve üyeleri Aziz Akşahin, Nazım Hikmet Akşahin, Şehmus Çelik, Kadir Kartal,
Aziz Çelik, Eşref Günel, Mahmut Okan, Figen Ekti, Yüksel Portakal, Cemile Bütün ve ismi öğrenilemeyen
araç şoförü (14 kişi), gözaltına alındı.
"Abdullah Öcalan'ın 58. yaş günü" nedeniyle, 4 Nisan günü doğum yeri Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı
Ömerli köyünde düzenlenen gösteride, 56 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 54'ü serbest
bırakılılırken, DTP Ceylanpınar İlçe Başkanı M. Emin Polat ve Ceylanpınar ilçe örgütü eski yöneticisi Bahri
Deliktaş, "izinsiz gösteri düzenledikleri" ve "yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı.
Abdullah Erim, Nuriye Erim ve Bilgi Karaman, 5 Nisan günü gözaltına alındı. Abdullah ve Nuriye Erim, 9
Nisan günü serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan Karaman, 9 Nisan günü tutuklandı.
Suruç ilçesinde faaliyet yürüten Barış Gönüllüleri Derneği (BAG-DER) Başkanı İsmail Kaplan ile kardeşleri
Yasin Kaplan ve Müslüm Kaplan, 17 Nisan günü evlerinden, Sehymus Dağdelen ise Viranşehir İlçesinde
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan İsmail Kaplan ve Müslüm Kaplan, 18 Nisan günü çıkarıldıkları
mahkeme tarafından, “Yasadışı örgüt üyesi olmak” ve “Örgüte yardım yataklıkları” iddiasıyla tutuklandı.
Suruç İlçesi'ne bağlı (Alîgor) Beldesi, Alîzeran, Güleç (Bubig), Üçpınar (Uçpingar) ve Bostancı köylerinde
19 Nisan günü gerçekleştirilen ev baskınlarında Emine Ön, Yasemin Özberk, Mazlum Nergiz, Mehmet
Durgun, Selami Durgun, Engin Kip, Setar Kip ve Nazlı Aydeniz adlı kişiler gözaltına alındı. Gözaltına
alınan 8 kişi aynı gün tutuklandı.
DTP Gençlik Meclisleri Genel Merkezi Üyesi Mustafa Doğruk 17 Nisan günü Suruç İlçesinde gözaltına
alındı. Doğruk, çıkarıldığı mahkeme tarafından 18 Nisan günü, “Amara Yürüyüşü'nü organize ettiği”
iddiasıyla tutuklandı.
DTP Viranşehir İlçe Başkanı Kadri Özkan, “PKK Lideri Abdullah Öcalan için yapılan açlık grevi” nden
sonra yaptığı açıklamada, "Sayın Öcalan" ifadesini kullandığı için "Suç ve suçluyu övmek" iddiasıyla 9
Mayıs günü gözaltına alındı.
Nisan ayında bir çatışmada öldürülen HPG militanı Jehat Binici için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde
düzenlenen cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan DTP Şanlıurfa İl
Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, parti üyesi Cihan Binici ve Mukadder Binici, 11 Mayıs günü gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlardan Mukadder Binici, 13 Mayıs günü tutuklandı.
PKK militanı Jehat Binici'nin 22 Nisan'da Suruç İlçesinde düzenlenen cenaze törenine katılan 84 kişi,
“2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 4 Mayıs günü
gözaltına alındı.
Yukarı Göklü Beldesinde Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Savcılık kararı ile 22 Mayıs günü DTP
Yukarı Göklü belde binasında yaptığı aramada, DTP Belde Başkanı Müslüm Kılıç, üyeler Reşit Dolay,
Şaban Yılmaz, Ali Öcalan ve Mahmut Şen ile isimleri öğrenilmeyen 2 kişiyi parti binasında, Hasan Yılmaz’ı
ise evinden gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Ahmet Öcalan, Müslüm Kılıç, Ali Öcalan ve Şaban
Yılmaz, 23 Mayıs günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından “suç ve suçluyu övmek” iddiasıyla tutuklandı.
Suruç İlçesinde, Adem Buruk adlı kişi, 24 Mayıs günü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden
gözaltına alındı.
DTP Şanlıurfa İl Örgütü üyesi Şehriban Ötünç “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” için düzenlenen
basın açıklamasına katıldığı gerekçesi ile 30 Mayıs günü çalıştığı iş yerinden Şanlıurfa Emniyet
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından, Halfeti ilçesinde ise DTP üyesi İslim Yılmaz,
Muzaffer Yalçınkaya, Müslüm Yalçınkaya, Salih Yalçınkaya, Metin Yılmazer ve Bahri Yalçınkaya Halfeti
Jandarma Komutanlığına bağlı askerlerin evlerine yaptığı baskın ile gözaltına alındı.
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3 Haziran günü Bozova’da güvenlik güçlerine teslim olan PKK/KONGRA-GEL üyesi bir kişi gözaltına
alındı.
10 Haziran günü Suruç İlçesine bağlı Midêba Mezin (Büyük Sergen) köyünden ilçe merkezine gelmek
üzere yola çıkan Mehmet Binici, Suruç Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından gözaltına
alındı. Binici, “Örgüt Üyeliği”, “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” ve
“Yasadışı örgütü ve örgüt liderini övmek” iddialarıyla 11 Haziran günü tutuklandı.
DEP yöneticilerinden Muhsin Melik'in ölüm yıldönümüne ilişkin yapılan haber nedeniyle Özgür Gündem
gazetesi Urfa Temsilciliği binasına 15 Haziran günü düzenlenen baskında, gazete temsilcisi Murat Çiftçi
gözaltına alındı. Çiftçi, 16 Haziran günü serbest bırakıldı.
DTP Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Demir, DEP yöneticilerinden Muhsin Melik için, 2 Haziran’da mezarı
başında düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, “terör örgütünü övdüğü” iddiasıyla hakkında
başlatılan soruşturma kapsamında 15 Haziran günü gözaltına alındı. Demir, "halkı kin ve düşmanlığa
tahrik" ettiği iddiasıyla 15 Haziran günü tutuklandı.
17 Haziran günü Siverek İlçesi Şair İbrahim Rafet Caddesindeki DTP binası önünde, konuşma yapan ve
çeşitli sloganlar atarak bu konuşmalara destek veren 14 kişi gözaltına alındı.
“Eşit Özgür Yurttaş Hareketi” aktivisti Halis Doğan, 17 Haziran günü Şanlıurfa ilinden Suruç ilçesine
geçerken, 11 Nisan Beldesi Jandarma Karakolu askerleri tarafından gözaltına alındı.
Sabgatullah Karaboğa isimli kişi 19 Haziran günü Karaali Jandarma Karakolu’nda gözaltına alındı.
Şanlıurfa il merkezinde 21 Mart 2007 tarihinde düzenlenen Newroz etkinliğinde söylediği 'Mezin Apo'
şarkısıyla 'örgüt propagandası yaptığı' gerekçesiyle Diyarbakır 6 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 3
ay hapis cezasına çarptırılan ve 19 Haziran günü tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak
Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nden serbest bırakılan sanatçı Xemgin Birhat (Zülfü Kızıldemir), cezaevi
kapısında yeniden gözaltına alınarak, sınır dışı edilmek üzere önce Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü
Pasaport Dairesi'ne, ardından Eyyübiye Polis Karakolu'na götürüldü. Geceyi karakolda geçiren Birhat'ın,
yurttaşı olduğu Almanya'ya gönderileceği belirtildi.
Gündem gazetesi Şanlıurfa çalışanı Veysi Akçaba’nın 27 Haziran günü, Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılandığı davadan tahliye edilmesinin ardından, tutuklu bulunduğu
Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nden serbest bırakılmadan Suruç İlçesinde 2006 yılı içersinde yapılan bir
yürüyüşe katılarak “2911 Sayılı Gösteri ve Toplantı Kanunu'na muhalefet etmek” iddiasıyla gözaltına
alındığı belirtildi.
Suruç ilçesinde 3 Temmuz günü, Belediye Meclis Üyesi Ender Bülbül, polisler tarafından gözaltına alındı.
DTP Şanlıurfa Merkez İlçe Gençlik Meclisi üyesi Muhittin Sürmeli, 6 Temmuz günü pasaport almak için
gittiği Emniyet Müdürlüğü’nde “2006 yılında DTP Suruç İlçe Örgütü Olağan Kongresi'ne katılarak yasa dışı
slogan attığı” iddiasıyla TMY 215. maddesi uyarınca “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle açılan
soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Viranşehir ilçesinde 10 Temmuz günü, TEM şube ekipleri, DTP Viranşehir İlçe Başkan Yardımcısı
Fahrettin Tatlı ile DTP üyeleri Şemdin Yavuz ve Tuncer Karayel'i gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar “örgüt
propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklandı.
Viranşehir İlçesi'nde Erdal Kuranlıoğlu adlı kişi, TEM şubesi'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.
15 Temmuz günü Şanlıurfa ilinde, kendisine ait büroyu 'Bin Umut' Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili Adayı
İbrahim Binici'ye seçim bürosu olarak kullanması için karşılıksız veren Celal Acıoğlu, Yaylak Beldesi
Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından gözaltına alındı.
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Kendilerine “Demokratik Gençlik İnisiyatifi” adını veren bir grubun, “PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki
'tecrit'i ve seçim sonuçlarını protesto etmek” için 25 Temmuz günü düzenlediği gösteriye müdahale eden
polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.
8 Ağustos günü Ceylanpınar ilçesinde, 2 PKK militanı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
13 Ağustos günü Ceylanpınar İlçesi'nde, Suriye'den Türkiye'ye tel örgülerden geçiş yaparken Jandarma
tarafından gözaltına alınan Metin İnce adlı kişi, “Yasadışı örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla tutuklandı.
Viranşehir’de 10 Temmuz günü, TEM şube ekipleri, DTP Viranşehir İlçe Başkan Yardımcısı Fahrettin Tatlı
ile üye Şemdin Yavuz ve Tuncer Karayel'i gözaltına aldı.
Siirt ili Pervari ilçesi Doğanca köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında yaşanan
çatışma sonucu yaşamını yitiren 2 militanın cenazelerinin ailelerine verilmemesi üzerine Suruç ilçesinde
düzenlenen gösteriye katıldıkları gerekçesiyle Şanlıurfa DTP İl Başkanı Mustafa Demir,Yasin K., Hamit B.,
Celal B., Halil B., Habeş S.’ın de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan
Kaplan, 12 Eylül günü tutuklandı. Diğerleri serbest bırakıldı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 20 Eylül günü yapılan açıklamada, Birecik ilçesinde yol kontrol ve
araması yapan güvenlik güçlerince, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Şanlıurfa Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Sertaç Bucak, 1 Ekim günü yaptığı bir konuşma
nedeniyle ifade vermek üzere gittiği Şanlıurfa Adliyesinde gözaltına alındı. Bucak, çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.
Gerçek Demokrasi Gazetesi dağıtımcısı Ramazan Silgir, 16 Ekim günü Viranşehir ilçesinde Terörle
Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Mehmet Yılmaz ve Kaysi Işık adlı vatandaşlar, 19 Ekim günü Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince evlerinden gözaltına alındı. Yılmaz ile Işık çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.
Viranşehir İlçesi'nde Metin Genç adlı vatandaş, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin
yıldönümü nedeniyle 15 Şubat 2007 tarihinde yapılan basın açıklamasında “poster taşıdığı” gerekçesiyle
25 Ekim günü gözaltına alındı.
MAZLUMDER Şanlıurfa Şube Başkanı Mustafa Arısüt, “HAK-PAR Genel Başkanı Sertaç Bucak’ın 4
Ekim'de Şanlıurfa'da yaptığı bir konuşmadan ötürü tutuklanarak cezaevine konulmasını kınamak
amacıyla” 30 Ekim'de yaptığı basın açıklaması sonrası gözaltına alındı.
DTP Halfeti İlçe Başkanı Seyit Ahmet Öcalan ile ilçe yöneticileri Mehmet Yalçınkaya, Mustafa Tayfun,
Aydın Öcalan, Sabiha Yılmaz ve Şaban Yılmaz, “kapatma cezası alan Demokrasi Gazetesi’ni dağıttıkları”
gerekçesi ile 2 Kasım günü Yukarı Göklü köyünde Belde Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı askerler
tarafından evlerinden gözaltına alındı.
Fırat Orhan adlı kişi, “HPG'li Fidan Sıcak'ın cenaze törenine katılarak, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın
posterini taşıdığı” gerekçesiyle Viranşehir İlçesinde 7 Kasım günü gözaltına alındı. Orhan, çıkarıldığı
mahkeme tarafından "suçu ve suçluyu övmek", "örgüt propagandası yapmak" iddiası ile tutuklandı.
Birecik İlçesinde Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım nedeniyle düzenlenen anma töreninde
uygunsuz davrandıkları iddiasıyla Ramazan B. (19) ve İbrahim Halil Y. (18) adlı gençler gözaltına alındı.
Suruç İlçesinde düzenlenen “Barış Yürüyüşü”ne katıldıkları ileri sürülen Naile Ballı, Emine Yılmaz, Tuğba
Demir, Mehmet Binici, Necmettin Kütük, Murat Ergün, Salih Kaplan, Ersin Yazar ve Abdurrezak Özberk
adlı kişiler, 11 Kasım günü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve jandarma tarafından evlerinden gözaltına
alındılar. Gözaltına alınanlar “Suçu ve suçluyu över nitelikte slogan atmak” ve “Örgüt propagandası
yapmak” iddiasıyla tutuklandı.
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Şanlıurfa ilinde 15 Kasım günü, açılan soruşturma çerçevesinde ifade vermeleri için Halfeti Cumhuriyet
Savcılığı'na çağrılan 4 DTP'li yönetici ve üye gözaltına alındı. DTP’liler, çıkarıldığı mahkeme tarafından
'DTP için topladıkları üye aidatları ile PKK'yi finanse etmek' iddiasıyla tutuklandı.
Şanlıurfa'da 18 Kasım günü, Ziya Delitaş adlı kişi “cep telefonunda Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı
bulunduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. Delitaş, “örgüt propagandası yapmak”tan 20 Kasım günü
tutuklandı.
DTP Şanlıurfa Merkez İlçe Yöneticisi Ekrem Polatsoy, 19 Kasım günü polis tarafından işyerinden
gözaltına alındı.
Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Umut Çamlıbel, 19 Kasım günü ders gördüğü
sınıfta jandarma tarafından gözaltına alındı.
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Hakkı Buğra Kutlu, 19 Kasım günü gözaltına alındı.
Şanlıurfa DTP İl Yöneticilerinin gözaltına alınıp daha sonra tutuklanmasını 19 Kasım günü protesto eden
guruba polis müdahale eden polis 4 kişiyi gözaltına aldı.
Aysel Özkan isimli kadın, 18 Ekim 2005 tarihinde katıldığı bir açıklamadan dolayı hakkında ‘yakalama
emri’ olduğu” gerekçesiyle 21 Kasım günü evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
İrfan S. (26) adlı kişi, Şanlıurfa ilinde 23 Kasım günü gözaltına alındı. İrfan S., çıkarıldığı mahkeme
tarafından “örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
Gündem gazetesi Urfa çalışanı Mahmut Tutal, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir
davası nedeniyle 27 Kasım günü gözaltına alındı. Nöbetçi Şanlıurfa Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan
Tutal, tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Mesut Altun adlı vatandaş, 9 Aralık günü TEM şubesi ekipleri tarafından işyerinden gözaltına alındı. Altun,
çıkarıldığı mahkeme tarafından “işyerindeki bilgisayarlarda HPG'lilere ait görüntü, resim bulunduğu”
gerekçesiyle 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklandı.
11 Aralık günü DTP Şanlıurfa İl Örgütü'ne yapılan baskının ardından el konulan eşyalara refakat
edecekleri gerekçesiyle Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hüseyin Tankat ve Muhittin Işık, “haklarında
arama kararı bulunduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı.
12 Aralık günü “Viranşehir ilçe merkezi ve bazı köylerden para topladıkları ve PKK propagandası
yaptıkları” illeri sürülen Süreyya Ayhan, AKP Viranşehir İlçe yönetim kurulu üyesi Arap Atilla, kapatılan
DEHAP'ın ilçe başkanı Hıdır Oktay, Fuat Atilla, İzzettin Tanman ve Ramazan Silgir, Ş.T., M.A., A.A. ve
H.T. gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan Süreyya
Ayhan, Hıdır Oktay, Ramazan Silgir ve İzzettin Tanman tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldı.
20 Aralık günü Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polisler tarafından gözaltına alınan Osman Başıbüyük,
Emine Karakeçili ve Hasan Şeyhanlı, “Yazılı olarak örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklanma
talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan Karakeçili ve Şeyhanlı yaşlarının küçük
olması nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Başıbüyük, “Kamuya ait duvarlara
yazılama yaparak PKK örgütünün propagandasını yapmak” suçlamasıyla tutuklandı.
Sabri Berlik, Necmi Altun ve Orhan Buzak, 25 Aralık günü il merkezinde evlerinden gözaltına alındı. 3 kişi
çıkarıldıkları mahkeme tarafından "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Urfa'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından 27 Aralık günü evlere düzenlenen
baskınlarda İ.Ç, B.E, A.K, A.A, ve M.K adlı kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan İ.Ç, B.E, ve A.K.
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çıkarıldıkları mahkeme tarafından, mezarlık ziyaretinde "yasadışı slogan atmak" ve "Yasadışı örgüt
propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.

Şırnak
PKK / KONGRA - GEL örgütünden kaçan ve 7 Ocak günü Silopi İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olan
bir kişi gözaltına alındı.
Beytüşşebap İlçesi Yeşilöz (Faranşin) köyünde ikamet eden Şemsettin Aslan ve Temel Aslan adlı kişiler,
operasyona çıkan askerler tarafından 9 Ocak günü gözaltına alındılar.
PKK / KONGRA -GEL örgütünden ayrılarak Irak’ta KDP unsurlarına teslim olan bir kadın ile KYB
unsurlarına teslim olan bir erkek, 11 Ocak günü Şırnak - Silopi / Habur sınır kapısında, güvenlik güçleri
tarafından gözaltına alındı.
"PKK adına para topladığı" iddia edilen S.T. adlı kişi, 15 Ocak günü gözaltına alındı. S.T., 16 Ocak günü
tutuklandı.
PKK / KONGRA – GEL örgütünden ayrılarak Irak’ta KDP’ye teslim olan iki bayan,17 Ocak günü Habur
sınır kapısında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Ocak günü düzenlenen ev baskınlarında, yedisi çocuk 27 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 27 kişiden 2 kişi "Devlet malına zarar vermek", "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek"
suçlarından tutuklandı.
DTP Beytüşşebap İlçe yöneticisi Faik Dursun, 17 Ocak günü evine yapılan baskınla gözaltına alındı.
PKK / KONGRA – GEL örgütünden ayrılarak Irak’ta KDP’ye teslim olan bir erkek ve bir kadın, 21 Ocak
günü Habur sınır kapısında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Feshedilen Demokratik Halk Partisi Cizre İlçe Örgütü'nün 15 Şubat 2001 tarihinde Abdullah Öcalan'ın
Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümü nedeniyle yaptığı basın açıklaması ve ardından çıkan olaylar
nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen Ülkede Özgür Gündem gazetesi Şırnak Temsilcisi Hüseyin
Avşar, DTP Cizre İlçe Başkanı Ali Güven, Genel-İş Sendikası Cizre Şubesi yöneticisi Bahattin Yağardık,
DEHAP Cizre İlçe Başkanı Abdurrezak Türk, Seyfettin Dikmin, Sabri Dal, Revşen Gül, Özlem Güven ve
Behiç Tanrıverdi, 22 Ocak günü tutuklandı.
Silopi Belediyesi'nde çalışan Sadık Oruç, 25 Ocak günü ilçe jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Leyla Saraç, Habur Sınır Kapısı'ndan Kuzey Irak'a geçmek isterken, "PKK üyesi olduğu" iddiasıyla 10
Şubat günü gözaltına alındı. Saraç, 12 Şubat günü tutuklandı.
PKK / KONGRA – GEL örgütünden ayrılarak Irak’ta KDP’ye teslim olan biri kadın beş kişi, 13 Şubat günü
Habur sınır kapısında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Haci Abay, Cemil Orak, Abdullah Basat, Abdullah Bozdağ ve İslam Bozdağ isimli kişiler, Silopi ilçesinde
Demokratik Özgür Kadın Hareketi tarafından başlatılan ve TBMM Başkanlığı’na iletilmek üzere toplanan
“Barış için bir imza da sen at” kampanyası çerçevesinde yürüttükleri çalışma gerekçesiyle, 13 Şubat günü
gözaltına alındılar.
Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümü nedeniyle, İdil ilçesinde 16 Şubat günü düzenlenen
gösteride İdris Hezer, Cemal Gecgel, Yakup Hezer, Serdar Çağlar ve Osman Babat gözaltına alındı.
Silopi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine 16 Şubat günü jandarma ve korucular tarafından baskın
düzenlenen Hasan Eren gözaltına alındı.
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Cizre ilçesinde düzenlenen Newroz kutlamalarında “yasadışı örgüt lehine slogan attıkları” gerekçesiyle,
polis tarafından 16 Şubat günü evlere yapılan baskın sonucunda isimleri öğrenilemeyen 16 kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlardan E.Ç (14), M.Ç (16), C.G (13), E.A (15), L.T., V.M (14) adlı çocuklar ile ismi
öğrenilemeyen iki kişi, Cizre Asliye Ceza Mahkemesi’nce, 'Devlet malına zarar vermek' ve '2911 Sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet etmek' iddiasıyla 17 Şubat günü tutuklandı.
23 Şubat günü Şırnak ili merkez ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın, güvenlik
güçleri tarafından Geçitboyu Köyü’nde gözaltına alındı.
27 Şubat günü Cizre ilçesi Şah Mahallesi’nde, sivil polis ve özel harekat timleri tarafından bir eve yapılan
baskın sonucu 8 kişi gözaltına alındı.
Demokratik Toplum Partisi DTP Şırnak İl yöneticisi Emine İnan ve Belediye Meclis Üyesi Şivan Uğrak, 2
Mart günü gözaltına alındı.
PKK / KONGRA-GEL örgütünden ayrılan ve güvenlik güçlerine teslim olan 2 kadın, 5 Mart günü gözaltına
alındı.
"Abdullah Öcalan'ın zehirlendiği iddiaları" nedeniyle 5 Mart günü Şırnak'ın Cizre ilçesinde kadınlar
tarafından düzenlenen gösteriye müdahale eden polis, DTP İlçe Örgütü binasına giren 88 kadını gözaltına
aldı. Gözaltına alınanlardan 57’si 7 Mart günü serbest bırakılırken, 31 kadın tutuklandı. Tutuklananlardan
adları öğrenilebilenler şunlar: Ş.E (15), T.E (17), Ş.E (16), Nezahat Aşrak (19), Rahime Güven, Ayşe
Güven, Nazdar Ecevit, Bahar Şerifoğlu, Şirin Dadak, Sarya Ölmez, Hacire Ünal, Felek Ünal (40), Hacere
Dalmış (77), Meryem Aşkara (20), Zeynep Ecevit (25), Hemgin Malgaz (18) Fehime Babayiğit.
10 Mart günü, PKK / KONGRA - GEL örgütünden ayrılan ve Habur Sınır Kapısı’na gelen bir kişi güvenlik
güçleri tarafından gözaltına alındı.
13 Mart günü Silopi İlçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan PKK / KONGRA - GEL üyesi bir kişi gözaltına
alındı.
PKK / KONGRA-GEL örgütünden ayrılarak KDP unsurlarına teslim olan bir kişi, 16 Mart günü güvenlik
güçleri tarafından gözaltına alındı.
Şırnak ili Yeni Mahalle semtinde 20 Mart günü akşam saatlerinden başlayan Newroz kutlamalarına
müdahale eden polisin 8 kişiyi gözaltına aldı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, başlarına “yeşil, sarı, kırmızı tülbent taktıkları”
gerekçesiyle Özlem Güvercin ve ismi öğrenilemeyen 2 kadını, 21 Mart günü gözaltına aldı.
24 Mart günü Silopi İlçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan PKK / KONGRA – GEL üyesi bir kişi
gözaltına alındı.
21 Mart günü İdil İlçesinde düzenlenen mitinge çevre köylerden katılanların askerler tarafından
engellenmesi üzerine köylüler ile jandarma arasında yaşanan arbedede, Serkan Saka (17) ve Gazi Oruç
(20) adlı kişiler gözaltına alındı.
Şırnak ilinde 20 Mart günü yapılan Newroz kutlamalarına müdahale eden polis, 13 kişiyi gözaltına aldı.
22 Mart günü, Bahçelievler Mahallesi'nde bazı evlere baskın düzenleyen polis, Kader İdin, Metin Katar ve
Ali Katar adlı kişileri gözaltına aldı.
22 Mart günü Beytüşşebap ilçesinde yapılan Newroz kutlamalarının ardından başlatılan operasyonlar
kapsamında “Sayın Öcalan” dediği için gözaltına alınan DTP İlçe Başkanı Yusuf Temel'in ardından DTP'li
İbrahim Erdem, Tarkan Kılıç ve Erdal Ataman adlı kişiler gözaltına alındı.
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Yenimahalle Mahalesi'nde 21 Mart günü gözaltına alınan Sekvan Uçar, Şerif Kapar, Sinem Erkan, Zeynep
Erkan ve Basri Gülenç, Şırnak Asliye Ceza Mahkemesince, “Suç ve suçluyu övdükleri” gerekçesi ile 23
Mart günü tutuklandı.
Beytüşşebap İlçesinde Newroz mitinginde sahne alan Kato Müzik Grubu müzisyenleri Halil Özkan, Refik
Özkan, Cemil Cin ve Faruk Yüzer, 23 Mart günü Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis
ekiplerince evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Halil Özkan, 30 Mart
günü çıkarıldığı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
Beytüşşebap Belediye Başkanı Faik Dursun'un şoförü Tahsin Dursun ile DEHAP eski İlçe Başkanı Ali
Ataman, 25 Mart günü gözaltına alındı. Dursun ve Ataman, 28 Mart günü çıkarıldıkları mahkemece
tutuklandılar.
Şırnak ilinde Newroz mitingi sonrasında polis kuvvetlerinin, 24 Mart günü kent merkezinde yaptığı ev
baskınlarda Ali Kapar, Fırat Bayar ve Dengin Yumak adlı kişileri gözaltına aldığı belirtildi.
Cizre ilçesinde yapılan Newroz kutlamasında “suç unsurunda bulundukları” gerekçesiyle Yılmaz Güven ve
Bahattin Acer’in de aralarında bulunduğu 11 kişi, 27 Mart günü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan
7’si 30 Mart günü tutuklandı.
Irak’ın kuzeyinde PKK / KONGRA-GEL örgütünden ayrılarak KDP unsurlarına teslim olan bir kişi, 29 Mart
günü güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
DTP'li Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, Newroz kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle, TMY'nin
7/2 ve TCY'nin 216. maddeleri nedeniyle 2 Nisan günü gözaltına alındı. Budak, Cizre Asliye Ceza
Mahkemesi tarafından 2 Nisan günü tutuklandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesi Belediye Başkanı Aydın Budak'ın tutuklanmasını protesto amacıyla 3 Nisan günü
belediye binası önünde gerçekleştirilen gösteri nedeniyle Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Abak,
Belediye Meclisi üyeleri Cemal Menek, Abidin Molla, Baki İğdu ile Miat Aygaz, Naim İnedi ve Ekrem İnedi
adlı kişiler gözaltına alındı.
Dicle Haber Ajansı DİHA Şırnak muhabirleri Behdin Tunç ve Faysal Tunç ile Gündem gazetesi Cizre
Temsilcisi Sabri Adanır 5 Nisan günü gözaltına alındı. Tunç, Tunç ve Adanır, 7 Nisan günü" yasadışı
örgüte yardım" iddiasıyla tutuklandı.
İdil ilçesinde DTP'nin düzenlediği Newroz kutlamaları sırasında yapılan konuşmalar ve atılan sloganlar
nedeniyle Newroz Tertip Komitesi üyesi 4 kiş,i İdil Belediye Belediye Meclis Üyesi Sait Çatak, Kadri Kaya,
Zeynep Fidan ve Melise Musaoğlu 6 Nisan günü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar aynı gün İdil Sulh
Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.
Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak'ın tutuklanmasını protesto için 9 Nisan günü yapılan eylemde, "Cizre
savcıya mezar olacak" sloganını attıkları iddia edilerek Suat Aygaz, Miat Aygaz, Cemal Özdemir, M.Sait
Dayan ve Abdurrahman Çakır isimli kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Miat Ayaz ve M. Sait
Dayan, 9 Nisan günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı'nda yapılan kontrollerde, kamyonda bulundurduğu termosta patlayıcı
taşıdığı gerekçesiyle, A.Samet Eklik isimli kişi 10 Nisan günü gözaltına alındı. Eklik, 10 Nisan günü
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
PKK/KONGRA-GEL örgütünden ayrılarak Irak’ta KYB’ye teslim olan biri kadın iki kişi, 15 Nisan günü
Habur sınır kapısında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
İdil ilçesinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen mitingin Tertip Komitesi Başkanı
Zemiha Oğuz, 18 Nisan günü gözaltına alındı. Oğuz, çıkarıldığı mahkeme tarafından "Suç ve suçluyu
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övmek" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" iddiasıyla 18 Nisan
günü tutuklandı.
Beytüşşebap ilçesindeki Newroz kutlamalarında "yasadışı örgüt lehine slogan attığı" iddia edilen S.C. (12),
19 Nisan günü, B.D. (12) adlı çocuk da 20 Nisan günü Atatürk İlköğretim Okulu'nda ders sırasında sivil
polisler tarafından gözaltına alındı. M.U. adlı bir çocuk da aynı gün evinden gözaltına alındı. Çocuklar
daha sonra serbest bırakıldı.
PKK/KONGRA-GEL örgütünden ayrılarak KDP’ye teslim olan dört kişi, 19 Nisan günü güvenlik güçleri
tarafından Habur sınır kapısında gözaltına alındı.
PKK/KONGRA-GEL örgütünden ayrılarak KDP’ye teslim olan iki erkek, 30 Nisan günü Şırnak-Silopi Habur
Sınır Kapısı'nda güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.
Silopi ilçesinde 7 Mayıs günü, “PKK/KONGRA-GEL üyesi” olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Beytüşşebap İlçesinde, DTP İlçe Başkanı Yusuf Temel'in oğlu Mazlum Temel 2 Mayıs günü gözaltına
alındı.
7 Mayıs günü Silopi'de, PKK/KONGRA-GEL örgütünden ayrılan ve güvenlik güçlerine teslim olan bir kadın
gözaltına alındı.
PKK/KONGRA-GEL örgütünden ayrılarak KDP'ye teslim olan biri kadın üç kişi, 11 Mayıs günü Habur sınır
kapısında gözaltına alındı.
Silopi ilçesinde, Atatürk’ü anma halk yürüyüşünde, Öcalan’ın posterini açarak slogan atan 13 yaşındaki
M.Ş. adlı çocuk, 14 Mayıs günü gözaltına alındı.
14 Mayıs günü Uludere ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi arama
tarama faaliyeti esnasında, “PKK/KONGRA-GEL üyesi” olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Uludere ilçesine bağlı Andaç köyünde 4 Haziran günü, özel harekat timleri tarafından mayınlı alana
sürülmeyi kabul etmeyip kaçan 6 köylü gözaltına alındı.
Roşhan Çetinkaya, bir internet sitesinde verilen iş ilanına dayanarak Kuzey Irak bölgesine 6 Haziran günü
geçmek isterken, Habur Sınır Kapısında güvenlik güçleri tarafından “Kuzey Irak’a siyasi eğitim gittiği”
gerekçesiyle gözaltına alındı. Çetinkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
PKK/KONGRA-GEL’den ayrılarak KDP’ye teslim olan üç kişi, 14 Haziran günü Silopi’de güvenlik güçleri
tarafından gözaltına alındı.
27 Haziran günü Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan PKK/KONGRA-GEL üyesi iki kişi, gözaltına
alındı.
29 Haziran günü Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan PKK/KONGRA-GEL üyesi dört kişi,
gözaltına alındı.
Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM Şubesi'ne bağlı polisler, “gıyabi tutuklama” kararı bulunduğu
gerekçesiyle DTP PM üyesi ve Merkezi Kadın Meclisi üyesi Reyhan Çomak’ı 3 Temmuz günü gözaltına
aldı.
Kuzey Irak'ta, PKK’den ayrılarak KYB'ye teslim olan iki kişi, 9 Temmuz günü, Silopi ilçesinde güvenlik
güçlerince teslim alındı.
A. Aziz Gelen (43) isimli kişi, 10 Temmuz günü çalışmak için Irak’a gitmek isterken güvenlik kuvvetlerince
Cizre ilçesinde gözaltına alındı.
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10 Temmuz günü Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde HPG gerillası Fidan Sıcak'ın cenaze törenine
katılması dolayısıyla gözaltına alınan Mehmet Türkoğlu, Erdal Kuranlıoğlu, Şemsettin Yavuz, Tuncer
Karayel ve DTP İlçe Başkan Yardımcısı Fahrettin Tatlı, çıkarıldıkları Viranşehir Asliye Ceza Mahkemesi
tarafından “suçu ve suçluyu övdükleri ve terör örgütünün propagandasını yaptıkları” gerekçesiyle
tutuklandılar.
13 Temmuz günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Mirza Coşkun, oğlu Mim Akif Coşkun’un (1986)
Kuzey Irak Kürt bölgesinde üniversitede okuduğunu, 12 Temmuz günü okulları tatil olduğundan eve
gelmek üzere ülkeye giriş yaptığını, Silopi ilçesinde emniyet güçlerince gözaltına alındığını belirti.
17 Temmuz günü Silopi ilçesinde, PKK’den ayrılan 2 kişi, silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine
teslim oldu.
Cizre ilçesinde fahri imamlık yapan Abdulbaki B., “PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle 19 Temmuz
günü tutuklandı.
Görme engelli dengbej Abdulbaki Bilgi (50), “Kürt siyasetçi Orhan Doğan'ın Cizre'de kurulan taziyesinde
Kürtçe şiir ve kaside okuduğu gerekçesiyle” 19 Temmuz günü İdil İlçesinde gözaltına alındı. Bilge,
çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Türklüğü aşağıladığı' gerekçesiyle tutuklandı.
PKK’den ayrılan bir kişi, 20 Temmuz günü Silopi ilçesinde, silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik
güçlerine teslim oldu.
20 Temmuz günü ‘Bin Umut’ Şırnak Bağımsız Milletvekili Adayı Sevahir Bayındır için düzenlenen miting
sonrasında 2’si Uludere ilçesinde olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı.
DTP Şırnak eski İl Başkanı Saadet Özbey, 22 Temmuz günü oy kullandıktan sonra, “hakkında açılan bir
davadan dolayı giyabi tutuklanma kararı olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı.
PKK’den ayrılan 4 kişi, 24 Temmuz günü Silopi ilçesinde, silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine
teslim oldu.
26 Temmuz günü, Şırnak ilinde, 1 PKK militanı güvenlik güçlerine silah ve teçhizatı ile birlikte teslim oldu.
Uludere İlçesi'nde 'Bin Umut' Adaylarının 14 Temmuz'da seçim bürosunun açılışında “slogan attıkları”
gerekçesiyle 9 kişi, 31 Temmuz'da gözaltına alındı.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kürt siyasetçi Orhan Doğan için 30 Haziran’da düzenlenen cenaze töreninde
“yasa dışı slogan attıkları” iddia edilen 8 kişi 3 Ağustos günü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan H.D.,
Ş.G., E.U., S.F., H.E., F.O., N.K adlı kişiler, çıkarıldıkları Cizre Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, “yasa
dışı örgüt propagandası” gerekçesi ile tutuklandı.
1 Ağustos günü Uludere ilçesinde, 9 kişi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
7 Ağustos günü Silopi ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu “PKK militanlarına
yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle” M.O. ve S.E. adlı kişiler gözaltına alındılar.
1 PKK militanı, 10 Ağustos günü Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
Cizre İlçesi'nde 24 Ağustos günü gözaltına alınan Tahir Duru (55) isimli vatandaş, "Örgüte yardım ve
yataklık yapmak" suçlamasıyla hakkında açılan davanın sonuçlanması üzerine tutuklandı.
5 Eylül günü Şırnak ili Merkez ilçesinde, PKK militanı bir kişi güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Genelkurmay Başkanlığı tarafından 10 Eylül günü yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde PKK’den kaçan
üç militanın Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. 3 kişi
tutuklanarak Silopi Cezaevi'ne gönderildi.
10 Eylül günü Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan 3 kişinin verdiği ifade doğrultusunda
jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 Eylül günü evlere düzenlenen baskında Silopi'de DTP
üyesi Mazhar Metin ve Savaş Koca adlı kişileri gözaltına aldı. Koca 13 Eylül günü serbest bırakılırken,
Mazhar Metin tutuklandı.
DTP Kumçatı Belde Başkanı Reşit Gerez ve İsa Ayan, 16 Eylül günü Şırnak’ın Kumçatı Beldesi'nde
korucuların saldırısına müdahale ettiği sırada gözaltına alındı. Gerez ile Ayan savcılıktaki ifadelerinin
ardından Şırnak Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan Gerez ve Ayan,
“güvenlik güçlerine hakeret ettikleri” iddiasıyla TCK'nın 301. maddesi gereğince tutukladı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 24 Eylül günü yapılan açıklamada, PKK’den ayrılan 4 militanın Silopi
ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 26 Eylül günü yapılan açıklamada, PKK’den ayrılan 1 militanın Silopi
ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
TEM şubesine bağlı polisler, “hakkında arama kararı olduğu” gerekçesiyle Doğan Mahallesi'nde oturan
İhsan Ay'ı (70) 28 Eylül günü evinden gözaltına aldı.
4 Ekim günü Cizre ilçesinde, İsmail Özer, Beşir Özer ve Besna Özer adlı kişiler İlçe Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince evlerinden gözaltına alındılar.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 10 Ekim günü yapılan açıklamada, 2 PKK militanının Silopi ilçesinde
güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olduğu belirtildi.
10 Ekim günü Habur sınır kapısından giriş yapan Mukades Yıldız, Mahsum Yılmaz, Maşup Çiftçi, Şeyma
Kantarcı, Kadriye Bilen, Nazahat Kaya, Zülküf Atay, Hasan İraz, Mizgin Arı, Nezahat Ülker ve ismi
öğrenilemeyen 8 kişi güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 14 Ekim günü yapılan açıklamada, 2 PKK militanının Silopi ilçesinde
güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Cizre ilçesinin Hastane Caddesi üzerindeki Askerlik Şubesi'nin karşısında bulunan Nur adlı mini markete,
17 Ekim günü kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el bombası atılması sonrasında Hastane Caddesi'ni
güvenlik çemberine alan güvenlik güçleri, bir kişiyi gözaltına aldı.
Güneydoğu'da röportajlar yaptıktan sonra iki meslektaşıyla 24 Ekim günü Kuzey Irak'a geçmek isteyen
Fransız gazeteciler Guillaume Perrier, Estelle Vigoureux ve Marc de Banville, gözaltına alınarak Silopi
Jandarma Birliği'ne götürüldü. Gazeteciler, 30 saat gözaltında kaldıktan sonra Silopi Savcılığı'nca serbest
bırakıldı. Le Monde gazetesi muhabiri Perrier "suçlamalarla ilgisi bulunmadığı" gerekçesiyle dün (25 Ekim)
öğleden sonra "özürle" serbest bırakıldıktan birkaç saat sonra da "askeri bölgede izinsiz kayıt yapmak" ile
suçlanan Capa Ajansı çalışanları Vigoureux ve Banville serbest kaldı.
Silopi ilçe merkezinde 2 kişi, “PKK üyesi oldukları ve bombalı eylem hazırlığında oldukları” iddiasıyla 22
Ekim günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1’i, çıkarıldığı mahkeme
tarafından tutuklandı.
Silopi ilçesinde 26 Ekim günü, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler Yeşiltepe Parkı'ndan 'örgüt üyesi'
oldukları gerekçesiyle 2'si kadın olmak üzere 11 kişiyi gözaltına aldı.
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26 Ekim günü Silopi İlçesi Habur Sınır Kapısı'nda Irak Federe Kürt Bölgesi'nden Türkiye'ye giriş yapan
Seve Demir ve Mizgin Kısa, gözaltına alındı. Demir ve Kısa, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Örgüt üyesi'
oldukları iddiasıyla tutuklandı.
Le Monde gazetesi muhabiri Guillaume Perrier, 28 Ekim günü Kuzey Irak dönüşünde Habur Sınır
Kapısı'nda geçiş yaparken dört saat bekletildi. Bilgisayarı ve diğer haber malzemeleri en ince ayrıntısına
kadar aranan ve gümrükte dört saat süreyle tutulduğunu söyleyen Perrier, yetkililerinin "haber kaynağı"
güvencesini umursamadıklarını ifade etti.
29 Ekim günü Silopi ilçe merkezinde bulunan bir çay bahçesine güvenlik kuvvetlerince yapılan baskında 7
kişi, “PKK’li oldukları” iddiasıyla gözaltına alındı.
İdil ilçesine bağlı Karalar Köyünde bulunan Karalar ilköğretim okulu duvarına “Abdullah Öcalan lehine yazı
yazdıkları” gerekçesiyle Ş.Ü. (14) ile İ.S. 10 Kasım günü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Gündem gazetesi dağıtıcıları Erdal Güler ve Ali Ertuğrul, 15 Kasım günü gazete dağıtımı sırasında “Basın
yayın yoluyla örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındılar. Güler ve Ertuğrul, savcılıktaki
ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
DTP'li Silopi Belediye Meclis üyesi Şirin Balaman, 18 Kasım günü gözaltına alındı. Balaman, çıkarıldığı
mahkeme tarafından “aracında silah bulunduğu” iddiasıyla tutuklandı.
Cizre ilçesinde 1 Aralık günü, “PKK'nin kuruluş yıldönümünü kutlamak amacıyla gösteri yapan” 3 çocuk
polis tarafından gözaltına alındı.
6 Aralık günü Silopi İlçesinde, Irak Federe Kürt Bölgesi’nden Türkiye’ye Habur Sınır Kapısı’ndan giriş
yapan Viranşehir Belediye Meclis Üyesi Halil Doğan, polisler tarafından sınır kapısında gözaltına alındı.
Halil Doğan, çıkarıldığı mahkeme tarafından “PKK eğitimlerine katıldığı” iddiasıyla tutuklandı.
12 Aralık günü Cizre İlçesi'nde, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, “Artık yeter cenazelerimizi istiyoruz”
yürüyüşüne katıldıkları gerekçesiyle yaptıkları ev baskınları sonucu 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına
alınanlardan, Fevzi Baran “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
DTP Gençlik Meclisi çalışanı Müslüm Kaplan, Çakırsöğüt Köyü'nde bulunan arama noktasında yapılan
kontrollerde askerler tarafından gözaltına alındı.
Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde 3 Kasım'da düzenlenen “Êdî Bes e” mitingine katılarak, “yasadışı pankart
açtıkları ve slogan attıkları” iddiasıyla 12 kişi 26 Aralık günü gözaltına alındı.
Gündem gazetesi çalışanı Erdal Güler, 29 Aralık günü Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 30 Aralık günü yapılan açıklamada, “PKK militanı olduğu” iddia edilen
4 kişinin Birecik ilçesi dağlık arazi kesiminde gözaltına alındığı belirtildi.

Tekirdağ
Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne 18 Haziran günü görüşe giden Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyesi
Zehra Aydemir, hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu gerekçesi ile gözaltına alındı.

Tokat
6 Mayıs günü Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Kızıldere köyünde kutlanan hıdrellez şenlikleri sırasında, Mahir
Çayan ve arkadaşlarının öldürüldüğü evi ziyaret eden 32 kişi gözaltına alındı.
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Trabzon
20 Mayıs günü, çoğunluğu Kürt örgencilerden oluşan 70 kişilik grubun Maçka İlçesi’nin Vazelon tesisleri
piknik alanında tertipledikleri etkinlik esnasında yöreye gelen jandarma güçleri, pikniğe katılanların
kimliklerini alarak sorgulama yaptı. Geziyi tertipleyen grup adına bir heyetin İHD Trabzon şubesine
başvurarak, gözlemci konumunda etkinlik alanında bulunmasını talep etmesi üzerine, İHD Trabzon şubesi
yöneticileri gözlemci olarak piknik alanına gitti. Saat 12.30 sularında yöreye gelen jandarma ekibi, pikniğe
katılanların kimliklerine bakacaklarını belirtti. Bunun üzerine öğrenciler kimlikleri toplayarak jandarma
komutanına verdiler. Jandarma komutanının, kimlikleri alarak arabaya götürüp tek tek ilgili merkeze kimlik
bilgilerini yazdırmaya başlamasın üzerine İHD yöneticileri duruma itiraz ederek, Trabzon Valisi’ne durumu
aktardılar. Bu gelişmenin ardından; komutan İHD yöneticilerine, valinin kendilerini aradığını, sadece
kimliklere bakacaklarını belirtti. Ancak Jandarma komutanı tekrar arabaya yönelerek kapıyı kapatıp, kimlik
bilgilerini merkeze aktarmaya devam etti. İtiraz üzerine de; isterlerse arama kararı çıkartarak yolda araçları
durdurup aynı işi yapabileceklerini söyleyerek tehdit etti.

Tunceli
DTP Tunceli İl Yöneticisi Songül Ataş’ın, Tunceli Kadın Platformu'nun düzenlediği 8 Mart Mitingi'nde
yaptığı konuşmada 'Sayın Öcalan' dediği için gözaltına alındığı belirtildi.
Tunceli ilinde, DTP'nin Belediye İşhanı'nda bulunan il binası, Kent İşhanı'nda bulunan ilçe binası ve 7 parti
üyesinin evine sabah saatlerinde Tunceli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri
tarafından yapılan baskında, Erkan Tekin, Cemal Kuhak, Haydar Duymaz, Murat Karabal, Alişan Kılıç,
Ersin Yalçın, Erdoğan Sürgeç adlı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.
14 Mart günü DTP Tunceli il ve ilçe örgütü binalarına düzenlenen baskınlarda, Erhan Tekin, Cemal Kuhak,
Erdoğan Sürgeç, Murat Karabul, Haydar Durmaz ve Esin Yalçın gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan
Tekin ve Kuhak, 18 Mart günü tutuklandı.
Grup Yorum’un Tunceli’de vereceği konserin afişlerini asan Cemal Dutağacı, Cem Demirel ve Deniz Bulut,
30 Mart günü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, aynı gün serbest bırakıldı.
3 Nisan günü, Tunceli İli Pertek İlçesinde kontrol noktası’nda yapılan kimlik kontrolü sonucunda; “DHKP/C
üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Tunceli ilinde, Hozat kırsal alanında meydana gelen çatışmada yaşamını yitiren silahlı militanların
cenazelerini defneden belediye çalışanları Cemal Kurtulmaz, İmam Kale, Seyfi Sarısaltık, Özdal Taş, Nuri
Aslan, Gülabi Taş, Niyazi Aydın ile ilçe sakini Yalçın Çakmak, 21 Nisan günü cenaze sahibi ailelerin
teşekkürüne alkışla karşılık verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
Grup Yorum üyeleri Cihan Keşkek, Muharrem Cengiz ve Selma Kıl, konser vermek için gittikleri Tunceli'de
3 Nisan günü gözaltına alındılar.
Tunceli ili Hozat kırsalında güvenlik güçleri ile DHKP-C militanları arasında çıkan çatışmada yaşamını
yitiren militanların mezarını ziyaret etmek için İstanbul’dan gelen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma
Derneği üyesi 30 kişi, Pertek ilçe jandarma ekipleri tarafından 12 Nisan günü gözaltına alındılar.
24 Nisan günü öğlen saatlerinde Tunceli'de, "Haklar ve Özgürlükler Cephesi" imzalı 1 Mayıs afişlerini
asan Özcan Doğan ve Zeynep Karademir gözaltına alındı.
Ovacık ilçesinde 9 Mayıs günü, Ovacık Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gür, DTP İlçe Başkanı
Hasan Ayata ve 12 kişi, "yasadışı örgüte yardım" iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 10 Mayıs
günü serbest bırakıldı.
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1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle düzenlenen mitingde “yasadışı slogan attığı” iddia edilen Fırat Üniversitesi
Tunceli Meslek Yüksekokulu öğrencisi Murat Karabal, 14 Mayıs günü gözaltına alındı.
Yasemin Karaman ve Hüseyin Çelik, ailelerini ziyaret etmek amacıyla 17 Mayıs günü gittikleri Pertek'te,
“Yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla gözaltına alındı.
Tunceli'den Ankara'ya giden DTP Gençlik Meclisleri Genel Merkez Yöneticisi Hakan Güngörmüş, 19
Mayıs günü Tunceli-Mazgirt yol ayrımında bulunan Seyitli Köprüsü jandarma arama noktasında, askerler
tarafından gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, “Eşit Özgür Yurttaş Hareketi” aktivisti Bülent Atmaca'yı 23 Mayıs günü
gözaltına aldı.
DİHA Tunceli muhabiri Rüştü Demirkaya, 29 Mayıs günü haber izlerken savcılık kararıyla gözaltına alındı.
CHP'nin Tunceli teşkilatına 4 Haziran günü düzenlenen saldırı sonrası 5 kişi gözaltına alındı.
Kocatepe Jandarma Karakoluna yapılan baskının ardından Çemişgezek ilçesine bağlı Kocatepe (Askirek)
köyünden 4 kişi ile, baskında kullanılan aracın sahibi Mehmet Çalışkan ve eşi Mercan Çalışkan, 5 Haziran
günü gözaltına alındı.
Hozat ilçesinde 15 Haziran günü, “Yeni Demokrasi Şehitleri ve Tutsak Aile Birliği” aktivisti Tekin Yıldız
gözaltına alındı. Yıldız, Hozat Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla
15 Haziran günü tutuklandı.
Tunceli ilinde ikamet eden Ulaş Mamuk adlı taksi şoförü, 25 Haziran günü evine yapılan polis baskını
sonrası gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve özel harekat timlerinin 26 Haziran günü yaptıkları ev ve işyeri
baskınlarında Bülent Atmaca, Ulaş Pamuk, Erdoğan Sürgeç ve Ali Haydar Yeşil isimli kişiler gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlardan 4 kişi, 27 Haziran günü çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından,
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık” yaptıkları iddiasıyla tutuklandılar.
Hozat Belediye Başkanı Cevdet Konak, Tunceli “Bin Umut” bağımsız milletvekili adayı Şerafettin Halis’in
Tunceli merkezde gerçekleştirdiği seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşma nedeniyle, 28 Haziran
günü gözaltına alındı.
Mazgirt ilçesinde 29 Haziran günü güvenlik kuvvetlerince düzenlenen bir operasyonda, “PKK/KONGRAGEL üyesi olduğu” iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Tunceli ilinde, bir PKK itirafçısının verdiği ifadeler doğrultusunda, Merkez Çiçekli Köyü Muhtarı Metin
Yollu, Merkez Demirkapı Köyü Muhtarı İsmail Dalgıç ve Demirkapı Çılga mezrasında Yaşar Yasavur adlı
kişilerin de aralarında bulunduğu 6 kişi askerler tarafından gözaltına alındı.
2 Temmuz günü, Tunceli'de, “PKK'ye yardım ettikleri” iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlardan 18’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
5 Temmuz günü Cizre’de gözaltına alınan ve Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakılan Tunceli Belediyesi çalışanı Reyhan Çomak, savcılığın mahkeme
kararına yaptığı itiraz üzerine tutuklandı.
7 Temmuz günü Tunceli’de “Bin Umut” Bağımsız Milletvekili Adayı Şerafettin Halis’in seçim bürosunu
ziyaret eden 6 kişi, seçim bürosu çıkışında gözaltına alındı.
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9 Temmuz günü Hozat ilçesinde, “Bin Umut” Tunceli Bağımsız Milletvekili Adayı Şerafettin Halis’in seçim
el bildirisini dağıtan DTP Hozat İlçe Başkanı Necati Yıldırım, EMEP İlçe Başkanı Erdem Ulaş Çelik, Şahin
Halis, Cafer Ceviz ve Tolga Taş gözaltına alındı.
Atılım gazetesi muhabiri Sibel Bulut, 9 Temmuz günü İstanbul'dan Tunceli'ye gelirken Pertek İlçesi
girişinde jandarma tarafından gözaltına alındı.
Almanya’dan Tunceli’ye gelen Meral Küçük, Zuhal Küçük ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, 11 Temmuz
günü, Batman Mahallesine giderken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ticari
takside olan 3 kadını araçtan indiren polisler, arama yaptı ve araçta “örgütsel döküman bulunduğu”
gerekçesiyle şahıslar gözaltına alındı.
5 Ağustos günü, 4 Haziran’da Kocatepe Jandarma Karakoluna militanlar tarafından düzenlenen silahlı
saldırı olayı ile ilgili olduğu iddia edilen İsmail Gül ve İsmail G. gözaltına alındı. Zanlılardan Gül, çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklandı.
Batman'dan 7. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne katılmak üzere Tunceli'ye gelen bir grup, 10 Ağustos
günü kent girişinde polisler tarafından durduruldu. Grupta bulunan DTP Gençlik Meclis'i çalışanı Hülya
Emet, üzerinde bulunan Newroz'da çekilmiş iki adet fotoğraf nedeniyle gözaltına alındı.
Hozat ilçesinde sivil polisler tarafından 27 Ağustos günü gözaltına alınan DTP Elazığ il yöneticisi Şefik
Yıldırım (40), ilçe emniyet müdürlüğü yerine götürüldüğü Hozat Hükümet binasında bir yüzbaşı tarafından
sorgulandığını belirtti.
30 Ağustos günü Merkez ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından yapılan yol kontrol ve araması esnasında
“PKK militanı olduğu” iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
31 Ağustos günü Çemişgezek İlçesinde, PKK mensubu bir militan, kendiliğinden güvenlik güçlerine teslim
oldu.
Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği yöneticilerinden Ziya Kulbak, 18 Eylül günü Tunceli Cumhuriyet
Meydanı'nda arkadaşları ile birlikte oturduğu esnada dövülerek gözaltına alındı. Kulbak daha sonra
serbest bırakıldı.
Tunceli Kocakoç Jandarma Karakolu'na 25 Eylül günü ekmek aracı ile düzenlenen saldırının ardından
Tunceli'deki fırında çalışan altı kişi gözaltına alındı.
27 Eylül günü Hozat ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan
çatışma sonrası 1 militan gözaltına alındı.
Tunceli'de 5 Ekim günü İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından evlere düzenlenen baskında
Haydar Aktağ, Ali Şen, Deniz Akdeniz, Deniz Gülbahar, Ümit Moğol ve Kamer Çelik gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan Ali Şen ile Kamer Çelik, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
30 Ekim günü Demirkapı ve Mazgirt İlçe merkezinde düzenlenen operasyonda, Umut Sezer, Mehmet
Günay ve ismi öğrenilmeyen 2 kişi gözaltına alındı.

Yozgat
20 Mayıs günü Sorgun ilçesinde fuhuş olayına adı karıştığı savunulan bir kişinin, Cumhuriyet Caddesi'nde
ilçe halkına küfür ettiği iddiasıyla başlayan olaylarda, biri 3 katlı toplam 5 ev ve bir otomobil yakıldı, av
tüfeği ile ateş edilmesi sonucu 12 kişi hafif şekilde yaralandı, olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.
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Zonguldak
Ocak ayında, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu öğrencisi Mehmet
Salih Erşari, haftalık “Sınır” gazetesindeki “Kardeşçe” köşesinde yazdığı “Ya Sev Ya Terk Et” başlıklı
yazısından dolayı gözaltına alındı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TKP tarafından yürütülen "ABD'den Korkmuyoruz" kampanyası için imza
toplayan bir gruba yönelik saldırıyı kınamak için, 2 Nisan günü Ereğli belediye meydanında toplanan
TKP'liler saldırıya uğradı. Eğitim-Sen binasına sığınan ve taşlanan TKP'lilerden 6’sı polis tarafından
gözaltına alındı.
Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde 16 Temmuz günü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafına ‘Ülkeyi
satanlar’ yazan Sertan Kuzu (29) adlı bir vatandaş gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra Başbakan
Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Kuzu, Cumhuriyet Savcılığı’nda ifadesi
alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Van
Rıza Karabağ (20) ve K.F. isimli kişiler, 10 Ocak günü Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, “PKK’ye
katılacağı” gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Karabağ, çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.
Metin Özlü (20), 11 Ocak günü güvenlik kuvvetlerinin evine düzenlediği baskında gözaltına alındı. Özlü,
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Esma Şahin (20), 11 Ocak günü Van-Gürpınar yolunda güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.
17 Ocak günü, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şenol Ay (15), çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.
Selim Pala (47), 19 Ocak günü Van merkezde bulunan Doğu İş Hanında alışveriş yaparken sivil giyimli
güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazı açıklamada “Hizbullah üyesi oldukları” iddiasıyla Y.Z, L.K,
M.K. ve H.D adlı kişilerin 22 Ocak günü gözaltına alındıkları belirtildi. Y.Z ve L.K., 22 Ocak günü
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Başkale ilçesi Koçdağı köyünde, "PKK militanlarına yardım ettikleri" iddia edilen A.T. ve oğlu Ş.T., 22
Ocak günü gözaltına alındı. A.T. ve Ş.T., 24 Ocak günü tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, “PKK’ye katılmak istedikleri” iddia edilen 8 kişi
ile “bu kişilere yardım ettikleri” iddia edilen 6 kişi, 25 Ocak günü gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 kişi,
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Abdulvahap Akdağ (1983), 31 Ocak günü Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 5 Şubat günü düzenledikleri 5 ayrı operasyonda, “PKK'ya yardım,
yataklık ettikleri ve eleman kazandırdıkları” iddia edilen S.P, Y.A, S.Y, S.Y, M.A.N, İ.A, H.E, Ö.A, A.K, K.Ş,
S.N. ve E.A. isimli kişiler gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlardan S.Y, M.A.N, İ.A, H.E, S.N. ve E.A., 5
Şubat günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Van'da 1999 yılında işten çıkarılan bir grup Maden Tetkik Arama (MTA) işçisi, durumlarına dikkat çekmek
amacıyla 6 Şubat günü AKP Van İl binası önünde bulunan direklere kendilerini zincirle bağladı. Olaya
müdahale eden polis, kilitlenen zincirleri demir makasla keserek, işçileri gözaltına aldı.
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Murat Altıntaş, 10 Şubat günü evine dönerken güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.
14 Şubat günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Nadir Erdem, yeğeni Kadir Erdem’in (18) 13 Şubat
günü polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.
14 Şubat günü İHD Van şubesine yazılı başvuruda bulunan Hacı Apak, kardeşi Fazilet Apak’ın (26)
Ahmed-i Hani parkında yapılan basın açıklaması sırasında polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.
18 Şubat günü Van DTP İl Örgütü binasını basan polis, DTP İl Başkanı İbrahim Sunkur ile A.K, K.E, C.A,
M.Y, S.K, Y.K, A.E, Ö.Ş, M.Ş, A.A, E.E, M.Ç, V.Ç, H.G, M.K, R.E, A.T, O.Ç. ve R.Ö isimli kişileri gözaltına
aldı. 20 kişiden 18'i 22 Şubat günü serbest bırakılırken, İbrahim Sunkur ve A.T. tutuklandı.
19 Şubat günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Şakir Encü, Yaşar Şahin, Nadir Edemen ve Ömer
Yacan, yakınları Aysel Encü (17), Ömer Şahin (17), Resul Edemen ve Menduh Yacan’ın (19) 18 Şubat
günü polis tarafından gözaltına alındıklarını belirttiler.
23 Şubat günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan İsmail Ersöz, Esenler mahallesinde bulunan
evlerine jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği baskında, babası Sait Ersöz ve kardeşi İshak Ersöz’ün
gözaltına alındığını belirti. Gözaltına alınanlardan İshak Ersöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
PKK / KONGRA – GEL örgütünden ayrılarak Merkez ilçede saklanan bir kişi, 23 Şubat günü güvenlik
güçleri tarafından yapılan aramada gözaltına alındı.
Özgür Halk dergisi Van Bürosu Temsilcisi Murat Abi’nin, polisler tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
1 Mart günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Hüseyin Kabak, 16 Mart günü evlerine yapılan
baskında, arkadaşı Savaş Laço’nun (1984) gözaltına alındığını belirtti.
5 Mart günü Van'da düzenlenen ev baskınlarında, Mikail Emen, Fırat Ürper, Deniz Gem, Orhan Emen,
Barış Güzelce, Fikri Ozan Aslan, Mustafa Toprak, Mehmet Çelik, Sabahattin Yıldız, Murat Yıldız,
Süleyman Demir, Mahmut Sansarkan, Filiz İraz, Halil Karar, Redur Aslan, Ferhat Dikici, Ruşen
Aliademoğlu, Veli Tolan, Musa Meşe, Abdullah Ölmez, Fırat Taş, Onur Ağ, Melike Çelik, Mehmet Çelik,
Mehmet Ali Yıldız, Mehmet Sarıhan, İbrahim Özdemir, Emrullah Demir ve Maşallah isimli, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER) üyesi 29 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürü Mehmet Salih
Kesmez, öğrencilerin bir işyerine molotof kokteyli atılması nedeniyle gözaltına alındıklarını belirtti.
Gözaltına alınanlardan Süleyman Demir, Halil Karar, Murat Yıldız, Mustafa Toprak, Deniz Gem, Müslüm
Çetin, M. Ali Yıldız ve Emrullah Demir, 9 Mart günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
6 Mart günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan İsmail Acar, kardeşi Haydar Acar’ın (39) 6 Mart günü
özel hareket timleri tarafından evine yapılan baskın sonucu gözaltına alındığını belirtti.
Van’da bulunan Grand Otel’in sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 kişi, 7 Mart gecesi
otelde yemek yiyen ve hesap ödemek istemeyen dört subay ile aralarında çıkan tartışma sonrası polis
tarafından gözaltına alındı.
İHD İstanbul Şubesi eski Başkanı Avukat Eren Keskin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gittiği
Van'da, 9 Mart gecesi gözaltına alındı. 2002 yılı Newroz kutlamaları sırasında İstanbul'da yaptığı basın
açıklaması nedeniyle Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı'nın hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle
gözaltına alınan Keskin, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, 10 Mart günü DTP'nin düzenlediği mitingde 22 kişi, Timur Çakar,
İdris Polat, Erdinç Çakar, Şaban Kurt, Mehmet Çelik, Av. Hamit Koçak, Azime Külter, Behiye Külter,
Resul Demir, Mesut Kaynar, Hüseyin Kaçan, Selahattin Mamuk, Serhat Acar, Sercan Polat, Kamuran
Yaşar, Burhan Varol, Hakan Günel, Sema Kanaş, Engin Öztürk, Sema Fahrioğlu, Kamil Buydu ve
Ramazan Öter gözaltına alındı.
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Van ili Erciş İlçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada,
'Sayın Öcalan' ifadesini kullandığı için, tertip komitesi üyesi Şefika Bilici’nin gözaltına alındığı belirtildi.
12 Mart 2007 tarihinde İHD Van Şubesi’ne şahsen yazılı başvuruda bulunan Davut Çakar, beyanında
özetle; ‘’10 Mart 2007 tarihinde saat 09.30 civarında Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirme
sonucu oğlum Ferdi Çakar’ın gözaltına alındığını öğrendim. Derneğinizden hukuksal yardım talep
ediyorum’’dedi.
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Maoist Komünist Partisi’ne yönelik başlatılan operasyonda
kapsamında, “MKP üyesi” olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
21 Mart günü Van Kalesi civarında gerçekleştirilen Newroz kutlamaları sırasında 17 kişi (Abdurahman
Çılgın, Feryat Keskin, Ayhan Çakır, Yadigar Öztunç, Hasan Avcı, Hecer Aslan, İlhan Acar, Şerif Çelik,
Yadigar Öztunç, Besra Aslan, Remzi Akkoş, Sinan Engin, İkram Ersöz, Zafer Yurdakul, Raif Ersöz, Barış
Macu, Nurullah Kaya ve Rıdvan Kumral) polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Hecer
Aslan, Feryat Keskin, Yadigar Öztunç, Abdurrahman Çılgın ve Rıdvan Kumral, çıkarıldıkları mahkeme
tarafından tutuklandı.
Van ili Çaldıran İlçesinde 21 Mart gecesi Newroz ateşi yakanlara müdahale eden polisin, 8'i çocuk olmak
üzere 25 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
Van ili Başkale ilçesine bağlı Aşalan köyünde ikamet eden S.A., evine baskın düzenleyen güvenlik
kuvvetlerince, örgüte yardım yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Van ili sınırları içindeki Akdamar Kilisesi'nin açılışında "Türk milleti asildir. Asla soykırım yapmaz" yazılı
pankartla anıt müzenin açılışını protesto eden 5 kişinin, bayrak ve posterleriyle birlikte gözaltına alındığı
belirtildi.
Başkale ilçesinde, “PKK üyesi oldukları” iddia edilen H.D. ve R.D. adlı kişiler gözaltına alındı. H.D., 31
Mart günü serbest bırakıldı.
PKK / KONGRA-GEL üyesi olduğu iddia edilen ve 4 Nisan günü Başkale ilçesinde güvenlik güçlerine
teslim olan bir kişi gözaltına alındı.
Van İlinde, Sanat ve Hayat Kültür Merkezi Temsilcisi Berdan Aslan'ın, Maraş Caddesi'ndeki evine baskın
düzenleyen Van Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
12 Nisan günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Faysal Parlak, 10 Nisan günü kardeşi Kamuran
Parlak’ın (33) Van merkezde, terörle mücadele ekiplerince gözaltına alındığını belirti. Kamuran Parlak,
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Van Ağır Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakılan DTP İl Başkan Vekili Veysi Dilekçi’nin, adliye
kapısında polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda R.A. ve M.G. adlı kişilerin, PKK’ye katılmak
istedikleri gerekçesi ile gözaltına alındıkları belirtildi.
Van ili Akköprü Mahallesi'nde ateş yakan ve yaşları 7 ile 10 arasında değişen 7 çocuğun, polisler
tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
18 Nisan günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Yavuz Kaçak, kardeşi Engin Kaçak’ın (14), 15 Nisan
günü “PKK’nın dağ kadrosuna katılacağı” gerekçesiyle gözaltına alındığını ve TEM Şubesi’nde
tutulduğunu belirtti.
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19 Nisan günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Senar Elmas, 18 Nisan günü evine yapılan
baskında, kuzeni Faysal Siyahtaş’ın (30) gözaltına alındığını belirtti. Siyahtaş, çıkarıldığı mahkeme
tarafından tutuklandı.
20 Nisan günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Serkan Aslan, 19 Nisan günü TEM Şubesi
tarafından evlerine yapılan baskında, kardeşi Bülent Aslan’ın (29) gözaltına alındığını belirtti.
Van'ın Başkale İlçesinden il merkezine giden T.Ö, A.B. ve E.G. adlı kişiler, yapılan ihbar üzerine “örgüte
yardım ve yataklık yaptıkları” iddiasıyla gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlar 21 Nisan günü çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklandı.
1 Mayıs günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Mehmet Bağcıer, kardeşi Abdullah Bağcıer’in
(1981), Van-Gürpınar karayolunda bulunan arama noktasında gözaltına alındığını belirti. Abdullah
Bağcıer, 1 Mayıs günü tutuklandı.
3 Mayıs günü Başkale ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu”
iddia edilen üç kişi gözaltına alındı.
5 Mayıs günü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği tarafından Bahar Şenlikleri kapsamında
düzenlenen bir söyleşiyi basan polis, 15 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 15 öğrenciden Hakan
Güneş ve Yusuf Özkan, "yasadışı örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla 9 Mayıs günü tutuklandılar.
6 Mayıs günü Van Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, M.Y., N.Y. ve M.T. adlı öğrencilerin
gözaltına alındığı belirtildi.
7 Mayıs günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Umut Erdal, kardeşi Songül Erdal’ın (19) 5 Mayıs
günü SKSM’de yapılan seminer esnasında hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındığını belirtti.
8 Mayıs günü Başkale ilçesinde, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen üç kişi gözaltına alındı.
8 Mayıs günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Musa Tayfur, abisi Elfesiyar Tayfur’un (35) 7 Mayıs
günü Özalp çarşı merkezinde sivil polisler tarafından gözaltına alındığını belirtti. Tayfur, tutuklanarak
cezaevine konuldu.
18 Mayıs günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Nurullah Komli, 18 Mayıs günü evlerine özel
hareket timleri tarafından baskın düzenlendiğini, arama izninin gösterilmeden evlerinin arandığını ve
kardeşi Hamdullah Komli’nin (24) gözaltına alındığını belirtti. Komli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YYÜ'de okuyan N.K, A.S, ve N.T isimli öğrenciler, 22 Mayıs günü ders sırasında içeri giren üniversite
karakoluna bağlı askerlerce gözaltına alındı.
Muradiye İlçesine bağlı Açıkyol (Xereşik) Köyü'nde çıkan çatışmanın ardından 3 köylü, 29 Mayıs günü
gözaltına alındı.
3 Haziran günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Enver Taşdemir, 2 Haziran günü evlerine
düzenlenen polis baskınında, oğlu Müjdat Taşdemir’in (20) gözaltına alındığını belirtti.
8 Haziran günü Çaldıran’da, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen ve aralarında Sinan Serhat
(16) ve Kemal Savcı’nın (20) da bulunduğu dört kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Serhat ve
Savcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bostaniçi Belediye Meclis üyesi Ayşe Harmancı’ın, hakkında 2 ayrı soruşturma olduğu gerekçesiyle 12
Haziran günü gözaltına alındığı belirtildi.
DTP Van Merkez ilçe Başkanı Bazi Bor, 22 Haziran günü ifadeye gittiği savcılıkta ifadesi alındıktan sonra
gözaltına alındı.
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M.S.Y. ve M.Y.T. adlı kişiler, "Hizbullah üyesi oldukları" iddiasıyla 25 Haziran günü gözaltına alındılar.
1 Temmuz günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Mehmet Hafit Keskin, eşi Vahiye Keskin (1956) ve
oğlunun 30 Haziran günü eve gelen polisler tarafından gözaltına alındığını, oğlunun daha sonra serbest
bırakıldığını, eşinin gözaltına alınması sırasında kadın polis bulunmadığını belirtti.
4 Temmuz günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Aydın Erbay ve Cemil Enücür, oğulları Yakup
Erbay (1988) ve İskender Enücür’ün (1988), 3 Temmuz günü gözaltına alındığını belirttiler. Erbay ve
Enücür, tutuklanarak cezaevine konuldular.
4 Temmuz günü, Özgür Halk dergisinin Van bürosuna yapılan baskında, dergi çalışanlarından Murat Abi
ve Rabia Atan gözaltına alındı. Abi ve Atan, çıkarıldıkları Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
tutuklandı.
Van’ın Başkale ilçesine bağlı bağlı Saçan köyünde, Mevlüt Polat adlı çoban, 'örgüt üyelerine yardım
yaptığı' gerekçesiyle gözaltına alındı. Polat, 7 Temmuz günü çıkarıldığı Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce
tutuklandı.
9 Temmuz günü Başkale ilçesinde, “HPG gerillalarına yardım ve kuryelik yaptığı” iddia edilen Z.B. (23)
gözaltına alındı. Z.B. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eğitim Sen Van Şubesi Mali Sekreteri Sinan Gündüz, Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Selim Bozyiğit ile Yapı
Yol-Sen Şube Başkanı Vural Aytürk, 9 Temmuz günü, ifade vermek için gittikleri Van Emniyet
Müdürlüğün'de gözaltına alındı. KESK üyeleri, ifadeleri alındıktan sonra bırakıldı.
11 Temmuz günü Van-Hakkari Karayolunda yapılan yol kontrolünde, “PKK’nin dağ kadrosuna katılmak
üzere” olduğu iddia edilen bir kişi, gözaltına alındı.
13 Temmuz günü Van belediye garajı civarında düzenlenen “bin umut bağımsız adaylar mitingi” sonrası
Akif Arslan, Erhan Bor, Faruk Altay, Faruk Oran, Kemal İşnaz, Kenan Aslan, Nalin Gezici, Necdet Sema,
Osman Tekin, Ramazan Kaçan, Remzi Turan, Sabahattin Yücel, Sayim Aytin, Vesile Gezici, Yakup Taş
ve Yavuz Akşam gözaltına alındı.
14 Temmuz günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Zeki Şen, abisi Veysi Şen’in (1968) 13 Temmuz
günü Van’da düzenlenen miting sonrası işine giderken, Maraş caddesi Fuat oteli önünde sivil polislerce
gözaltına alındığını belirtti. Şen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
18 Temmuz günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Resul İlter, oğlu Muzaffer İlter’in (1982) 14
Temmuz günü yapılan “bin umut adayları mitingi” sonrası gözaltına alındığını belirtti. İlter, çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.
19 Temmuz günü, Çaldıran İlçesi'nde, “Bin Umut” mitingi ardından, Sinan Kaya ile Murat Koç gözaltına
alındı.
20 Temmuz günü, Van Başkale yolu üzerindeki Gürpınar arama noktasında 3 kişi gözaltına alındı.
20 Temmuz günü Başkale'de “Bin Umut” mitingi ardından “slogan attıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan
Hamit Yavuzer ve Murat Aldemir isimli kişiler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, "Yasadışı
slogan attıkları" ve "Örgüt propagandası yaptıkları" gerekçesi ile tutuklandı.
14 ve 20 Temmuz günlerinde İHD Van şubesine başvuruda bulunan Hazım Eski, Arif Yakut, Cengiz Güler,
Ali İtah, Yılmaz Duman, Musa Avşar, Fahrettin Katıldı, İsmet Ağış, Aydın Aslan, Mıhı Aslan, Beşir Koç ve
Mehmet Şirin Kaya, 13 Temmuz günü Van Belediye Garajı’nda bağımsız adayların düzenlediği miting
sonrası yakınları Zeki Eski, Mahsun Yakut (1991), Yavuz Güler (1975), Hamdi İtah (1985), İdris Kurt
(1977), Zerife Avşar (1984), Şemsettin Katıldı (1965), Melike Katıldı (1972), Zülküf Karadeniz (1991),
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Aysel Ağış (1989), Yıldız Aslan (1985), Murat Koç (1986), Sinan Kaya (1975) ve Elif Avşar’ın (1987)
gözaltına alındığını belirttiler. Gözaltına alınalardan Yavuz Güler, İdris Kurt, Şemsettin Katıldı, Murat Koç
ve Sinan Kaya çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
“Bin Umut” bağımsız milletvekili aday görevlisi 3 kişi, 22 Temmuz günü Van Süphan Mahallesi'nde
gözaltına alındı.
25 Temmuz günü, Van'ın Çaldıran İlçesi'nde gözaltına alınan DEHAP eski İlçe Başkanı Medeni Atsak'ın
eşi Hatice Atsak, "Örgüt propagandası yaptığı" gerekçesiyle tutuklandı.
31 Temmuz günü Van'ın Başkale İlçesi'nde, “Bin Umut” adaylarının düzenlediği mitingte slogan attıkları
gerekçesiyle Ayhan Seven ile Özgür Turan adlı kişiler, gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 1 Ağustos
günü tutuklandı.
3 Ağustos günü Başkale ilçesinde, PKK üyesi olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
6 Ağustos günü Başkale İlçesi'nde, “Bin Umut” Bağımsız Milletvekili adaylarının mitinglerinde “slogan
attıkları” gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4’ü çıkarıldıkları mahkemece
tutuklandılar.
13 Ağustos günü Van ili Başkale ilçesinde, polis tarafından çekilen Newroz kutlaması video görüntülerinde
“yasa dışı slogan attıkları” gerekçesiyle yaptıkları ev baskınlarında 15 kişi gözaltına alındı.
16 Ağustos günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Adil Armutçu (1987) şu beyanda bulundu:
“21.07.2007 tarihinde bin umut adaylarının Gürpınar merkezinde yapılan halk mitingine bende katıldım.
Mitingle ve miting esnasında herhangi bir olay yaşanmadı miting dağıldıktan sonra miting alanında
gözaltına alındım. Emniyete ifade verdim sonrada serbest bırakıldım ikinci gün tekrar savcılığa ifade
verdim. Gürpınar sulh c. Mahkemesi adli kontrol tedbiri uygulamasına karar verdi. 24.07.2007 tarihinden
itibaren her sabah saat 09 00 da Gürpınar jandarma karakoluna imza veriyorum. Ancak ben Sivas
cumhuriyet üniversitesinde okumaktayım adli kontrol olması dolayısıyla okula devam edemeyeceğim
anlaşılıyor adli kontrol ne kadar süreceğini bilemiyorum dedi. Derneğinizden hukuki yardım talep
ediyorum.
17 Ağustos günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan İdris Demiral, kardeşi Abdullah Demiral’ın (1972)
evine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alındığını belirtti.
21 Ağustos günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Gıyasettin Gültepe, Tevfik Say (1956) isimli
tanıdığının 21 Ağustos günü TEM şube ekipleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.
29 Ağustos günü “PKK'nın dağ kadrosuna katılmak için” Erciş ilçesine geldiği iddia edilen 3 kişi ile “bu
kişileri örgüte kazandırmayı planladığı” iddia edilen bir kişi (M.S., Ş.O., L.E. ve V.B.) gözaltına alındı.
Ankara'da çok katlı otoparktaki bomba yüklü minibüsle ilgili sürdürülen soruşturmada Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 15 Eylül günü Başkale ilçe merkezi ve bazı köylerde düzenlenen
operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.
15 Eylül günü, Erciş Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan bir araç içerisinde yapılan kontrollerde “PKK
üyesi olduğu” iddia edilen A.D. ve E.Ö. ve onlara yardım eden 2 kişi gözaltına alındı. Sanıklar çıkarıldıkları
mahkemece tutuklandılar.
17 Eylül günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Metin Bilmez, abisi Şahin Dilara’nın (1963) 16 Eylül
günü TEM şube ekiplerince gözaltına alındığını belirtti.
Ankara Sıhhiye Otaparkı'nda bulunan bombalı minibüsle ilgili yapılan soruşturma sonrasında üç kişi 18
Eylül günü Van’da gözaltına alındı.
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22 Eylül günü Van'da, “PKK'nın yurtdışındaki kamplarına eleman kazandırdığı” iddia edilen üniversite
öğrencisi ile “PKK'ya katılmak istediği” iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.
19 Ekim günü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği'ne (YÖDER) Van Emniyet Müdürlüğü'ne
bağlı TEM Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen baskında 7 öğrenci gözaltına alındı.
31 Ekim günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Resul Aslan, 27 Ekim günü polisler tarafından
evlerine düzenlenen baskın sonucu kardeşi M. Zeki Çoban’ın (1952) gözaltına alındığını ve daha sonra
çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını belirtti.
7 Kasım günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Barış Karaağar Çiftçi, 6 Kasım günü evlerinin
güvenlik güçleri tarafından basıldığını, aram sonucu eşi Meşuk Çiftçi (1972) ve yeğeni Yeşim Acı’nın
gözaltına alındğını belirtiler.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 7 Kasım günü yapılan açıklamada, “PKK militanı olduğu” iddia edilen
bir kişinin Özalp ilçesinde gözaltına alındığı belirtildi.
Hakkâri'nin Irak sınırındaki Dağlıca Köyü'nün yakınlarında 21 Ekim günü askeri birliğe saldırı düzenleyen
PKK'lılar tarafından kaçırılan ve iki hafta rehin tutulduktan sonra aralarında DTP'li üç milletvekilinin de
bulunduğu bir heyete teslim edilen sekiz asker (er Ramazan Yüce, er İrfan Beyaz, çavuş Mehmet Şenkul,
er Nihat Başova, er İlhami Demir, er Fatih Atakul, uzman çavuş Halis Tan, er Özhan Şabanoğlu), 11
Kasım günü Van'da tutuklandı. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin verdiği
tutuklama kararı, emre itaatsizlik ve firar suçlarına dayandırıldı. 12 Kasım günü İHD Van şubesine yazılı
başvuruda bulunan Rebih Demir ve Fatma Aydın, çocukları İlhami Demir (1987) ve Ramazan Yüce’nin
(1986) tutuklanması sonrası hukuki yardım talep etti.
16 Kasım günü polis tarafından yapılan ev baskınlarında, Abdullah Ölmez, Emine Yıldırım, Melike Sezer,
Filiz Iraz, Nalan Dağ ile soyadı öğrenilemeyen Yaşar isimli kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan
Abdullah Ölmez, Filiz Iraz ve Nalan Dağ tutuklandı.
DTP'nin “Yeter Artık” sloganıyla 17 Kasım’da Van'da yaptığı mitingde polis, “PKK lideri Abdullah Öcalan’ın
posterinin açıldığı gerekçesiyle” göstericilere müdahale etti. Olaylar sırasında 61 kişi gözaltına alındı.
(Rojhat Sefalı, Deniz Yavuncu, Gülistan Öcal, Metin Karataş, M. Sani Gül, Selim İtah, Yılmaz Boran,
Gıyasettin Akar, Barış Kızıltaş, Sidar Duman, Cezmi Tamurcu, Atilla (soyismi bilinmiyor), Azad Kaya,
Metin Baştürk, Canan, Yekta Varlı, Onur Ağ, Mehmet Fatih Demir, Gıyasettin Özorak, Bala Başak, Yadin
Başak, Hakan Alış, Murat Tunç, Şerif Moho, Sami Ayaz, Rıdvan Işık, Hakim Atiş, Kemal Pala, Nurhan
Karadalı, İkram Yıldırım, Doğan Umut, Rıdvan Sarsan, Abdullah Çalış, Zübeyir Saçık, Kadri Batmaz,
Mehmet Mafrak, Mehmet Koluman, Faysal Karadaş, İsmail Tan, Süleyman Canpolat, Yılmaz Baran,
Yahya (soyismi bilinmiyor), Burhan Akgün, Erdal Tuncer, İrfan Albayrak, Yahya Gümüşgöz, Şakir Alıcı,
Ramazan Barut, Esat Cintan, Orhan Cintan, Alihan Bartu, Keleş Limaş, Ünal Cintan, Abdulrahim Bartu,
Bedrettin Bartu, Erdal Çetinkaya, Bayram Kuzu, Tahir Aşkan, Nurdan Karabağ ve Münevver İtkin)
Gözaltına alınan 4'ü çocuk 10 kişi, 20 Kasım günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Van 3.
Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen Halis Şahin, Burhan Akgün, Ramazan Barut, Tahir Aşkan, Erdal
Tuncer, M. Fatih Demir ve Rojhat Safallı ise tutuklandılar.
Kars Kafkas Üniversitesi'nde okuyan 16 öğrenci, 17 Kasım günü Van'da yapılan “Barış Mitingi”ne
katıldıkları gerekçesiyle Van-Ağrı kara yolunda gözaltına alındı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 17 Kasım günü yapılan açıklamada, “PKK militanı olduğu” iddia edilen
bir kişinin Merkez ilçesinde gözaltına alındığı belirtildi.
Yahya Çelik isimli kişi, 17 Kasım günü Van’da gerçekleştirilen DTP miting dağılmasından sonra gözaltına
alındı.
M.F.D. (16) ile R.S. (17) , Van ilinde 17 Kasım günü düzenlenen 'Êdî Bes e' mitinginden sonra gözaltına
alındı. İki çocuk, çıkarıldığı mahkeme tarafından "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
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Genelkurmay Başkanlığı tarafından 19 Kasım günü yapılan açıklamada, “PKK militanı olduğu” iddia edilen
bir kişinin Merkez ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan yol kontrolünde gözaltına alındığı belirtildi.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER) üyesi Fırat Taş ve Mehmet Çelik, 20 Kasım günü Van
Adliyesi çıkışında gözaltına alındı. Taş ve Çelik, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Yasadışı örgüte
yardım ve yataklık yapmak' iddiasıyla tutuklandı.
YÖDER üyesi Hakan Güneş, 20 Kasım günü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi önünde sivil
polisler tarafından gözaltına alındı.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER) üyesi Fırat Taş, 21 Kasım günü tutuklu İdris Altun’un
davasını izledikten sonra adliye önünde sivil polisler tarafından gözaltına alındı.
28 Kasım günü Bostaniçi Beldesi Şafak Mahallesi'nde “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna
dikkat çekmek” için düzenlenen gösteriden sonra, Bostaniçi Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler
tarafından yapılan ev baskınlarında 8'i çocuk 9 kişi gözaltına alındı. İsimleri öğrenilemeyen 2 çocuk
yaşlarının çok küçük olması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı'ndan serbest bırakılırken, 18 yaşından
küçük olan K.N., Ü.C., A.B., B.B., O.C., E.C. ve Alihan Bartu ifadelerinin alınması için askerler tarafından
adliyeye getirildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadeleri alınan 6'sı çocuk 7 kişi sevk edildikleri Nöbetçi
Mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
4 Aralık günü İHD Van şubesine yazılı başvuruda bulunan Ramazan Tekin, abisi Kemal Tekin’in (1953)
Erciş’ten Van’a gelirken Van girişinde gözaltına alındığını, kardeşi Lokman Tekin’in de (1972) onun
durumunu öğrenmek için gittiği Van Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındığını belirtti. Tekin kardeşler
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
6 Aralık günü İHD Van şubesine yazılı başvuruda bulunan Turgut Demirhan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve
YÖDER yöneticisi arkadaşı Veysi Akgül’ün (1983) fen-edebiyat kantininde otururken jandarma tarafından
gözaltına alındığını belirtti.
Terörle Mücadele Şube ekipleri “Örgüte yardım ve yataklık ettikleri” gerekçesiyle 10 Aralık günü
gerçekleştirilen ev baskınlarda E.D., B.A. ve A.K. adlı kişileri gözaltına aldı.
Mefahir Eren ve Celal Karaca isimli öğrenciler, 10 Aralık günü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde kampus
yerleşkesinde jandarma tarafından “Duvarlara yasadışı yazı yazdıkları” iddiasıyla gözaltına alındı. Van 4.
Ağır Ceza mahkemesine sevk edilen öğrencilerden Karaca tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakılırken, Mefahir Eren “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklandı.
11 Aralık günü İHD Van şubesine yazılı başvuruda bulunan Tevfik Say, yakını Mehmet Yılmaz’ın (1979)
11 Aralık günü Sanat sokağında sivil polislerce gözaltına alındığını belirti. Tutuklama talebiyle 4. Ağır
Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edilen Yılmaz, “Örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.
Evin Yıldırım, Cahit Yıldırım ve Mehmet Salih Gökhan adlı öğrenciler, 12 Aralık günü Yüzüncü Yıl
Üniversitesi kampusunda askerler tarafından gözaltına alındı.
17 Aralık günü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği'ne (YÖDER) baskın düzenleyen polis,
dernekte arama yaptıktan sonra Ümit Özcan isimli öğrenciyi gözaltına aldı.
Van Yenimahalle'de oturan DTP Üyesi Fadil Barıştıran'ın evine TEM şubesi polisleri tarafından 28 Aralık
günü baskın yapıldı. Baskın sırasında evde arama yapan polisler, ev sahibi Barıştıran'ı gözaltına aldı.
Barıştıran ile birlikte evde bulunan Özgür Halk Dergisi'nin değişik sayılarına da el konuldu.
Başkale İlçesi'nde sınır ötesi operasyonları protesto eden bildiriler dağıttıkları iddiasıyla 30 Aralık günü
evleri basılan İl Genel Meclis Üyesi Reşit Aslan ile Ali İhsan Açıkalın gözaltına alındı.
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31 Aralık günü İHD Van şubesine yazılı başvuruda bulunan İzzet Onat, oğlu Yusuf Onat’ın (1987) 30
Aralık günü dayısının evinden dönerken eski mezbaha yakınlarında, polis tarafından gözaltına alındığını
belirtti.
31 Aralık günü Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencilerinin kaldığı Bahçıvan Mahallesi'ndeki evlerde
gece arama yapan polis, V.S., M.T., C.K., M.K. ve E.U. isimli öğrencileri gözaltına aldı.
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II. CEZAEVLERİ

Milletvekilleri politik suçluları ziyaret edemeyecek
Adnan Keskin
Milletvekillerinin cezaevlerinde inceleme yapma hak ve yetkisine tartışmalı sınırlama getirildi.
Milletvekillerinin cezaevleriyle ilgili yetkisi 'Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında
Yönetmelik'te düzenleniyordu. 40. maddedeki düzenlemeye göre vekiller cezaevlerindeki yaşam
koşullarını yerinde incelemek, sorunları tespit etmek, cezaevlerindeki hak ihlallerinin önlenmesine
katkı sağlamak amacıyla cezaeevlerini ziyaret ederek tutuklu ve hükümlülerle görüşebiliyordu.
Adalet Bakanlığı 22 Temmuz seçimi sonrası bu yönetmeliği değiştirerek milletvekillerinin bu yetkisini
sınırladı. Resmi Gazete'de 28 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan değişiklikle milletvekillerinin
cezaevindeki belli suçlardan tutuklularla görüşme hakları ellerinden alındı. Bu sınırlama 40.
maddesine eklenen şu fıkra ile getirildi. Buna göre fıkrada belirtilen suçlardan tutuklu-hükümlüler
ancak TBMM'nin ilgili komisyonu üyeleri ve ancak komisyon kararı ve görevi çerçevesinde ziyaret
edebilecek. TBMM'nin ilgili komisyonunda görev almayan yüzlerce milletvekili ise artık cezaevlerindeki
sorunları tespit amacıyla bu gruptaki tutuklu-hükümlülerle görüşemeyecek. Sınırlama örgüt ve terör
suçlarıyla da sınırlı tutulmadı. Türkiye gündemine hep meşgul eden düşünce suçları da sınırlamaya
dahil edildi Bundan sonra milletvekilleri şu suçlardan tutuklu ve hükümlülerin kaldığı bölümlere
gidemeyecek, o kişilerle görüşemeyecek. Yeni düzenlemede milletvekillerine yasak edilen örgütlü
suçlardan tutuklu ve hükümlülerin önemli bölümü yasa gereği F tipi cezaevlerinde tutuluyor.
Dolayısıyla getirilen düzenleme 'milletvekillerine F tipi cezaevi yasağı' olarak nitelendi.
Getirilen F tipi yasağın ilginç sonuçları olacak. Milletvekilleri işkencecilere, 10 kişiyi öldürse de
katillere, tecavüzcülere, hortumculara, dolandırıcılara, rüşvetçilere ziyarette bulunup kaldıkları cezaevi
bölümlerini inceleyebilecek, ancak paralı eğitimi protesto eyleminde gözaltına alınarak tutuklanan
genci ziyaret edip sorunlarını dinleyemeyecek. Bu yönetmelik o dönem yürürlükte olsa idi, Başbakan
Tayyip Erdoğan 312 cezasını çekerken, kendisini hiçbir milletvekili ziyaret edemeyecekti. (Radikal29.07.07)

Cezaevlerinde Sağlık Hakkı İhlali
10 Ocak günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Seval Erkek, Kurban Bayramında Denizli D Tipi
Cezaevinde yatan kardeşi Hasan Turhan Bayol (1969) ile görüştüğünü, kardeşinin sağlık sorunları
dolayısıyla doktora gitmek için cezaevi idaresine başvuruda bulunduğunu, ancak kaldırıldığı cezaevi
revirinde gardiyanlar tarafından terslenerek “sizin ayda bir hastalanma hakkınız var” denildiğini, doktorun
kendisine tekrar kontrole gelmesi gerektiğini ifade ettiğini, ancak daha sonra kontrole götürülmediğini
belirtti.
10 Ocak ve 19 Ocak günlerinde Gaziantep H Tipi cezaevinden mektup ile başvuruda bulunan Ekrem
Akman, Tarık Dağtaş, İsmail Orhan İhsan T, Mustafa Abi, Hayrettin Engin, Zübeyir Paksoy, M. Hantaş,
Cuma Özkan ve Ali Koç, yaklaşık dört aydır düzenli olarak doktorun bulunmadığını, 2 aydır ilaç
verilmediğini belirttiler.
Sincan 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Mustafa Gök, Wernicke Korsakoff hastası olmasına rağmen
cezaevinde tutuluyor. Gök, normal bir insandan üç kat daha yavaş hareket edebiliyor. Elleri çok fazla
titriyen ve ciddi denge sorunu yaşayan Gök, kapının ince mazgalından yemek tasını alamıyor, çayını
zorlanarak doldurabiliyor, bir paragraflık yazıyı ancak bir saatte yazabiliyor, hücrenin merdivenlerini
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arkadaşlarının yardımıyla çıkabiliyor. Gök, aynı zamanda sinüzit hastası; kronik baş ağrıları çekiyor,
alerjisi var ve çok zor nefes alıyor. Hijyenik bir ortamda kalması gereken Gök, çoğu zaman su
bulunmadığı için, sağlığını tehdit eden kötü koşullarda yaşamak zorunda kalıyor. Hafızası, Wernicke
Korsakoff’a bağlı olarak zayıf. Yaptığı işleri, konuştuğu kişileri unutmamak için sürekli not alıyor ve B-1
vitamini kullanıyor. Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi raporunda, “Gök’ün hastalığının süreklilik
kazanmış olması nedeniyle, tehir süresi belirtilmeyeceği ve kontrol muayenesine gerek olmadığı” tespit
edilmişti. Gök, 2004 yılında yapılan bir operasyon sonucu yeniden tutuklanmıştı.
İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ayşe Yücel, arkadaşı Erdem Çiriğ’in 11.01.2007 tarihinde asker
kaçağı olduğu gerekçesiyle tutuklanarak Hasdal askeri cezaevine konduğunu, daha sonra Tüberküloz
şüphesiyle bulunduğu Gata Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesine götürüldüğünü, ancak tedavisinin
gerektiği gibi yapılmadığını, psikolojik durumunun iyi olmadığını, daha önce şizoid tanısı yapılmasına
rağmen psikologa sevk edilmediğini, 17.01.2007 tarihinden itibaren susuz açlık grevine başladığını belirtti.
17 Ocak günü İHD İstanbul Şubesi'nde cezaevlerinde sağlık sorunu yaşayan mahkumlar hakkında bir
basın toplantısı düzenleyen tutuklu yakınları, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde Kemal Ertürk'ün, Yaşar
İnce'nin ve Ağrı M Tipi Cezaevi'nde Fadime Özkan'ın çeşitli sağlık sorunları bulunmasına karşın tedavi
edilmediklerini belirttiler. Bahar Ertürk, Sincan 1 Nolu F Tipi cezaevinde bulunan Kemal Ertürk’ün, bir yıl
önce gizili şeker ve tansiyon nedeniyle revire başvurduğunu fakat “Bir şeyin yok” denilerek tedavi
edilmediğini, bir yıl sonra artan şikayetleri sonrasında Kemal Ertürk’ün yapılan muayenesinde gizil şeker
ve tansiyonunun olduğunun farkına varıldığını ifade ederek, bu hastalıklara bağlı olarak Kemal Ertür’ün
gözünde görülen görme kaybınınsa “gözde görme bozukluğu görüldükten sonra tedavi edilecek” denilerek
tedavi edilmediğini dile getirdi. Aynı cezaevinde bulunan Yaşar İnce’nin de, hepatit B, bel fıtığı,
böbreklerinde taş, midede ülseri ve kalp yetmezliği gibi şikâyetleri ile revire başvurduğunu kaydeden
Ertürk, durumunun acil olmasına karşın İnce’ye geç müdahale edildiğini geçte olsa hastaneye sevkinin ise
araç olmadığı gerekçesiyle yapılmadığını belirtti. Ertürk, Ağrı M Tipi Cezaevinde Fadime Özkan’nın kemik
erimesi problemine rağmen ilaçlarının verilmediğini, Mesut Deniz’e ise şizofren teşhisi konulmasına karşın
tahliye ve tedavi edilmediğin vurguladı. Ertürk, cezaevi yönetimlerinin hastaların ödemesi gereken ilaçları
hastalara aldırdığını ve tedavilerini yapmadığı gibi hastaneye de sevk etmediklerini belirtti.
TAYAD tarafından hazırlanan Mart-Nisan 2007 tarihli raporda Sincan F Tipi Cezaevi’nde kalan Hüseyin
Öztürk’ün 27 Şubat günü, Selmani Özcan ve Ali Sinan Çağlar’ın ise 13 Mart günü “doktor gitti” denilerek
revire çıkartılmadığı belirtildi.
Sincan 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde kalan Ali Gülmez, Ümit Arı ve Engin Aslan, çeşitli tarihlerde, kameralı
ring uygulamasına karşı oldukları için, hastaneye götürülmediler.
Sincan 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde kalan Cengiz Kahraman adlı mahkuma hastaneden verilen ilaçlara
Cezaevi idaresi tarafından el konulup, ilaçlar kendisine tek tek verilmek istendi. Tedavisi için gerekli ilaçları
yanında bulundurma hakkı olduğunu belirterek tek tek ilaç verilmesini kabul etmeyen Kahraman’ın,
ilaçlarını kullanması engellendi.
Sincan F Tipi Cezaevi’nde mahkûm Musa Kurt, 5 Mart günü, diş protezi için merkez polikliniğine giderken
askeri personel tarafından, ayakkabısı olmadığı halde ayağının altının aranmak istenmesini kabul
etmemesi üzerine sevke götürülmeyip bekleme hücresine konuldu.
9 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Remzi Mutlu, oğlu Mehmet Mutlu’nun (1972)
yaklaşık 12 yıldan beri cezaevinde hükümlü olarak bulunduğunu, 2003 yılından itibaren oğlunun ruhsal
sorunlar göstermeye başladığını, bundan dolayı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde iki sefer
olmak üzere toplam 3 ay, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde de 20 gün tedavi gördüğünü,
tedavilere rağmen sağlık durumunda herhangi bir düzelme olmadığını, 17 Ocak günü görüş için Midyat F
Tipi Cezaevi’ne gittiğini, Cezaevi Müdürü’nün, oğlunun etrafa zarar verebileceğinden dolayı açık görüşe
izin vermediğini, cam bölme arkasından telefonla görüşebildiğini, 8 Mart günü yaptığı görüşmede ise
oğlumun sağlık durumunun çok kötü olduğunu ve acil müdahale gerektiğini, Cezaevi Müdürü’nün oğlunun
tedavisinin yapılması için Midyat’ta bulunan hastanelere sevkini yaptığını ancak tedaviye herhangi bir
cevap vermediğini, oğlunun ağır psikolojik sorunları bulunması nedeniyle diğer tutuklu ve hükümlülerle
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kalmada risk bulunduğundan dolayı kendisini tek hücreye bırakmak zorunda kaldığını ve hücrede kaldığı
esnada da kendisine zarar verdiğini belirtti. Mutlu, oğlunun sağlık sorunları ağır olduğundan dolayı ciddi
bir tedavi sürecinden geçirilmesini tedavi süreci sonucunda cezaevinde kalmasının uygun olup
olmadığının tespitinin yapılması için yardım talep etti.
Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan 46 tutuklu ve hükümlü, ciddi sağlık sorunlarına dikkat
çekmek amacıyla İzmir Cezaevi İnisiyatifi’ne 17 Mayıs günü mektup gönderdi. Mektupta tutuklu ve
hükümlülerde genellikle, bel-boyun fıtığı, hemeroit, kalp rahatsızlıkları, sinüzit, mide hastalıkları, kulak,
burun ve boğaz hastalıkları, migren, hepatit B, Wernice Karsokoff, diabet, sara gibi hastaklıkların
görüldüğü belirtildi. F tipi cezaevinin hücre tipi oluşundan kaynaklanan dar alanın getirdiği sinir, stres ve
ruh hallerinde yaşanan bozuklukların da tutuklu ve hükümlülerde baş gösteren temel hastalıklar olduğuna
vurgu yapılan mektupta, tutukluların sağlık durumuna ilişkinde bilgiler verildi. Rahatsızlıkların tecrit
koşullarından kaynaklı sürekli arttığına dikkat çekilen mektupta, “Ayrıca doktorların ilgisizliği ve
duyarsızlığı da eklenince tedavilerde genelde ilaç uygulanmakta. Baştan savar şekilde yüzeysel bir tedavi
yapılmaktadır” denildi. Birçok tutuklunun vücudunun çeşitli yerlerinde uyuşmaların ve bu bölgelerin
hareket dahi edemediği belirtilen mektupta, Kamil Turanlıoğlu adlı tutuklunun vücudunda kurşun yaraları
bulunduğu, 3 kez ameliyat olduğu için bacaklarının yıprandığına dikkat çekildi. 15 yıllık hükümlü Fesih
Nardan’ın bacaklarının çeşitli yerlerinde kurşun yaraları ve dize kadar platin bulunduğu aktarılan
mektupta, Nardan’ın ağrılarının olduğu belirtildi. Tutuklulardan Resul Kocatürk’ün Wernice Karsokoff
olduğu ve Tekirdağ Devlet Hastanesi’nden raporlarının da bulunduğu dile getirilerek ciddi rahatsızlıklarının
olduğuna vurgu yapıldı. Hastalıkları ciddi boyutlara ulaşan 46 tutuklu ve hükümlünün isimleri şöyle: Yaşar
Eriş, Caner Ulaş, Coşkun Akdeniz, İsmail Yılmaz, Nihat Konak, Muzaffer Öztürk, Sinan Gülüm, Gökhan
Oruç, Sinan Karaman, Fatih Ergin Arpaç, Hüseyin Uzundağ, Turgut Kaya, Erol Volkan İldem, Murat
Özçelik, Veli Özdemir, Oğuz Arslan, Ulvi Yalçın, Cihat Özdemir, Süleyman Yılmaz Bulduruç, Murat
Karayel, Resul Kocatürk, Serdar Serbülent Sürücü, Fehmi Karaman, Özgür Karadayı, Haydar Bayar,
Cemil Erdem, Hüseyin Akın, Umut Binbir, Tekin Beyhan, Nezir Adıyaman, Yavuz Kardaş, Hüseyin
Sürensoy, Erol Yılmaz, Metin Yamalak, Menaf Orak, Cemal Aydın, Cengiz Atsız, Habib Çiftçi, Nesim
Özkan, Aydın Yalvaç, Senar Dolaz, Latif Aydın, Fesih Nardan, Barış Akkuş, Ayhan Güngör, Kamil
Turanlıoğlu.
Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan Fettullah Demirtaş’ın 16 Nisan günü İHD Ankara
Şubesi’ne gönderdiği mektupta, çene kemiğinde erime olduğu, sıvı gıdayla beslenmesi gerektiği, ayrıca üç
noktada boyun fıtığı olduğu, sol kol ve omuzda soğukluk olduğu, bu rahatsızlıklar için heyet ve uzman
doktor raporları mevcut olduğu halde herhangi bir tedavi uygulanmadığını ifade etti.
Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan Savaş Kahraman 16 Nisan günü İHD Ankara
Şubesi’ne mektupla yaptığı başvuruda, rahatsızlıklarına şimdiye kadar ciddi bir tedavi uygulanmadığını,
hastaneye gidiş gelişlerinde saatlerce ring aracında bekletilmekten kaynaklı sağlık sorunları yaşadığını
belirtti.
Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan Sinan Türkmen, 23 Nisan günü İHD Ankara
Şubesi’ne gönderdiği mektupta, Behçet hastalığından kaynaklı her iki gözünde de kalıcı hasar olduğunu, 3
ayda bir kontrole gitmesi gerektiğini, ama sevk sırasında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı için
kontrollere gitmediğini ifade etti.
Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan M. Nur Çelebi, 23 Nisan günü İHD Ankara Şubesi’ne
mektupla yaptığı başvuruda, tedavi amaçlı kullandığı ilaçların temininde sıkıntı yaşadığını belirtti.
Halil Şahin isimli hükümlü, Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, Sincan 1 nolu F
tipi Cezaevinde bulunan Yaşar İnce’nin Hepatit B hastalığı ve buna bağlı karaciğer fonksiyon bozukluğu
olduğunu ve bu durumu kansere çevirme riski taşıyan diğer birçok hastalığı artık zincirleme bir etki
yaratarak birçok organın fonksi dici bir aşamaya ulaştığını, 2. derecede mitral yetmezlik ülser başlangıcıreflü-bel fıtığı-bağırsak sorunları yonunu felç ve iltihaplanma yaşadığını belirtti. Şahin ayrıca, şeker ve
hipertansiyon hastası olan Kemal Ertürk adlı mahkumun mide ve bağırsak sorunları nedeniyle halsizlikateşlenme-baş ve kas ağrıları ve uykusuzluk, gözlerde bulanıklık yaşadığını, ağırlaştırılmış müebbet
mahkumu olduğu için tek kişilik hücrede ve sınırlı havalandırma saatiyle sağlık konusunda ciddi sorunları
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bulunduğunu belirtti. Ölüm orucu sonrası ileri derece şizofren olan Mesut Deniz adlı mahkumun ise
yaşamının en temel gereklerini dahi yerine getiremeyecek durumda olduğunu, ağırlaştırılmış müebbet
olan ve tek kişilik hücrede bulunan Mesut Deniz’in yemek yemediğini, yataktan çıkmadığını ve temizliğine
dikkat etmediğini belirtti.
Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan Ferhat Yiğit, 1 Mayıs günü İHD Ankara Şubesi’ne
gönderdiği mektupta, iki yıl önce görme sorunu nedeniyle aldığı sevke rağmen halen hastaneye
götürülmediğini, gözündeki basit rahatsızlığın bu yüzden ciddi bir hal aldığını, diğer rahatsızlıklarında ise
hiçbir muayene yapılmadan, ilaç tedavisi uygulandığını belirtti.
Elif Zavar tarafından 10 Mayıs günü İHD Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu’na yapılan başvuruda,
durumu şöyle özetlendi; Sincan 1 nolu f Tipi Cezaevinde hükümlü bulunan Erol Zavar yedi yıldır kanser
hastası. Otuza yakın tıbbi müdahale ya da ameliyat geçirdi. 1999 yılında tedavi gördüğü Ankara SSK
Hastanesi’nden verilen epikrizde 3 ay sonrasında sistoskopi yapılması önerilmesine karşın cezaevinde
uzun mücadeleler sonrası ancak üç yıl sonra yapıldı. 2004 yılında nihayet sevk edilebildiği Trakya
Üniversitesi Hastanesi’nde kanserin nüksettiği patoloji raporuyla belgelendi. Erol Zavar’ın bugüne kadar
vücudundan 39 kanserli tümör çıkarıldı ve 13 ameliyat geçirdi.
TAYAD tarafından hazırlanan Mart-Nisan 2007 tarihli raporda, Sincan F Tipi Cezaevi diş polikliniğinde,
kelepçeli muayene uygulamasına karşı çıkan Cemal Yaşar adlı mahkumun, diş doktoru tarafından
“ellerinle işim yok” diyerek kelepçelerle tedavi edilmek istendiği, Yaşar, bunu kabul etmeyince, diş tedavisi
yapılmadığı belirtildi.
TAYAD tarafından hazırlanan Mart-Nisan 2007 tarihli raporda Erdal Dalgıç adlı mahkumun 06.10.2006 ve
21.11.2006 tarihlerinde kendisini kelepçeli muayene etmeye kalkan kabul etmeyince muayene etmeyen
Sincan Devlet Hastanesi’nde görevli Dr. Sait Dursun hakkında yaptığı suç duyurusuna, Sincan
Cumhuriyet Savcılığı tarafından, 23 Mayıs 2007 tarih, 2006/21706 soruşturma, 2007/1011 No.lu kararıyla
“kovuşturmaya yer olmadığına” kararı verildi. Kararın gerekçesinde, “genelge ve yönetmeliğe aykırı bir
davranış tutumu olmadığı” belirtildi.
24 Mayıs günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Kadriye Kaplan, abisi Yusuf Kaplan’ın (1969 ) Van
F tipi cezaevinde tutuklu olarak bulunmakta olduğunu, bir ayağı protez olan abisinin arızalı olan protez
ayağının değiştirilmesi için yaptığı tüm taleplerine ve girişimlerine cezaevi yönetiminin olumlu yanıt
vermediğini ve protez ayağını kendi imkanları ile yapmasını söylediklerini, ailesi olarak üç defa kendi
imkanları ile tamir ettirdiklerini ancak sorunun devam ettiğini belirtti.
28 Mayıs günü İHD İzmir Şubesi’ne başvuruda bulunan Yekbun Yayan, abisi Mehmet Yayan’ın Buca
Kırıklar F Tipi Cezaevi’nde yattığını, cezaevine girdiği günden bu yana ayağında ciddi sağlık problemleri
oluştuğuğunu, bundan dolayı 16 Mayıs günü Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde ameliyatının yapıldığını,
annesinin 15 Mayıs günü Buca Cezaevi Savcısı’na giderek refakat izni aldığını, refakat belgesinin Savcı
tarafından onaylandığını ancak gardiyanlar tarafından mesai bitimine denk getirilerek keyfi olarak
engellendiğini, abisinin kendi ihtiyaçlarını gideremez durumda olmasına rağmen 28 Mayıs günü taburcu
edilerek cezaevine sevk edildiğini belirtti.
Kürkçüler F Tipi cezaevinde hükümlü olarak bulunan İbrahim Yapıcı, İHD Adana şubesine mektupla
yaptığı başvuruda, hasta olmalarına rağmen revire doğru dürüst çıkarılmadıklarını, çıkarıldıklarında ise
ağrı kesici verilerek geri gönderildiklerini belirtti.
4 Haziran günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi C 32 de hükümlü Naif
Özkılıç; cezaevinde devamlı bir doktorun bulunmadığını, hastanelere sevklerinin ayları bulduğunu, ayrıca
bu sevkler ve mahkemelere gidişlerinde havalandırma sistemi olmayan ringlerle yapıldığından dolayı
sağlıklarının daha da bozulduğunu ve kalp hastası olan mahkûmlar için riskli durumlar yarattığını belirtti.
Ağrı ili kırsal alanında 1994'te yaşanan bir çatışma esnasında yaralı olarak yakalanan, sonra tutuklanan
Habip Aslan'ın, 13 yıldır sırtındaki şarapnel parçası ile yaşadığı, bu sağlık durumu ile tek kişilik hücreye
konulduğu, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı belirtildi.
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6 Haziran günü İHD Diyarbakır Şubesi’ne başvuruda bulunan N. K., Eşinin H.K.’ın Tekirdağ F Tipi
Cezaevi’nde A Blok 34 Nolu Odada kaldığını, cezaevinde kalmadan önce herhangi bir rahatsızlığının
olmadığını, son bir yıldır dişlerinde ağrılarının, çürümelerin ve dökülmelerin olduğunu, yapılan kontrol ve
tedavilerde diş eti rahatsızlığı nedeni ile sorunların yaşandığını belirtildiğini, ancak 20 gün önceki görüşte
eşinin tüm dişlerinin döküldüğünü gördüğünü, diş dökülmelerinin başka rahatsızlıklardan kaynaklı
olabileceğini düşündüğünü belirtti.
Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Nurcan Ağbaba, 7 Haziran günü İHD Ankara Şubesi
Cezaevi Komisyonuna gönderdiği mektupta, 31 Mayıs günü havalandırmada bayıldığını, geçici hafıza
kaybı yaşadığını, aynı gün rahatsızlığının artması sonucu sağlık memuru çağrıldığını, gardiyanlar
tarafından, “sağlık memuru terör suçlularının koğuşlarına giremez” gerekçesiyle, sağlık memurunun içeri
girmesinde zorluk çıkartıldığını ifade etti.
Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ahmet Temiz’in; 6-7 yıldır her iki bacakta, özellikle
dizden aşağı kısımlarında, ağrı, üşüme, uyuşma, hissizlik sorunları yaşadığı, ramotoloji, nöroloji, cildiye
bölümlerine sevk olduğu ama teşhis konulamadığı, kışları ağrılardan yataktan çıkamadığı,
rahatsızlığından kaynaklı daha sıcak bir bölgedeki bir cezaevine sevk için defalarca dilekçe verdiği, ancak
güvenlik gerekçesiyle sevkinin gerçekleştirilmediği belirtildi.
Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yahya Fidan, A. Baki Dal ve Sina Türkmen İHD Ankara
Şubesi Cezaevi Komisyonu’na mektupla yaptıkları başvuruda, cezaevi doktorunun haftada 2 gün
çalıştığını, bu nedenle rahatsızlıklarında doktora gidemediklerini veya sevk yaptıramadıklarını, konuyla
ilgili Adalet Bakanlığı’na ve Tabip Odasına yazı yazdıklarını, ama sorunun çözülmediğinin belittiler.
13 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mucip Bilge, yakını Bünyamin Bilge’nin 27
Nisan 2007 tarihinde silahlı yaralanma sonucunda felç olduğunu, tedavisi bitmeden mahkemeye
çıkarılarak tutuklandığını ve cezaevine konulduğunu, yatalak olduğu ve tek başına ihtiyaçlarını
karşılayamayacağına dair raporu olmasına rağmen cezaevinde hiçbir tedavisinin yapılmadığını, hayati
tehlikesi bulunmasına rağmen cezaevi idaresinin keyfi hareket ederek, Bünyamin Bilge’nin hayatını riske
soktuğunu iddia ederek hukuki yardım talep etti.
19 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan İsmet Bardak, Bayrampaşa cezaevinde
yatmakta olan oğlu Servet Bardak’ın (1988) lise son sınıfta aynı okulda okuyan arkadaşını bıçaklayarak
öldürdüğünü ve müebbet hapis cezası aldığını, cezadan sonra psikolojisi bozulan oğlu için üç defa ruh ve
sinir hastalıklarına başvurulduğu halde sevk edilmediğini belirterek hukuki yardım talep etti.
Sincan Kadın ve Çocuk Cezaevi’nde tutuklu bulunan Nevin Yaylacı (49), 29 Temmuz günü hücre
arkadaşları tarafından baygın halde bulundu. Doktorun tansiyonuna baktığı Yaylacı, şiddetli baş ağrısı
yaşamaya başladığını söyledi. Bu sırada Yaylacı’nın ağzı köpürmeye başladı, dişleri kilitlendi ve vücudu
kaskatı kesildi. Cezaevi kampüsü içindeki revire kaldırılan Yaylacı’ya migren teşhisi kondu. Gece 03.00
sularında baş ağrılarının şiddetlenmesi üzerine Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaylacı’ya, burada
da sinüzit teşhisi kondu, ilaç verilerek, cezaevine geri gönderildi. Aynı gece durumu ağırlaşan Yaylacı artık
bilinç kaybı yaşamaya, kusmaya, devamlı terlemeye başladı. Krizleri sıklaşan ve durumu ağırlaşan
Yaylacı, pazartesi akşamı Numune Hastanesi’ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen
Yaylacı, Hacettepe Hastanesi’ne gönderilerek ameliyat edildi. Yaylacı’nın avukatı ve Çağdaş Hukukçular
Derneği Başkanı Kazım Bayraktar da yazılı bir açıklama yaparak. “Nevin Yaylacı’ya yapılanlar, siyasi
tutukluları ‘terörist’, tüm tutukluları boyun eğdirilmesi gereken ‘düşman’ olarak algılamaya eğitilmiş cezaevi
personelinin bilinen sıradan davranışının da ötesindedir” dedi.
4 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Fevzi İnce, “Sincan 1. nolu cezaevinde
bulunan kardeşim Yaşar İnce’nin Hepatit B, bel fıtığı, kalp yetmezliği, böbrek ve diğer sağlık sorunları
olmasına rağmen cezaevi yetkililerince tedavisi engellenmektedir. Sağlığına kavuşabilmesi için tam
teşekküllü hastaneye yatırılması gerektiği halde yatırılmamıştır, kardeşimin sağlık hakkı ihlal edilmektedir”
diyerek hukuki yardım talep etti.
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Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Birliği (TUYAB), İHD İstanbul Şubesi'nde yaptığı basın açıklamasında
tutuklu ve hükümlülere yönelik hak ihlallerine dikkat çekti. TUYAB adına açıklama yapan Emriye Demirkır,
F tipi cezaevlerinde tutuklulara yönelik hak gasplarının artarak devam ettiğini belirtti. Hasta tutukluların
bilinçli bir yönelimle tedavi edilmeyerek ölüme terk edildiğini iddia eden Demirkır, 2006'dan bu yana
Sincan 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yaşar İnce'nin durumunun bunun bir göstergesi
olduğunu ifade etti. Hepatit B hastası olan Yaşar İnce'nin tedavisinin engellendiğini belirten Demirkır,
İnce'de kalp rahatsızlığı, bel fıtığı, mide ülseri ve böbrek rahatsızlığının da olduğunu söyledi. Demirkır,
durumu kritik olan İnce'nin ve tüm hasta tutukluların tahliye edilmesini istedi.
“Örgüt adına silahlı eylemde bulunmak” suçlamasıyla 1994 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılan şu
an Midyat M Tipi Cezaevi'nde kalan Cebrail Vural (42) adlı PKK hükümlüsü, 13 yıldır dolaştırıldığı
Diyarbakır, Yozgat, Muş ve Midyat cezaevlerinde yaşadığı sağlık sorunlarının giderilmediğini belirtti. Vural,
Viranşehir'de yaşayan ailesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, "7 defa Tifo oldum. 1999 yılında yapılan
sağlık taramasında Tüberküloz başlangıç aşamasında olduğum teşhisi konuldu. Hala rahatsızlıklarım
devam ediyor" dedi. Yakalandığı sırada kullanılan kimyasal silahlar, sorgu esnasında yapılan işkenceler
ve cezaevi ortamının sağlığını bozduğuna işaret eden Vural sağlık sorunlarına ilişkin şunları
belirtti:"Özellikle son zamanlarda aşırı soğuk, aşırı terleme, kuru öksürük var. Sabahları uyandığımda
kendimi çok takatsiz hissediyorum. Göz kapaklarımda şişlik oluyor. Boğazımda kuruluk hissediyorum.
Fiziki olarak her gün zayıflıyorum. İştahsızlık var. Yemek yediğimde midem bulanıyor. Kalbimde
dengesizlik var. Vücudumun çeşitli yerlerinde beyaz pulcuklar oluşuyor."
İHD Bingöl şubesine mektupla başvuruda bulunan Murat Caf, yaklaşık 14 aydır Bingöl M tipi kapalı
cezaevinde kaldığını ve ciddi böbrek rahatsızlığı çektiğini tedavisinin yapılması için durumu cezaevi
yönetimine bildirdiğini fakat gerekli hiçbir işlemin yapılmadığını belirti.
Kürkçüler Cezaevi'nde bulunan PKK hükümlüsü Mehmet Kutli'nin annesi Fatma Kutli, 20 Eylül günü
yaptığı açıklamada, böbrek hastası olan oğlu ve diğer hasta tutukluların “Doktor yok” denilerek tedavi
edilmediğini iddia etti. Kutli, telefonla görüştüğü oğlunun, hasta tutuklu ve hükümlülerin farklı gerekçelerle
revire çıkarılmadığını anlattığını, cezaevi idaresinin oğlu Kutli'ye 3 ay görüş yasağı verdiğini söyleyen
Kutli, oğlu ve diğer tutukların sağlık sorunları olduğunu belirterek, "Gardiyanlar 2 haftadır hasta tutuklulara
'Doktor tatilde bugün olmaz başka bir zaman' diyerek, revire çıkarmıyor" dedi.
8 Kasım günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Hikmet Akbel, abisi Cengiz Akbel’in (1976) “örgütlü
suç kapsamında uyuşturucu taşımaktan” tutuklanarak cezaevine konulduğunu, önce Bitlis E Tipi ve
ardından da Van F tipi cezaevine sevk edildiğini, 7 Kasım günü ziyaret ettiği abisinin “kendisine tüberküloz
tanısı konulduğunu ancak tüm istem ve başvurularına rağmen hastaneye sevkinin yapılmadığını tek
başına bir hücrede tutulduğunu” belirttiğini ifade ederek hukuki yardım talep etti.
22 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine mektupla başvuruda bulunan Demet Aslan (13) şu beyanlarda
bulundu: “Ben 13 yaşındayım. Şu anda 8. sınıfa geçtim. Babam Arap Aslan 14 yıldan beri belden aşağı
felçli durumda ve yatalak bir şekildedir. Şu anda işlediği suç nedeniyle Diyarbakır ili Çermik ilçesi
cezaevinde kalmaktadır. 4 aydan bu yana ise beden temizliği ve kendi ihtiyaçlarını görememektedir.
Büyük abdestini altına yapmakta, hiçbir ihtiyacını karşılamayacak şekilde zor durumdadır. Ayrıca 1 yıl
önce ameliyat olarak kalp kapakçığı değiştirildi. Nefes almakta dahi zorlanıyor. Babam sağa sola
dönemediği için vücudunda yatak yaraları çıkmıştır. Ayrıca yakın zamanda Çermik Cezaevi kapanacağı
için Diyarbakır E Tipi Cezaevine revir koğuşunda kalacaktır. Babamın ciddi sağlık sorunları nedeniyle
kalan 1 yıllık cezası ev hapsine çevrilerek cezasını evde tamamlamasını istiyorum.” Bunun için gerekli
hukuki girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”
8 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine mektupla başvuruda bulunan Selma Ökan şu beyanlarda
bulundu: “Babam M. Emin Özkan Müebbet hapis cezası alarak 11 yıldan beri cezaevinde kalmaktadır. Şu
anda Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Babam şuanda 69 yaşında ve ciddi sağlık sorunları
yaşamaktadır. Babamın kalp rahatsızlığı, tansiyon, bağırsak sorunları ve solunum yollarında hayati
tehlikede sağlık sorunları yaşamaktadır. Mevcut durumda cezaevinde kendi başına yaşabilecek bir
durumda değildir. Bugüne kadar cezaevinde sağlık kontrolünden geçmemiştir. Babamın tam teşekküllü bir
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sağlık kuruluşuna sevkinin yapılmasını ve sağlık durumunun raporlandırılması istiyorum. Bunun için
gerekli hukuki girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”
20 Ağustos günü Buca Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ayhan
Kartal, sağlık sorunlarının olduğunu ve hastanede tedavisinin yapılmadığını belirtti. Kartal, 11 Eylül günü
İHD İzmir şubesine yapyığı ikinci başvuruda, çene damağında kırık olduğunu, yemek yemekte sıkıntı
yaşadığını, hastaneye sevk edildiğini ancak hastanedeki doktorun “seni ameliyat etmeyeceğim” diyerek
kendisi ile kavga ettiğini, plastik cerrahinin kendisi ile ilgilenmediğini iddia etti.
7 Eyül günü İHD Diyarbakır şubesine mektupla başvuruda bulunan İmiş Mutlu şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Mehmet Mutlu, yaklaşık 13 yıldan beri cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. Cezaevinde
yaklaşık 9 yıl kaldıktan sonra 2003 yılından itibaren oğlumun psikolojik sorunları baş göstermeye başladı.
Üç yıldan itibaren ise rahatsızlığı ağırlaşmaya başladı. Bu rahatsızlıklarından dolayı Bakırköy Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesinde iki sefer olmak üzere toplam 3 ay, yine Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesinde de 20 gün tedavi gördü. Bu tedavilerinin yapılmasına rağmen sağlık durumunda herhangi
bir düzelme olmadı. 17 Ocak 2007 tarihinde oğlumla görüşmek amacıyla Midyat F Tipi Cezaevine gittim.
İlk olarak oğlumla görüşemedim. Cezaevi Müdürü ile yaptığım görüşme sonucu oğlumun sağlık
durumunun kötü olduğunu öğrendim ve Cezaevi Müdürü, oğlumun etrafa zarar verebileceğinden dolayı
açık görüşe izin veremeyeceğini belirtti. Bunun üzerine ancak kapalı cam arkasından telefonla görüşmeye
izin verebileceğini söyledi. Bunun üzerine oğlum ile telefonla görüşebildim. Telefonla görüşürken oğlumun
aşırı agresif olduğunu, konuşma esnasında küfürlü konuştuğunu ve sürekli saldırgan davranışlar
içerisinde olduğunu gözlemledim. Oğlumun bu davranışları nedeniyle kendisi görüşmeyi tamamlamadan
hücresine gitti. Son olarak 8 Mart 2007 tarihinde Midyat Cezaevi’nde oğlum ile yaptığım görüşmede oğlum
dengesiz hareketlerde bulunmaktaydı. Başka konular hakkında sürekli konuluyordu ve saldırgan tutumlar
içerisindeydi. Konuşmama izin vermiyordu. Oğlumun sağlık durumunun çok kötü olduğunu ve acil
müdahale gerektiğini gördüm. Bunun için gerekli hukuki girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”
4 Ekim günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Rabia Aslan, 20 Mart 2007 tarihinde oğlu Emrullah
Aslan’ın gözaltına alındığını ve tutuklanarak Kırıklar 1 Nolu Cezaevine konulduğunu, oğlunun cezaevine
girmeden 53 gün önce ameliyat olduğunu ve bileğinden omzuna kadar alçıya alındığını, yaklaşık bir ay
önce de dikişlerinin alındığını ifade etti. Rabia Aslan, doktorların talebi üzerine 1 Ekim 2007 tarihinde
tekrar kontrole götürülmek üzere oğlunun ring aracına bindirildiğini, ring aracına kelepçesiz bindirildiğini,
ancak aracın içerisinde iç kapının kapatıldığını ve görevlilerce kelepçe takıldığını, alçısının ağır olması
nedeniyle kolunun askıda olması gerektiğini, ancak görevlilerce boynunun altına küçük bir minder
yerleştirildiğini, sol eliyle kolunu tutmak zorunda kaldığını, oğlu itiraz ettiği için askerlerin komutanı
çağırdığını, komutanın askerlere “bunu araçtan indirin” dediğini, oğlunun askerler tarafından araçtan
indirilerek koğuşuna geri götürüldüğünü belirtti.
28 Ekim günü Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden İHD İzmir şubesine faks ile başvuruda bulunan Yavuz
Demirkıran 3 yıldan beri cezaevinde yattığını, çeşitli sağlık sorunları yaşadığını, gözlerinden rahatsız
olduğunu, bu rahatsızlığın giderek arttığını, doktora gittiğini ve gözlük derecesinin yükseldiğini ve
kendisine yeni bir reçetenin yazıldığını, ancak maddi olanakları olmadığını ve bu nedenle gözlüksüz
kaldığını belirterek yardım talep etti.
İHD Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu’na başvuruda bulunan Selvi Gülmez, oğlu Ali Gülmez’in Kasım
2007 tarihinde iki dişi düştüğü için diş doktoruna gittiğini, muayene sırasında asker kelepçeyi açarken
doktorun “kelepçeyi açma” diye müdahale ettiğini, oğlunun “sen doktorsan kelepçeyi açmadan nasıl beni
muayene edeceksin” demesi üzerine doktor muayene etmeden oğlunun geri gönderildiğini belirtti.
17 Aralık günü İHD Diyarbakır Şubesi’ne başvuruda bulunan Enver Özkartal, Adana ili Ceyhan ilçesinde
M Tipi Cezaevi’nde 15 yıldan beri hükümlü olarak yatmakta olan Halil Güneş’in ailesine doktorlar
tarafından Güneş’in kemik kanseri olduğunun bilgisinin verildiğini, Güneş’in acilen kemoterapi tedavisini
görmesi gerektiğini belirterek yardım talep etti.
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2 Şubat günü İHD İstanbul Şube binasında basın toplantısı düzenleyen Mücadele Birliği Platformu,
Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Serbülent Sürücü, Nurettin Temel ve Barış Cengiz'e 2008
yılına kadar görüşe çıkmama ve mektup cezası verildiğini belirtti.)
5 Şubat günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Halime Güçlü, oğlunun Edirne E Tipi Kapalı
Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunduğunu, mahkûmların haftada bir defa aileleriyle telefonda görüşme
hakkı çerçevesinde oğlu ile telefonda görüşmeye çalıştığını ancak Türkçe bilmediği için görüşmesinin
kesildiğini, görüşe gittiği zaman da aynı sıkıntının yaşandığını belirtti.
Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan Ayten Özdoğan, 6 Şubat günü İzmir Cezaevi İnisiyatifi’ne
gönderdiği mektupta 19 Aralık tarihli kartının tamamı sakıncalı bulunarak İzmir Cezaevi İnisiyatifi’ne
gönderilmediğini belirtti.
Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan Deniz Demirkapı’nın, Rabbena Hanedar’a, Kaan Ünsal’a ve
Hüseyin Özarslan’a gönderdiği mektuplar hakkında, idare tarafından imha kararı alındı. Bunun dışında,
Nurcan Temel’in Mustafa Gök’e gönderdiği 27 Şubat tarihli taahhütlü mektupta, olması gereken iki kart
çıkmadı. Kartlarla ilgili Mustafa Gök, 05.03.2007 tarihinde Sincan Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulundu.
Sincan Kapalı Kadın Cezaevi’nde bulunan Nurcan Temel isimli mahkûm, 3 Mart günü TAYAD’a
gönderdiği mektupta, “slogan attığı” gerekçesi ile Ebru Benek isimli mahkûma “3 ay iletişim yasağı”
verildiğini belirtti.
Bolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan hükümlü Halil Gündoğan, İzmir Cezaevi İnisiyatifi'ne gönderdiği
mektupta, 12 Şubat’tan beri ailelerine gönderdikleri mektupların, cezaevi idaresi tarafından engellendiği
belirtti.
“Yasadışı örgüt üyesi” olduğu gerekçesiyle Şubat ayında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan DTP
İstanbul İl Yöneticisi Lokman Başaran'a haftalık olarak ailesiyle yaptığı telefon görüşmelerinde Kürtçe
konuştuğu gerekçesiyle Mart ayında telefon yasağı getirildi.
Ali Osman Köse’nin, 18 Mart günü Edirne F Tipi Hapishanesinden Sincan 1 No.lu F Tipi hapishanesindeki
Rabbena Hanedar’a gönderdiği ve içinde fotoğraf da bulunan taahhütlü mektup, Rabbena Hanedar’ın
eline ulaşmadı. Ali Osman Köse’ye geri de gönderilmeyen mektup kayboldu.
Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan Melek Seren’in 28 Mart günü Filiz Gencer’e göndermek istediği
mektubun bir kısmının, idare tarafından “devleti küçük düşürücü, örgüt ve örgüt elemanlarını yüceltici
ibareler olduğu” gerekçesi ile gönderilmemesine karar verildi. Nurcan Temel’in de, 28 Mart günü,
göndermek istediği 20 adet mektubun tamamı da, benzer nedenlerle gönderilmedi.
Kaan Ünsal adlı kişinin, İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesi mahkûm koğuşunda yatan Sevgi Saymaz’a 1
Mart günü gönderdiği faks teslim edilmedi. PTT, “Yeşilyurt Devlet Hastanesi mahkûm koğuşu gönderileri
nöbetçi astsubay tarafından kabul edilmedi” diyerek faksın alıcısına ulaştırılmadığını bildirdi.
28 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan M.E.E., kardeşi H.İ.E.’nin Ankara Sincan
Gençlik ve Çocuk Cezaevinde tutuklu bulunduğunu, kardeşi ile yaptıkları telefon görüşmelerinde Kürtçe
konuşulduğu zaman telefon bağlantısının kesildiğini belirtti.
Hediye Baran 29 Mart günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, Yumurtalık Cezaevi’nde yatmakta
olan abisi Fehmi Baran ile Türkçe bilmeyen annesinin telefonda Kürtçe konuştuğu için görüştürülmediğini,
bu durumu Savcılığa bildirdiklerini, Savcılığın “Kürtçe bilen memurumuz yok, nereye istiyorsanız oraya
başvurun” cevabı verdiğini belirtti. İHD Adana Şubesi, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına ve
Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuş, ancak gönderilen cevabi yazıda yapılan incelemeler sonucu
iddiaların doğru olmadığı ve bundan dolayı da bir soruşturmaya gerek duyulmadığı belirtilmiştir.

317

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

Diyarbakır'daki E ve D Tipi cezaevlerindeki ile Adana Kürkçüler Cezaevi'ndeki PKK'li tutuklu ve
hükümlülere, Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna dikkat çekmek amacıyla başlattıkları eylem nedeniyle
disiplin cezaları verildi. Mart ayında, Diyarbakır'da ki E ve D Tipi cezaevlerinde PKK'li tutuklu ve
hükümlülerin Abdullah Öcalan'ın zehirlendiğine ilişkin yapılan açıklamalar üzerine revire ve sağlık
kuruluşlarına gitmeme kararı alarak eylem başlattı. Cezaevi yetkililerinin tutuklu ve hükümlülere
başlattıkları eylemlerinden dolayı görüş, mektup ve telefonla konuşmama gibi disiplin cezaları verdiği
bildirildi. Adana Kürkçüler F ve E Tipi Kapalı Cezaevi'nde de bulunan PKK'li tutuklu ve hükümlülerin de
başlatmış oldukları eylem nedeniyle aynı uygulamaya tabi tutulduğu bildirildi.
9 Nisan günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Abdulhamit Kola, oğlu Suat Kola ‘nın Edirne F Tipi
Cezaevi’nde bulunduğunu, babaannesinin torununun görüşüne gittiğini, Türkçe bilmediği için torunu ile
Kürtçe konuştuğunu ve bundan dolayı idare tarafından görüşmesinin engellendiğini belirtti.
Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan Muhammet Bayramlı’nın, İHD Ankara Şube’si
Cezaevi Komisyonu’na göndermek istediği mektup, Cezaevi Mektup Okuma Komisyonu tarafından
sakıncalı bulunarak, 17.04.2007 tarih ve 2007/7 sayılı karar ile Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Sonucunda
Muhammet Bayramlı’nın göndermek istediği mektubun, Cezaevi Kurumu ve Uygulamaları hakkında “yalan
ve yanlış ifadelerde bulunduğu” gerekçesiyle sakıncalı görülerek, Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu
tarafından imha edilmesine karar verildi.
30 Nisan günü İHD İzmir şubesine Buca Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevinden başvurudan bulunan Hüseyin
Tunç, Selçuk Esin, Kemal Yigit, Kureyş Bakay, Nedim Gül, Nimet Yılmaz, Riraç Toluk ve Ahmet Çakal
isimli mahkûmlar, yaklaşık 8 aydan bu yana kendilerine tanınan ve aileleriyle yapılması gereken 10
dakikalık telefon görüşmesinin Kürtçe konuşmalarından dolayı engellendiğini belirttiler.
3 Mayıs günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan hükümlü Mehmet Siraç Keskin, 5 ayı aşkın süreden
beri Kürtçe konuştukları gerekçesiyle annesiyle telefon görüşmesi yapamadıkları, annesinin hiç Türkçe
bilmediğini, Adalet Bakanlığının ön gördüğü haftada bir 10 dakikalık telefon görüşmesinin Türkçe olmadığı
için engellendiğini belirtti.
Mayıs ayında İHD İzmir şubesine Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevinden başvuruda bulunan Mahmut Badur
ve Ahmet Çakal, hükümetin politikalarından dolayı slogan attıkları gerekçesiyle 1 ay faks, mektup, telgraf
yollamama cezası verildiğini, “Kürtçe konuştukları” gerekçesiyle haftalık 10 dakikalık telefonla görüşme
haklarından mahrum bırakıldıklarını belirttiler.
29 Mayıs günü mektupla İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan Nejat Kılıçdoğan, Bingöl M tipi
cezaevinde kaldığını, cezaevinde keyfi uygulamalarla karşılaştıklarını en sırdan yaşamsal ihtiyaçlarının
bile engellendiğini ve cezaevi yönetimiyle yaptığı görüşmelerin sonuç vermediğini belirtti.
Kürkçüler F Tipi cezaevinde hükümlü olarak bulunan İbrahim Yapıcı, İHD Adana şubesine mektupla
yaptığı başvuruda, mektuplarının geç verildiğini belirtti.
4 Haziran günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi C 32 de hükümlü Naif
Özkılıç; hafta da 10 dk telefon açma hakları olmasına rağmen ayın üç haftası bu hakkı kullandıklarını, ayın
bir haftası açık görüş gerekçesiyle bu haklarının ellerinden alındığını, Kürtçe ve Arapça yazdıkları
mektuplarının gönderilmediğini belirtti.
Sincan F Tipi Cezaevi Disiplin Kurulu, Mesut Çeki adlı siyasi tutuklunun, tutuklu bir arkadaşına göndermek
istediği mektubu, “PKK’ye destek verici nitelikte yazı” şeklinde değerlendirdi. Çeki, 11 Temmuz 2007
tarihinde başka bir cezaevinde bulunan arkadaşına bir mektup yazdı. Mektupta daha önceden
“görülmüştür” damgasıyla cezaevine giren İletişim Yayınları’ndan çıkan ve Levent Cantekin’in derlediği
Çizgili Kenar Notları kitabında yer alan Mesut Yeğen’in ‘Qırıx: İki Çağrı, İki Celp Arasında Bir Şehir’ başlıklı
makalesine de yer veren Çeki, cezaevi yönetiminin engeliyle karşılaştı. Cezaevi Mektup Okuma
Komisyonu, mektubu Cezaevi Disiplin Kurulu’na aktardı. Mektubu inceleyen Disiplin Kurulu, Çeki’ye şu
yanıtı verdi:“Gereği Düşünüldü: Disiplin Kurulumuzca adı geçen tutuklu Mesut Çekici’nin yazmış olduğu
mektupta ‘Qırıx: İki Çağrı, İki Celp Arasında Bir Şehir’ diye başlayan sayfada terör örgütü PKK’ya destek
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verici nitelikte yazıların olması, emniyet güçleri hakkında karalayıcı ifadelerden dolayı Tüzük’ün 91/3 ve
123/1 maddeleri ve 5275 sayılı kanunun 68/3 maddesine göre bu kısmın imhasına oy birliği ile karar
verildi. ”Çizgi roman kültürü üzerine incelemeleriyle tanınan Levent Cantekin’in derlediği kitapta, son 25
yılda derinleşen sınıfsal yarılmaların, toplumsal yaşama nasıl yansıdığını gösteren çalışmalar yer alıyor.
Bir marjinal kategorisi olarak Kürtlerle ilgili iki makale var kitapta. Bunlardan birisi ise Mesut Yeğen’in
karikatürist Doğan Güzel’in Qırıx karakteriyle ilgili makalesi.
Buca Kırıklar 1 Nolu cezaevinden İHD İzmir şubesine mektupla başvuruda bulunan Mehmet Yıldırım
(1979), 23.10.2006 tarihinde “PKK adına eylem yaptığı” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konulduğunu,
ailesinin Antep’te ikamet ettiğini, yerin uzaklığı ve ekonomik şartlardan dolayı ailesinin gelemediğini,
haftada bir yapılması gereken 10 dakikalık telefon görüşmesinin “ Kürtçe konuştuğu” için 15-20 saniye
sonra kesilerek engellendiğini belirtti.
Hatice Korkut, Mehmet Sani Kızılkaya, Ömer Güneş ve Mustafa Eraslan isimli avukatlar, İmralı Özel Tip
Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan müvekkilleri Abdullah Öcalan ile haftalık olağan görüşmelerini yapmak
için 15 Ağustos günü jandarma komutanlığında gerekli işlemleri yapan avukatlara, jandarma yetkilileri
‘kosterin bozuk olduğunu’ gerekçe göstererek, İmralı’ya gidemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine
avukutlar geri dönmek zorunda kaldı.
31 Ekim günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Üzeyir Bayram şu beyanda bulundu; “Oğlum Salih
Bayram (1983) askerlik dönüşü İstanbul ilinde çalışmaya gitti.2003 yılı ortalarında İstanbul ilinde gözaltına
alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Örgüt üyeliğinden 7,5 yıla yakın ceza aldı. Halen
Tekirdağ F tipi cezaevinde tutuklu bulunan oğlum Salih Bayram ile en son bir ay öncesine kadar telefon
görüşmelerini Kürtçe yapmaktaydım. Kürtçe konuşmamızın nedeni ise benim ve annesinin Türkçe
bilmemesidir. Ancak bundan bir ay önce telefon görüşmelerimiz Kürtçe konuşmadan dolayı engellendi ve
oğlumuzla konuşamadık. Ben oğlumla Kürtçe dışında başka bir dil ile konuşamıyorum. Bu yasağın
kaldırılması için derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum’’dedi.
İmralı Tek Kişilik Özel Tip Cezaevi'nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları Ömer Güneş, Asya
Ülker ve Doğan Erbaş, 21 Kasım günü “hava muhalefeti” gerekçesi ile yapamadıkları haftalık olağan
görüşmelerini yapmak üzere 5 Kasım günü Gemlik'e gitti. Avukatlar, Gemlik Jandarma Komutanlığı
tarafından “koster bozuk” gerekçesi ile İmralı Adası'na götürülmedi. Avukatların Öcalan ile 14 Kasım, 16
Kasım ve 20 Kasım'da yapmak istedikleri görüşmeler ise “hava muhalefeti” gerekçesiyle yapılamamıştı.
22 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Halil Çetin ve Rabia Çetin, yakınları Mehmet
Faruk Aydın’ın tutuklanarak Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevine konulduğunu, yaklaşık 4 ay boyunca
kendileriyle düzenli olarak telefonla görüşebildiklerini, ancak son 1-1,5 aydır telefonla görüşmelerinin
kısıtladığını, anneleri Kamile Aydın’ın Kürtçe dışında dil bilmediğini, cezaevi yetkililerinin kendilerine
“Bizler tüm telefonları dinlemek zorundayız. Şu anda Kürtçe bilen bir personelimiz olmadığı için bu dilde
görüşme yapmasına izin vermiyoruz” dediğini belirttiler.
24 Ekim günü İHD Batman şubesine başvuruda bulunan Mehmet Kaçmaz, oğlu Hasan Kaçmaz’ın (1983)
Tekirdağ Ceza ve Tutukevinde hükümlü olarak bulunduğunu, ekonomik sıkıntı nedeniyle kendisiyle ancak
telefonda görüşebildiğini, son bir aydır telefon görüşmelerinin “Kürtçe konuştukları” gerekçesiyle
engellendiğini belirtti.
29 Ekim günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda bulunan Seval Gündoğdu, Kürkçüler E Tipi
Cezaevinde tutuklu bulunan Merah Şahin’e 16.10.2007 tarihinde gazete götürdüğünü, cezaevi
görevlilerinin gazeteye baktıklarını ve gazetenin tarihi geçtiği için almayacaklarını söylediklerini, “toplatma
kararı yoktur” demesine rağmen gazeteyi içeri almadıklarını belirtti.
Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi'ndeki 4 siyasi kadın tutuklu (Meryem Aydar, Meral Şahin ve 2 kadın
mahkum), cezaevi idaresi tarafından açık görüşlerde takılması zorunlu hale getirilen “Terör suçlusu” yazılı
kimlikleri kabul etmediği için Kurban Bayramı nedeniyle yapılacak açık görüşe çıkarılmadıklarını bildirdi.
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12 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda Mehmet Sıdık Oğurtan, oğlu İsmail Cengiz Oğurtan’ın
2002 yılından beri cezaevinde bulunduğunu, şu an Tekirdağ F Tipi cezaevinde yatmakta olduğunu,
mahkumların birinci dereceden yakınları ile hafta da bir gün telefonla konuşma hakkına sahip olmasına
rağmen, bu görüşmeden yararlanamadıklarını, eşinin Türkçe bilmediğini, oğluyla telefonda Kürtçe
konuştuğu için görüşmenin kesildiğini belirtti.
İHD Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu’na başvuruda bulunan Zöhre Kahraman, 13 Kasım günü Sincan 1
No’lu F Tipi Cezaevi’ne oğlu Cengiz Kahraman ile kapalı görüşe gittiğini ancak “görüş yasağının olduğu”
gerekçesiyle geri çevrildiğini, oğlu ile 6 aydır açık görüşe giremediğini, 7 aydır mektup yasağı olduğu için
de haberleşemediğini belirtti.
15 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Mehmet Şerif Kortak, abisi Ramazan
Kortak’ın Kasım 1996 yılından beri hükümlü olarak cezaevinde bulunduğunu, yasa değişiklikleri nedeniyle
hakkında yeniden yargılanma kararı verildiğini, son 8 aydır abisiyle ne telefon ne de açık görüş
yapamadıklarını, gerekçe olarak abisinin disiplin cezasını gösterildiğini belirttiler.
6 Aralık günü İHD Diyarbakır Şubesi’ne başvuruda bulunan M. A., ağabeyleri M. A. ve H. A.’nın yaklaşık 2
yıldır Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde kaldığını, her Çarşamba günü telefonla görüşme hakları olmasına
rağmen, Türkçe bilmeyen annesi ve babası ile yaptıkları görüşmenin engellendiğini ve bir sonraki hafta
görüşme yasağı uygulandığını, bu durumun yaklaşık 2 yıldır devam ettiğini belirtti.
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan mahkumlar, yollamak istedikleri taahhütlü mektupların posta
iletilerinin-alındı-verilmediğini ve mektupları hakkında her hangi bir alınmış kararın kendilerine
iletilmediğini, yaptıkları suç duyurusu dilekçeleri ve itiraz dilekçelerinin işleme konulmadığını belirttiler.
Mahkûmlardan Erdener Demirel’in 01.01.2008 tarihinde yollamak istediği üç adet mektup hakkında
(Adalet Bakanlığına ve Akın Birdal’a iadeli taahhütlü ve Birgün gazetesi Ahmet Tulgar’a APS’li) her hangi
bir bilgi verilmediği, yine Erdener Demirel’in 31.12.2007 tarihinde Ahmet Tulgar’a ve Ufuk Uras’a
gönderdiği iki adet APS’li mektubun, mahkum Coşkun Akdeniz’in 31.12.2007 tarihinde Sincan L Tipi
hapishanesinde Nurettin Demirtaş’a ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi Akın Birdal’a gönderdiği iki
adet taahhütlü mektubun, mahkum Barış Akkuş’un 31.12.2007 tarihinde TBMM İnsan Hakları Komisyonu
Başkanı Zafer Üskül’e gönderdiği bir adet taahhütlü mektubun, mahkum Coşkun Akdeniz’in 08.01.2008
tarihinde İlyas Akdeniz ve Songül Oruç’a gönderdiği iki adet taahhütlü mektubun, mahkum Resul
Kocatürk’ün 27.12.2007 tarihinde Yürüyüş dergisine gönderdiği bir adet fax ve 04.01.2008 tarihinde
Türkiye Gerçeği dergisine gönderdiği bir adet taahhütlü mektubun, mahkum Haydar Bayar’ın 17.01.2008
tarihinde Kandıra F tipi cezaevine göndermek istediği bir adet faksın, mahkum Hasan Polat’ın 14.01.2008
tarihinde Kandıra F tipinde Sami Özbil’e gönderdiği bir adet taahhütlü mektubun, mahkum Gökhan Oruç’
un 27 Kasım 2007 tarihinde Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi’ne gönderdiği bir adet taahhütlü mektubun,
mahkum Ayhan Güngör’ün 31.12.2007 tarihinde İzmir Cezaevi İnisiyatifine ve 01.01.2008 tarihinde Veysel
Kaplan’a göndermek istediği iki adet taahhütlü mektubun, mahkum Fehmi Karaman’ın Zübeyde Karaman
ve Leyla Karaman a gönderdiği iki adet taahhütlü mektubun, mahkum Turaç Solak ve Erkan Altun’un
02.01.2008 tarihinde aynı zarf içinde Meral Solak’a göndermek istedikleri bir adet taahhütlü mektubun,
mahkum Ulvi Yalçın’ın çeşitli tarihlerde, çeşitli yerlere gönderdikleri 7-8 adet taahhütlü mektupların akıbeti
hakkında her hangi bir bilgi verilmediği ve yazılı bir karar iletilmediğini belirttiler. Bunun yanı sıra, mahkum
F.Ergin Arpaç’ın Baysal Demirhan’a göndermek istediği bir adet mektuba (Karar no: 2007/236 karar tarihi:
24.12.2007), mahkum Hüseyin Uzunbağ’ın Haydar Sönmez’e göndermek istediği bir adet mektuba (Karar
no: 2007/236 karar tarihi: 24.12.2007), mahkum Menderes Leyla’nın 16.1.2008 tarihinde İHD İstanbul
Şubesine yollamak istediği bir adet faks’ai Murat Karayel’in Orhan Saygıner’e gönderdiği bir adet APS li
mektubun iki sayfasına (2008/12 karar no ile 14.1.2008 tarihli), mahkum Nihat Konak’ın Muhammet
Akyol’a gönderdiği bir adet taahhütlü mektuba (Karar tarihi : 14.1.2008 karar no: 2008/11), mahkum İsmail
Yılmaz’ın 26.12.2007 tarihinde Eylem Baş ve Zeynel Firik’e gönderdiği iki adet taahhütlü mektuba,
mahkum İsmail Yılmaz’n 28.12.2007 tarihinde Zeliha Bulut’a göndermek istediği bir adet taahhütlü
mektuba, mahkum Veli Özdemir’in Sinan F tipinde kalan Kenan Özyürek’e gönderdiği mektuba
(17.1.2008 tarih ve 2008/25 nolu karar ile), mahkum Ulvi Yalçın’ın Sincan Kadın Hapishanesi’nde Senem
Gül’e gönderdiği mektubun 4 sayfasına (Karar no: 2008/23 karar tarihi 17.1.2008) “sakıncalı denilerek el
konulduğunu”, mahkum Turaç Solak’a Ayşe Işık’ tan gelen taahhütlü mektubun iki sayfasına “içeriğinde
örgüt hakkında propaganda yapılması” gerekçe gösterilerek el konulduğunu belirttiler.
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Cezaevlerinde Disiplin Cezaları
Hücre Cezası Alanlar
Mahmut Polat ve Fevzi Arslan İHD Şanlıurfa şubesine yaptıkları başvuruda, Müslüm Polat ve Fevzi
Arslan’ın Şanlıurfa E tipi kapalı cezaevinde tutuklu olduklarını, görüşe gittiklerinde görüştürülmediklerini,
gardiyanların kendilerine sözlü olarak “yemek boykotu, koğuşta huzursuzluk çıkarmak nedeni ile hücre
cezası verildiği” şeklinde gerekçe gösterdiklerini belirttiler.
Sincan Kapalı Kadın Cezaevi’nde bulunan Nurcan Temel isimli mahkûm, 3 Mart günü TAYAD’a
gönderdiği mektupta, “slogan attığı” gerekçesi ile kendisine “3 ay görüş cezası” verildiğini belirtti.
3 Nisan günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Zinnet Aslan, hükümlü eşi Habib Aslan’ın (1975) bir
yıl önce Siirt E Tipi Kapalı cezaevine naklinin yapıldığını, eşinin bir ay önce siyasilerin bulunduğu koğuşa
girmek için cezaevi idaresine dilekçe verdiğini, dilekçeden sonra eşini tek kişilik hücreye koyduklarını
belirtti.
İmralı Özel Tip Kapalı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan’a “örgüt propagandası yapmak ve örgüte
talimat vermek ve verdirmek” gerekçesiyle 20 günlük hücre cezası verildi. Av. İbrahim Bilmez, Öcalan’ın
cezasının 25 Nisan gününden itibaren başladığını belirtti.
Kandıra F Tipi Cezaevi'nde PKK davalarından bulunan mahkûmlara "Abdullah Öcalan'ın zehirlendiği
yolundaki iddialar" nedeniyle açlık grevi yaptıkları için hücre cezası verildi.
Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan 50 PKK davası tutuklu ve hükümlüsüne cezaevi yönetimine verdikleri
dilekçelerde "Sayın Öcalan" ifadesini kullandıkları gerekçesiyle 10'ar gün hücre cezası verildi.
Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi'ndeki, Nusrettin Kuran, Nurettin Adamış, Ramazan Kortak, Nevzat Öztürk
ve Şaban Soruhan adlı tutuklulara, Adalet Bakanlığı'na gönderdikleri dilekçelerde "Sayın Öcalan" ifadesini
kullandıkları gerekçesiyle hücre cezası verildi.
Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde, ses sanatçısı Xemgin Birhat'ın koğuşunun değiştirilmesine tepki
gösteren iki tutukluya da hücre cezası verildiği bildirildi.
Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan PKK'li tutuklular Ali Adıman ve Ahmet Karakaya, Nisan ayı ortalarında
hücre cezasına çarptırıldı.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde hiç Türkçe bilmeyen ailesiyle yaptığı haftalık telefon görüşmesinde Kürtçe
konuştuğu için Ahmet Akkurt adlı hükümlüye 11 gün hücre cezası verildi ve süresiz telefon görüş yasağı
getirildi. Akkurt, ailesinin Türkçe bilmediği için Adalet Bakanlığı izniyle kendisiyle Kürtçe görüşme
yaptığını, buna rağmen Kürtçe yasağının getirildiğini belirtti. Akkurt'un 31 Mart 2007'de ailesiyle yaptığı
telefon konuşmasını inceleyen Cezaevi Disiplin Kurulu, 'örgüte talimat ve mesaj verdiği' gerekçesiyle
Akkurt'a 11 günlük hücre hapis cezası verilmesine hükmetti. Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu
da aynı gerekçeyle aynı cezayı uygun gördü ve bu cezanın yanı sıra 3 Nisan'da aldığı kararda, Akkurt'un
haftalık telefonla görüşme hakkının tamamen durdurulduğunu bildirdi. Gözlem Kurulu, daha sonra 13
Nisan'da Akkurt'a gözden geçirilmiş kararını iletti. Bu kararda tümden durdurulan telefon görüş yasağı
yerine, 'Türkçe dışında hiçbir dilde konuşmama' yasağı getirildi. Akkurt, ailesinin Türkçe bilmediği için
Adalet Bakanlığı'ndan kendisiyle Kürtçe konuşma izni aldığını ve bu çerçevede görüşme yaptığını
hatırlatarak, yasak kararının hukuki olmadığını belirtti.
Adana’da 24 Mayıs’ta canlı bomba olduğu iddia edilerek gözaltına alınan ve tutuklanarak, Kürkçüler E Tipi
Kapalı Cezaevine gönderilen Ayfer Ayçiçek, Haziran ayı başında sevk edildiği Silifke Cezaevi’nde diğer
bulunan tutuklu ve hükümlülerin sözlü ve fiziki tacizine uğraması üzerine tek kişilik hücreye kondu.
Ayçiçek’in avukatı Tugay Bek, hiçbir disiplin suçu ve cezası olmayan bir tutuklunun tek kişilik hücrede
tutulmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.
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İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Allehedin Koçuk, Kandıra 2 nolu F tipi cezaevinde bulunan
Hüseyin Koçuk’un 21 Haziran günü bir aylık hücre cezasına çarptırıldığını ve kapalı görüşünün
engellendiğini belirtti.
Sincan F Tipi cezaevinde mahkum Engin Aslan’a, “askerlere hakaret ettiği” gerekçesiyle, 5 gün hücre
hapsi ve altı ay açık görüş yasağı verildi.
Kahramanmaraş Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olan 50 kişiye, 'Sayın Öcalan' ifadesini
kullandıkları gerekçesiyle 5 ay görüş cezası ve 250'şer YTL ise para cezası verildi.
12 Ağustos günü İHD Bingöl şubesine mektupla başvuruda bulunan Emre Yavuz, daha önce Muş kapalı
cezaevinde kaldığını ve orda koğuş arkadaşıyla aralarında çıkan tartışmadan dolayı sürgün olarak Bingöl
M tipi Kapalı cezaevine gönderildiğini ve burada tek başına bir hücreye konulduğunu, bunalım ve
sıkıntıdan kaynaklı odayı yaktığını cezaevi idaresine bildirmesine rağmen hiçbir işlemin yapılmadığını ve
Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikolojik tedavi gördüğünü ve tekrar oraya gitmek
istemediğini bildirdi.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Murat Öndaşlı'nın ailesiyle Kürtçe konuştuğu için cezaevi
idaresi tarafından “örgüt propagandası yapıyorsun” gerekçesiyle bir haftalık hücre cezasına çaptırıldı.
Öndaşlı'nın ağabeyi Mehmet Öndaşlı, "Annem Türkçe bilmiyor. Kardeşimde Kürtçe konuşmak zorunda
kalıyor. Daha önce de kardeşime Kürtçe konuştuğu için görüşe çıkmama cezası verilmişti" dedi.
2 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Mecbure Öztürk (1988), oğulları Özgür ile Özer
Evirgen’in Kasım 2007 tarihinde 15 gün hücre cezası ile 1 açık görüş, 6 ay haberleşme, mektup alıp
verme ile telefon cezasına çarptırıldığını belirtti.
Van TUYAD-DER Başkanı Adil Kotay 30 Kasım günü İHD Van Şubesi'nde düzenlediği basın
toplantısında, Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde “Êdî Bes e kampanyası çerçevesinde PKK Lideri Abdullah
Öcalan'ın sağlık koşullarının düzeltilmesi ve operasyonlara son verilmesi” talepleriyle başlatılan açlık grevi
sonrası, açlık grevini organize ettiği iddiasıyla tutuklulardan Bozo Açlan'a 1 yıl disiplin cezası verildiğini,
Eyüp Nantu, Reşit Nantu, İdris Tekin, Lütfü Aslan, Musa Sertkal, Ferit Yıldız ve İbrahim Ceylan’ın ise 11'er
gün disiplin cezasına çarptırıldığını belirtti.
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan PKK davasından tutuklu/hükümlü mahkumların, Adalet
Bakanlığı’na, Abdullah Öcalan’ın koşullarıyla ilgili yazıp yolladıkları toplu dilekçelerinden dolayı Cezaevi
Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü talimatıyla soruşturma açıldı. Mahkumların idarenin açmış olduğu disiplin
soruşturmasına toplu olarak yaptıkları itiraz dilekçeleri işleme konulmadı. 13.12.2007 tarih 2007/86 nolu
kararla 24 mahkuma 12 gün hücre cezası verildi.
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan mahkumlardan İsmail Yılmaz, “kurum müdürü Fevzi Arık’a
hakarette bulunduğu” gerekçesiyle 15 günlük hücre cezasına çarptırıldı (Karar No: 2007/553 Dosya no:
2007/571 tebliğ tarihi: 31.12.2007)
Aile Görüşü Engellenenler
Ankara’da cezaevinde verdikleri “Öcalan siyasi irademdir” dilekçeleri nedeniyle yargılanan yaklaşık 120
PKK’li hükümlüden 30’una İnfaz Hâkimliği tarafından bayram günü açık görüş cezası verildi.
10 ve 19 Ocak günleri Gaziantep H Tipi cezaevinden mektup ile başvuruda bulunan Ekrem Akman, Tarık
Dağtaş, İsmail Orhan İhsan T, Mustafa Abi, Hayrettin Engin, Zübeyir Paksoy, M. Hantaş, Cuma Özkan ve
Ali Koç, ziyaret başlangıç saatini 5-10 dakika geçiren tutuklu ve hükümlülere ziyaret yasağı getirildiğini, bu
durumun uzak yerlerden gelen aileleri de mağdur ettiğini belirttiler.
Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nden Münevver İltemur, İHD Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu’na
gönderdiği mektupta, Seval Gündoğdu adlı mahkûmun ve kendisinin “açlık grevi yapmak ve slogan
atmak” gerekçesiyle, görüş ve mektup cezası aldığını belirtti.
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Bingöl M Tipi Cezaevi'nde kalan PKK'li tutuklulara, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit
durumuna” ilişkin Adalet Bakanlığı'na gönderdikleri dilekçede, 'Sayın Öcalan' dedikleri için 1 ay görüş
yasağı verildiği belirtildi.
Kapatılan Ülkede Özgür Gündem gazetesinin Şırnak İl Temsilcisi Hüseyin Afşar, kaldığı Cizre K-1 Tipi
Kapalı Cezaevi'ne Gündem ve Azadiya Welat gazetesinin alınmasını istemesi üzerine, Mart ayında
Savcılık talimatıyla görüş hakkından yoksun bırakıldı.
Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi'ndeki 30 tutukluya, Adalet Bakanlığı'na gönderdikleri dilekçelerde "Sayın
Öcalan" ifadesini kullandıkları gerekçesiyle görüş ve telefonla görüşme yasağı cezası verildiği bildirildi.
İzmir, Kırıklar 1 ve 2 No'lu Kapalı F Tipi Cezaevi'nde bulunan PKK'li tutuklular adına açıklama yapan
Selahattin Mete, 13-23 Kasım tarihleri arasında başlatılan “Êdî Bes e” kampanyasına destek için yaptıkları
açlık grevi nedeniyle iki ay spor, atölye, mektup, açık görüş ve diğer sosyal haklardan men cezasını
aldıklarını belirtti.
Mersin'in Silifke İlçesi M Tipi Cezaevi'nde bulunan 13 PKK'li tutuklu, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık
koşullara ve Kürtler üzerindeki baskıları protesto etmek amacıyla” Kasım ayı başında açlık grevi başlattı.
Cezaevi idaresi, eylem yapan tutuklulara 2 ay görüşe çıkmama cezası verdi.
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan mahkumlardan Hasan Şahingöz, Barış Akkuş, Ayhan Güngör,
Murat Karayel, Cihat Özdemir, Süleyman Yılmaz Bulduruç Mehmet Sarar, ve Erkan Altun’un “kapılara
vurmak ve slogan atmaktan” dolayı 3’er ay ziyaretten men cezası verildi. Mahkumların 2007/50 ve
11.10.2008 tarihli dilekçe ile Cumhuriyet Savcılığına yaptığı itiraz dilekçeleri işleme konulmayarak, “böyle
bir itiraz yapılmadı” denilerek verilen 3 er ay ziyaretten men cezası uygulanmaya konuldu.
Sosyal Aktivite Yasağı
Buca Kırıklar F Tipi Cezaevinde “açlık grevine başladıkları ve slogan attıkları” gerekçesiyle 44 tutuklu ve
hükümlünün iki ay süre ile “kültürel ve sportif faaliyetlerden yoksun bırakma” cezası aldığı belirtildi.
Mayıs ayında İHD İzmir şubesine Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevinden başvuruda bulunan Mahmut Badur
ve Ahmet Çakal, yaptıkları 2 günlük açlık grevi nedeniyle iki ay sportif ve kültürel faaliyetlerden mahrum
bırakıldıklarını belirtti.
Bingöl M Tipi Cezaevi'nde kalan PKK'li tutuklular, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit
durumuna ilişkin Adalet Bakanlığı'na gönderdikleri dilekçede, 'Sayın Öcalan' dedikleri için spor ve kültürel
faaliyetlerden men cezası verildiği belirtildi.
Şanlıurfa E Tipi Cezaevi'ndeki PKK'li tutuklu ve hükümlülere, Abdullah Öcalan için başlattıkları açlık grevi
gerekçe gösterilerek, Mart ayında bir ay tüm sosyal haklardan men cezası verildi.
Diğer
Buca Kırıklar F Tipi Cezaevinde 4 Nisan günü “toplu slogan attıkları” gerekçesiyle 67 tutuklu ve
hükümlünün “bir ay süreyle Mektup, Faks, Telgraf almak yollamak, Telefon etme” haklarından yoksun
bırakıldığı belirtildi.
Diyarbakır E Tipi Cezaevi İdaresi’nin, tahliye edilmesi gereken tutuklu İlknur Özden’i, cezaevinde 2 dakika
25 saniye fazla telefon görüşmesi yaptığı gerekçesiyle "5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanun'un 48/4-D maddesi" uyarınca disiplin cezası aldığı için 2 ay geç tahliye etmeye karar
verdiği belirtildi. Avukat Süleyman Özbayhan, 5 Nisan günü tahliye edilmesi gereken Özden'in 6 Haziran
günü tahliye edileceğini belirterek, tutukluluğa sadece mahkemelerin karar verebileceğine dikkat çekti ve
cezaevi yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.
Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde, ses sanatçısı Xemgin Birhat'ın koğuşunun değiştirilmesine tepki
gösteren 23 tutukluya disiplin cezası verildiği bildirildi.
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Abdulsemet Durak isimli kişi 6 ay önce tutuklanan ve Van F Tipi Cezaevi'ne gönderilen kardeşi Ğemgin
Durak hakkında Mayıs ayında cezaevi personeline karşı koyduğu gerekçesiyle 3 ayrı soruşturma
açıldığını belirtti. Abdulsemet Durak ayrıca, kardeşinin yanında bulunan arkadaşı Nihat Varlı hakkında da
4 ayrı soruşturma açıldığını belirtti.
Bolu F Tipi Cezaevinde bulunan Taylan Balatacı İHD Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu’na 8 Mayıs günü
mektupla yaptığı başvuruda 2 ay mektup yollamama ve 8 ay açık görüşe çıkmama cezasına çarptırıldığını
belirtti.
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’de 19 Aralık 2007’de “Hayata Dönüş” operasyonunu protesto etmek için
üç günlük açlık grevi yapan mahkumlara idare tarafından “disiplin soruşturması” açıldı. Disiplin kurulu
mahkumların savunmalarını almadan, 28 Aralık günü, “1’er ay ücret karşılığı çalışılan işten yoksun
bırakma cezası” verdi.
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi B-47 nolu hücrede kalan Ergin Atabey’in hücresi, “kendisine gelen kolide
not bulunduğu” iddiasıyla basılarak tüm defterlerine el konuldu. Atabey’e “hiçbir sosyal alana- sohbete
çıkarmama” cezası verildi.

Cezaevlerinde Sevk Uygulamaları
21 Mayıs günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Abdurrahman Yıldırım (1974), 1 Eylül 2006
tarihinde bir grup arkadaşıyla birlikte Buca Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevinden Bolu F Tipi Cezaevine sevk
edildiğini, başından aldığı kurşun yarasından dolayı sağlık problemlerinin bulunduğunu, tedavisinin tam
teşekküllü bir hastanede yapılması için İzmir, İstanbul veya Ankara sınırları içerisinde bir cezaevine sevk
edilmesi için Adalet Bakanlığı’na iki kez müracaata bulunduğunu ancak bir sonuç alamadığını ifade belirtti.
22 Ocak günü İHD Diyarbakır Şubesi’ne başvuruda bulunan Günay Aksoy, babası Abdulkahar Aksoy’un,
Bolu F Tipi cezaevine sürgün olarak gönderildiğini, ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek, hem
babasının sağlık sorunlarının daha iyi tedavi edilebilmesi için hem de ekonomik nedenlerden dolayı
babasının İzmir iline yakın bir cezaevine sevkinin yapılmasını istediğini belirtti.
5 Mart günü İHD Diyarbakır Şubesi’ne başvuruda bulunan Fatma Maçin, oğlu Emrullah Maçin’in, 5 yıldır
Elbistan E Tipi Cezaevinde bulunduğunu, ziyaret günlerine hastalık ve maddi imkânsızlıklardan dolayı
gidemediğini belirtip, oğlunun Diyarbakır iline veya Diyarbakır’a yakın bir ile sevk edilmesini istediğini
belirtti.
15 Mart günü İHD Diyarbakır Şubesi’ne mektupla başvuruda bulunan Süleyman Yılmaz, Siirt E Tipi Kapalı
Cezaevinde tutuklu bulunduğunu, bulunduğu cezaevine sevk sırasında yaşanan bir yanlışlık sonucu
getirildiğini ve bu hatanın düzeltilmediğini belirtti.
Şanlıurfa E Tipi Cezaevi'ndeki PKK'li hükümlülerden Mehmet Acar, Abdul Kadir Acar ve Mehmet Çelik
hakkında da “tutukluları eğittikleri” gerekçesi ile başka bir cezaevine gönderilme kararı alındı.
5 Nisan günü İHD Diyarbakır Şubesi’ne başvuruda bulunan Ali Perişan, Bolu F Tipi Cezaevinde hükümlü
bulunan oğlu Mustafa Murat Perişan’ın ziyaretine sağlık sorunları ve maddi imkanlar dolayısıyla
gidemediklerini, bunun için oğlunun Diyarbakır’a veya yakın bir ile sevkinin yapılmasını istediğini belirtti.
2 Nisan günü İHD Diyarbakır Şubesi’ne başvuruda bulunan Fahri Kolakan, Elbistan E Tipi Cezaevinde
bulunan oğlu Ahmet Kolakan’ın ziyaretine, kendisinin ve eşinin, ekonomik nedenlerden ve sağlık
sorunlarından dolayı gidemediklerini; bu nedenle oğlunun sevkinin, kendilerine yakın olan Mardin,
Batman, Midyat cezaevlerinden herhangi birine yapılmasını istediklerini belirtti.
İHD Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu’na 16 Nisan günü mektupla başvuruda bulunan Sincan 2 No’lu F
Tipi Cezaevi’nde hükümlü Savaş Kahraman, ailesinin Diyarbakır'da ikamet etmesi ve maddi
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imkânsızlıklarından dolayı ziyaretine gelemediğini, 3 yıldır Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne sevk
talebiyle başvuruda bulunduğunu, 16 farklı cezaevi yazmasına rağmen sevk talebinin reddedildiğini belirtti.
23 Nisan günü İHD Diyarbakır Şubesi’ne başvuruda bulunan Kasım Türk, Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı
Cezaevinde bulunan abisi Murat Türk’ün ziyaretine ekonomik nedenlerden dolayı gidemediğini, bundan
dolayı abisinin sevkinin Diyarbakır, Bingöl veya Batman Cezaevlerinden birine yapılmasını istediğini
belirtti.
26 Nisan günü İHD Siirt Şubesi’ne başvuruda bulunan Şirin Erdoğan, eşi Mehmet Erdoğan’ın Diyarbakır D
tipi cezaevinde yattığını, maddi durumunun kötü olmasından dolayı görüşe gidemediğini, eşinin naklinin
Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine yapılmasını istediğini belirtti.
İHD Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu’na 30 Nisan günü mektupla başvuruda bulunan Sincan 2 No’lu F
Tipi Cezaevi’nde hükümlü A. Baki Dal, maddi ve sağlık gerekçeleri nedeniyle ailesinin görüşe
gelemediğini, bunun için ailesine yakın bir cezaevine sevk istediğini, ancak isteğine cevap verilmediğini
belirtti.
Adana’da 24 Mayıs’ta canlı bomba olduğu iddia edilerek gözaltına alınan ve tutuklanarak, Kürkçüler E Tipi
Kapalı Cezaevine gönderilen Ayfer Ayçiçek, Haziran ayının başında hiçbir gerekçe gösterilmeden Silifke
Cezaevine nakledildi.
17 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Adle Kavak, eşi Abdulvahap Kavak’ın 12
yıl önce tutuklandığını ve daha sonra hüküm giydiğini, yaklaşık 3 yıldan beri İzmit-Kandıra Cezaevinde
kaldığını, kendisinin 5 çocuğuyla beraber Diyarbakır ilinde yaşadığını, maddi durumu iyi olmadığından
yaklaşık 2 yıldan beri eşinin görüşüne gidemediğini, eşi ile kendisi ve çocuklarının daha düzenli
görüşebilmesi için Batman, Mardin illerinde veya Midyat ilçesinde bulunan cezaevlerinden birine sevk
edilmesi için yardım talep etti.
25 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Cemile Okul (70), oğlu Ömer Okul’un
Erzurum H Tipi Cezaevi’nde bulunduğunu, her ziyaret döneminde 400-500 YTL yolculuk masrafının
olduğunu, en son 75-80 gün kadar önce ziyaretine gidebildiğini, oğlunun naklinin Diyarbakır’a yapılmasını
için yardım talep etti.
21 Eylül günü İHD Batman şubesine başvuruda bulunan Orhan Dal, kardeşi Abdulbaki Dal’ın (1967)
Ankara Sincan Kapalı Cezaevi’nden 19 Eylül günü Kırıkkale Hacılar F Tipi Kapalı Cezaevine sürgün
edildiğini belirtti.
26 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Edip Demir, kardeşi Ramazan Demir’in
Malatya E Tipi Cezaevi’nde yattığını, maddi imkansızlıklardan ve annesinin hastalığından dolayı kardeşini
ziyaret edemediklerini, Diyarbakır, Mardin ve Batman Cezaevlerinden birine naklinin yapılması için yardım
talep etti.
26 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Hacı Mahmutoğlu, oğlu Nizamettin
Mahmutoğlu’nun 15 yıl önce örgüt üyeliğinden tutuklandığını, şu anda İzmir Buca F Tipi Cezaevi’nde
bulunduğunu, kendilerinin Silvan ilçesinde ikamet ettiklerini, ziyaret için İzmir’e gidip gelmenin çok zor ve
maddi külfetinin ağır olduğunu, rahatsızlığından dolayı sık yolculuk yapamadığını belirterek oğlunun
kendilerine en yakın cezaevine nakledilmesi için girişimlerde bulunulmasını istedi.
31 Aralık günü İHD Diyarbakır Şubesi’ne başvuruda bulunan Ziynet Değer, oğlu Murat Değer’in (1989) 2
yıldan beri Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunduğunu, cezaevinin bulunduğu ilin uzaklığı ve ekonomik
durumlarının iyi olmaması nedeniyle oğlunu ziyaret edemediğini, kendisinin “bel fıtığı” rahatsızlığı
nedeniyle Batman Devlet Hastanesi’nden “uzun yolculuk yapamaz” raporu aldığını, oğlunun Batman veya
yakınlarındaki bir cezaevine sevki için yardım talep etti.
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Cezaevlerinde Eylemler
21 Ocak günü İzmir'in Bergama ilçesindeki Bergama M Tipi Çocuk Cezaevi'nde isyan çıktı. "Davalarının
Yargıtay'da uzun süre beklemesini" protesto ettikleri ileri sürülen 60 kadar çocuk, saat 15.00 sıralarında
cezaevinin çatısına çıkarak aşağıya kiremit attılar. Yaklaşık yedi saat süren olaylarda, iki çocuk hükümlü
ve üç gardiyan hafif yaralandı. Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Eray, olaya karıştıkları belirlenen 32
çocuğun başka cezaevine nakledileceğini bildirdi.
28 Ocak günü Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde isyan çıktı. Saat 21.00 sıralarında başlayan isyan saat
23.45 sıralarında sona erdi. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, cezaevi önünde gazetecilere
yaptığı açıklamada, cezaevinde iki koğuş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktığını, fakat
yaptıkları konuşmalar sonunda kavgayı sona erdirdiklerini söyledi. Kuyu, "Bir koğuş diğer koğuşa kendi
aralarındaki telefon görüşmesinden kaynaklanan bir husumet nedeniyle görevliye 'yaralı var, hasta var'
deyip kapıyı açtırmışlar ve diğer koğuşa saldırmak istemişler, fakat diğer koğuşun içine girememişler. Bu
sırada biz geldik konuştuk, herkes koğuşuna gitti. Sayım yapılıyor. Arama yaptık herhangi bir sorun yok.
Ölü yok, yaralı yok. Mahkumlar, tutuklular tamamen koğuşlarındalar. İki koğuş arasındaki toplam 30-35
kişi arasındaki bir husumet bu," dedi.
20 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Mehmet Ali Adsız, oğlu Musa Adsız’ın
Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutuklu olduğunu, koğuşta meydana gelen bir kavga sonrası 2 kişinin koğuş
dışına çıkarılması üzerine oğlunun, arkadaşları ile açlık grevine girdiklerini, bir dilekçe Cezaevi Müdürüne
bildirdiklerini belirtti.
Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan ve PKK davasından yargılanan Vahit Ufuk Yüksel ile Hamza
Zariç, Abdullah Öcalan'ın zehirlenmesini protesto etmek amacıyla 5 Mart günü süresiz açlık grevine
başladı. Eylem kararını dilekçe ile cezaevi idaresi ve Adalet Bakanlığı'na bildiren 2 tutuklu hakkında,
dilekçelerde “Sayın Öcalan” ifadesini kullandıkları için soruşturma başlatıldı.
Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi'nde bulunan PKK'li tutuklular Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna dikkat
çekmek amacıyla, Mart ayında 12 günlük dönüşümlü olarak açlık grevine girdiler.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan İ.K., M.E., B.M. ve M.C. adlı tutuklular "Abdullah Öcalan'ın zehirlendiği
yolundaki iddialar" nedeniyle 18 Mart günü üç günlük açlık grevi yaptı.
30 Nisan günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan L.M., oğlu İ.M.’nin, yaklaşık 5 ay önce Van ili
Erciş ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 5 kişi ile birlikte tutuklandığını, 26 Nisan günü yaptıkları telefon
görüşmesinde, cezaevi 1. müdürü tarafından ölümle tehdit edildiğini, hakaretlere uğradığını ve bundan
dolayı açlık grevine başladığını söylediğini belirtti.
Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan Adnan Çakı, Ömer Tutuş, Faruk Taştan, Hekim Yıldız, Metin Serhat ve
Savaş Altan adlı mahkûmların, "Abdullah Öcalan'ın zehirlendiği" yönündeki iddialar nedeniyle açlık
grevine başladığı bildirildi.
Mehmet Karahan 19 Mayıs günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı yazılı başvuruda, 9 Mayıs günü Bingöl
M Tipi Cezaevine sevk edildiğini, PKK davasından hükümlü olmasına rağmen adli dosyası gerekçe
gösterilerek adli koğuşa konulduğunu, bu durumu protesto etmek için 16 Mayıs 2007 tarihinden bu yana
açlık grevinde olduğunu belirtti.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde PKK davasından kalan tutuklular, Ahmet Akkurt adlı hükümlünün, ailesiyle
Kürtçe konuştuğu için 11 gün hücre cezasına çarptırılması üzerine, 2 ay süreyle telefon görüşmesi
yapmama kararı aldılar.
Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlüler, cezaevindeki keyfi uygulamaları protesto
etmek amacıyla 20 Ağustos günü görüşe çıkmadı. Tutuklu ve hükümlüler, Adalet Bakanlığı'nın
genelgesinde 10 saatlik ortak alan kullanımı süresinin 45 dakika uygulanmasını, kurs ve hobi çalışmaları
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ile kültürel etkinliklerin çok sınırlı olmasını, ayda 4 gün 10 dakika olan telefon hakkının ayda 3 gün 10
dakika olarak kısıtlanması, açık görüş bahanesiyle 1 hafta telefon yasağı getirilmesi, tüm etkinliklerin
perşembe günlerine denk getirilmesi, genel arama gerekçesiyle cezaevinde keyfi uygulamaların
yapılmasını protesto amacıyla aileleriyle yapacakları görüşmeleri boykot ederek görüşe çıkmadı. İHD Siirt
Şube Başkanı Vetha Aydın ve Botan Kültür ve Sanat Merkezi (BKSM) Başkanı Abdullah Gürgen,
cezaevine gelerek konuya ilişkin cezaevi yetkilileri ile görüştü. Aydın, yetkililerin kendilerine tüm
cezaevlerinde yapılan uygulamalar olduğunu söylediğini aktardı.
Van Tutuklu Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği (TUHAD-DER) Başkanı Adil Kotay, Van F Tipi
Cezaevi'nde Hasan Kaçan isimli bir tutuklunun 6 Eylül günü “baskıları protesto etmek” amacıyla kendini
yaktığını belirtti. İHD Van Şubesi'ne başvuran Kotay, Kaçan'ın kaldırıldığı hastanede bir gün tutulduktan
sonra tekrar cezaevine geri götürüldüğünü, sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgiyi öğrenemediklerini ifade
etti.
12 Kasım günü mektupla Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinden İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan tutuklular,
“Türkiye’nin içinde bulunduğu süreç, çatışmalı ortam ve Abdullah Öcalan’ın tek kişilik cezaevinde
tutulması ve içinde bulunduğu tecrit” nedeniyle 5 günlük açlık grevine gireceklerini belirttiler.
İstanbul Bayrampaşa E Tipi Cezaevi'nde 6 Aralık günü isyan çıktı. Cezaevi Savcılığı'ndan alınan bilgiye
göre, cezaevinin müşahade koğuşunda kalan tutuklular bilinmeyen bir nedenle yangın çıkardı. Yangından
etkilenen 7 tutuklu yaralandı.
Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan E.Ç (33) ve S.A (49), bir başka cezaevine nakil edilmeleri
için başvuru yaptıklarını, ancak halen nakil edilmediklerini gerekçe göstererek Aralık ayında açlık grevine
başladı.

Cezaevlerinde
Koşullar

Genel

29 Ocak günü İHD İzmir şubesine
başvuruda bulunan Mehmet Bingöl,
Buca Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevinde
yatan kardeşi Hüseyin Bingöl’ü ziyaret
etmek üzere cezaevine gittiğini, aylık
açık görüş günü olmasına rağmen
kardeşi ile görüşmesine izin verilmediği
için Cezaevi Savcısı ile görüşme
talebinde bulunduğunu, ancak bu
talebinin reddedildiğini ifade etti.
Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde
bulunan Ayten Özdoğan, 6 Şubat günü
İzmir Cezaevi İnisiyatifi’ne gönderdiği
mektupta, yetkililerin görüş konusunda
telefonla bilgi isteyen kişileri yanlış
yönlendirdiğini, bu şekilde aile ve
arkadaş
görüşünün
engellediğini
belirtti. Ayten Özdoğan mektubunda
şunları belirtti: “…Bir de arkadaş
görüşü
var.
Telefonda
görüşü
soranlara haftaya diyorlar, insanlar
haftaya geliyor. Bu sefer de geçen
haftaydı
deyip
görüştürmüyorlar.
Oysaki o hafta arkadaş görüş
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Adalet Bakanlığı’nın 22/01/2007 Tarih 45/1 Nolu
Genelgesi
Adalet Bakanlığı, 22 Ocak 2007 tarihinde F tipi
cezaevlerinde
bulunan
siyasi
mahkûmların
ortak
alanlardan yararlanmalarına ilişkin bir genelge yayınladı.
Genelgede, F tipi cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin, 10
kişiyi aşmayacak gruplar halinde, idarenin gözetiminde,
haftada 10 saati geçmemek koşuluyla sohbet amaçlı bir
araya gelebileceği belirtildi. Daha önce mahkûmların
haftada beş saat bir araya gelmesine izin veriliyordu.
Genelgede mahkûmların, işledikleri suçlara, ilgi ve
yeteneklerine, kurumdaki davranışlarına göre, güvenlik
bakımından tehlike yaratmadığı sürece eğitim, spor,
meslek kazandırma ve çalışma ile diğer sosyal ve kültürel
faaliyetlere
katılabilecekleri
belirtildi.
Genelgede,
ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkûm
edilenlerin ve "tehlikeli olduğuna karar verilen"
mahkumların,
sadece
kendisiyle
aynı
ünitedeki
mahkumlarla ve sınırlı olarak programlara katılabileceği
vurgulandı. Genelgede hücre cezası alanların cezaları
infaz edildikten sonra, diğer disiplin cezalarına
çarptırılanların ise infaz koşulu aranmaksızın bu
faaliyetlere katılabilecekleri ifade edildi. Genelgenin
yayınlanmasının ardından Türk Tabipleri Birliği Merkez
Konseyi Başkanı Gencay kullanımın engellendiğini belirtti.
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haftasıydı. Bu hafta da aile görüş haftasıydı…”
8 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Eyüphan Başar, Malatya Cezaevinde bulunan
Gülmisal Deniz Başar ve arkadaşlarının, Behiç Aşçı’nın ölüm orucuna ara verdiği gün halay çekip türkü
söylediklerini, ancak cezaevi idaresinin “gereksiz yere halay çekip, slogan atmaktan” mahkumlar hakkında
soruşturma açtıklarını belirtti.
26 Şubat günü İHD Batman şubesine başvuruda bulunan Mehmet Kanat, kardeşi Abdullah Kanat’ın (51),
cezaevinde yazdığı ve İstanbul'da basılan kitabının cezaevine gönderilen kopyasının, bir buçuk aydır Siirt
Cezaevi İdaresi’nde bulunduğunu, “inceleme” altında kitapların alıkonulduğunu belirtti.
Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan Nurcan Temel, 3 Mart günü TAYAD’a gönderdiği mektupta
Yürüyüş ve Gençlik dergisinin her sayısının sakıncalı ilan edilerek yasaklandığını belirtti. Nurcan Temel,
son bir aylık sürede Eğitim Kurulu tarafından yasaklanan dergi ve kitapların şunlar olduğunu belirtti;
01.02.2007 tarihli 2007/10 sayılı kararla “Canım Feda” isimli, Boran Yayınları tarafından çıkarılan kitap,
05.02.2007 tarihli 2007/10 sayılı kararla “Yürüyüş” dergisinin 89. sayısı, 15.02.2007 tarihli 2007/14 sayılı
kararla “Yürüyüş”ün 90. ve 91. sayıları, 05.03.2007 tarihli 2007/18 sayılı kararla “Yürüyüş”ün 93. sayısı,
09.03.2007 tarihli 2007/20 sayılı kararla Ayşe Düzkan’ın yazdığı “Behiç Aşçı” kitabı. Temel ayrıca, İnfaz
Hakimliği’nin itirazları aynı kararlarla reddettiğini, yasakları ve sansürleri “yasaya ve usule uygundur”
diyerek onayladığı belirtildi.
Avukat Tugay Berk, 26 Mart günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde
tutuklu bulunan müvekkilleri Maruf Benek, Ferzande Çiçek, Emre Erdem ve Çetin Sağır ile yaptığı
görüşmede, Adalet Bakanlığı’nın ortak kullanım alanlarını 10 kişiye çıkardığı genelgenin müvekkilleri için
uygulanmadığını, genelgenin uygulanması için idareye dilekçe verdiklerini ancak Cezaevi Müdürü’nün “bu
genelgenin uygulanamayacağını Adalet Bakanı da iyi biliyor” ve “nereye istiyorsanız başvurun” dediğini,
ayrıca müvekkillerinin haberleşme, gazete ve mektup haklarının da engellendiğini beyan etti. İHD’nin
konuyla ilgili olarak başvurduğu Adalet Bakanlığı başlattıkları soruşturma çerçevesinde Cezaevi İdaresi ve
Adana Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiler ışığında, iddiaların doğru olmadığı belirterek,
soruşturmaya gerek görmedi.
26 Mart günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Sait Ersöz, oğlu İshak Ersöz’ün tutuklanarak Van F
tipi cezaevine konulduğunu, 25 gün sonra Bitlis Cezaevi’ne gönderildiğini, oğlundan aldığı mektupta
kendisine ait elbise ve eşyaların verilmediğini öğrendiğini, Van F tipi Cezaevi’ne oğlunun eşyalarını almak
için gittiğini ancak yetkililerin kendisine bu konu hakkında herhangi bir bilgi vermediği gibi hakaretlerde
bulunduğunu ve tartaklandığını belirtti.
TAYAD tarafından hazırlanan Mart-Nisan 2007 tarihli raporda, Sincan F Tipi’ndeki tutuklu ve hükümlülerin
hazırladığı “Vız Gelir” isimli Mizah dergisinin 92. sayısının 21 sayfası, hapishane idaresi tarafından
“sakıncalı” olduğu gerekçesi ile sansürlendiği belirtildi.
Ceyhan E tipinden Sincan F Tipi Cezaevi’ne sevkle gelen Cengiz Kahraman, Sedat Ot, Tayyar
Eroğlu’nun, ilk girişte alınan kitaplarından 12 tanesi, daha sonra kendilerine verilmedi.
Sibel Yıldız, 3 Nisan günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, Kürkçüler Cezaevi’nde tutuklu bulunan
kardeşi Murat Yıldız’ı ziyaret etmek için 2 Nisan günü cezaevine gittiğini, içeriye alınırken arama adı
altında aşağılayıcı muamelelere tabi tutulduklarını, bazı yerleri açık olan soyunma kabininde çırıl çıplak
soyunmalarının istendiğini, soyunma kabinin karşısında erkek gardiyan oturduğunu, bu duruma tepki
göstermeleri üzerine görüş yaptırılmayarak dışarıya çıkarıldığını belirtti.
10 Nisan günü, İHD İzmir şubesine Urla Kapalı Cezaevi’nden başvuruda bulunan Vedat Demirkol, ayda
bir yapılan aramalarda, koğuşlara köpeklerle girildiğini, bu uygulamanın üzerlerinde baskı yarattığını
belirtti.
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Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Sinan Türkmen, 23 Nisan günü İHD Ankara Şubesi’ne
gönderdiği mektupta, tutuklu ve hükümlülerin, memur yetersizliği gerekçe gösterilerek ortak kullanım
alanlarından faydalandırılmadıkları, son genelgeden sonra bloklar arası görüşmelerin keyfi olarak iptal
edildiği ifade etti.
Divane Güner, 24 Nisan günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, Kürkçüler Cezaevi’nde tutuklu
olarak bulunan kızı Cahide Güner ile 24 Nisan günü görüşme yaptığını, görüşme esnasında kızının
cezaevi idaresinin, kendilerine verdikleri “terör suçlusu” yazılı kimlikleri reddetmelerinden dolayı, disiplin
suçu işledikleri gerekçesiyle ceza aldıklarını ifade ettiğini belirtti.
Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan Lokman Akbaba, 25 Nisan günü İHD Ankara Şubesi
Cezaevi Komisyonu’na yaptığı başvuruda cezaevi idaresine yazdığı sorun ve isteklerini belirten
dilekçelerine cevap verilmediğini belirtti.
Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan Lokman Akbaba, 25 Nisan günü İHD Ankara
Şubesi’ne gönderdiği mektupta, ortak alanlarda arkadaş görüşmelerinin idare tarafından engellendiğini,
haftalık 10 saatlik görüşme haklarının kullandırılmadığını, kurs ve atölye faaliyetlerinden
yararlanamadıklarını belirtti.
Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevinde hükümlü bulunan Salih Gün, 25 Nisan günü İHD Ankara Şubesi
Cezaevi Komisyonu’na mektupla yaptığı başvuruda, normalde açık olan hücre kapılarının “slogan atmak,
dilekçe vermek, açlık grevi yapmak” gerekçesiyle cezaevi idaresi tarafından kapatıldığını, havalandırmayı
kullanma süresinin bir saatle sınırlandırıldığını belirtti.
30 Nisan günü Buca Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevinden başvuruda bulunan Hüseyin Tunç, Selçuk Esin,
Kemal Yigit, Kureyş Bakay, Nedim Gül, Nimet Yılmaz, Riraç Toluk ve Ahmet Çakal isimli mahkûmlar,
yaklaşık 8 aydan bu yana kendilerine tanınan ve aileleriyle yapılması gereken 10 dakikalık telefon
görüşme hakkının Kürtçe konuşmalarından dolayı engellendiğini, ayrıca Adalet Bakanlığı’nın öngördüğü
ortak kulanım alanlarının 10 saate çıkartılması kararının, verilen disiplin cezaları gerekçe gösterilerek
uygulanmadığını belirttiler.
Sincan Kapalı Cezaevi’nde kalan Melek Seren, 7 Mayıs günü İHD Ankara Şubesi’ne gönderdiği faksta, 1
Mayıs günü sabah saat 09.00’da, 2. Müdür’ün, 10–15 kişilik bir gardiyan grubu eşliğinde hücrelere girip
arama bahanesiyle, tek temizlik aracı olan çek pas saplarını ve dergileri aldıklarını, bu uygulamaya karşı
çıkan tutuklu ve hükümlülere, “İstediğiniz yere yazın” denildiğini, Resmiye Vatansever ve Figen Özdoğan
adlı tutukluların zorla hücrelere kilitlendiklerini ve saatlerce tutulduklarını, yaşanan arbede sırasında darp
edilen tutuklu ve hükümlülerin Adli Tıbba çıkarılmadıklarını bildirdi. Aynı faksta, Sincan Kadın kapalı
Cezaevi’nde, 45/1 sayılı genelgenin uygulanmasında keyfi davranıldığını, hapishane yönetiminin 5–6
kişilik listeler oluşturup haftada 10 saat olması gereken toplu sohbetleri, 2 saat olarak sınırladığını, bu
koşullarda tutuklu ve hükümlülerin sohbete çıkmayarak hapishane idaresinden, “Genelge neden
uygulanmıyor?” sorusuna yanıt istediğini, hapishane idaresinin yanıtının, “Bakanlık uygulayın derse
uygulayacağız, yanıt bekliyoruz” olduğu, son zamanlarda tutuklu ve hükümlülere verilen disiplin
cezalarının arttığı, neredeyse tüm siyasi tutuklu ve hükümlülerin cezalı olduğu belirtildi.
Mayıs ayında İHD İzmir şubesine Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevinden başvuruda bulunan Mahmut Badur
ve Ahmet Çakal, Adalet Bakanlığı’nın 22 Ocak 2007 tarihli 45/1 nolu genelgesinde ortak kullanım
alanlarının 10 saate çıkarılmasına rağmen bu haktan tutuklu ve hükümlülerin yararlanamadığını, daha
önce 3 saat olan bu hakkı disiplin cezaları nedeniyle kullanamadıklarını, uygulamaları protesto ederek
sağlık haklarından yararlanmayacaklarını belirttiler.
Kürkçüler F Tipi Cezaevinde hükümlü olarak bulunan İbrahim Yapıcı, İHD Adana şubesine mektupla
yaptığı başvuruda, kulanım alanlarından tam yararlandırılmadıklarını, cezaevinde disiplin cezası almayan
tutuklu ve hükümlünün nerdeyse kalmadığını belirtti.
Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde, PKK'li tutukluların odalarının havalandırma bölümüne 3 Mayıs günü
imzasız, tehdit, küfür ve hakaret içerikli mektup ve beyaz beze sarılmış ölü güvercinler atıldı. Arkasına
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bayrak çizilen tehdit mektuplarında şu ifadelere yer verildi: 'Len i..., g...veren teröristler. Sizin soyunuzu
s...eyim. Atatürk s..ecekmiş sizi ama ömrü yetmemiş. Ama bu Türk milleti sizin her zaman tepenizde, hiç
boşu boşuna hayal kurmayın. Siz her zaman sürünmeye, sefalete mahkumsunuz. Zavallılar, hayaliniz bol
olsun.' Mektubu aldıktan sonra A bloktan sorumlu başgardiyanı çağırarak bilgi veren tutuklular,
başgardiyandan tutanak tutmasını istedi. Ardından Cezaevi Nöbetçi Müdürü ile görüşme talebinde
bulunan tutukluların bu talepleri karşılıksız kaldı. PKK'li tutuklular, cezaevi idaresinin umursamaz tutumu
nedeniyle durumu bir dilekçeyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Dilekçelerinde havalandırmalara
atılan bu mektupların sıradan mektuplar olmadığını, aynı anda PKK'li tutukluların bulunduğu birçok odanın
havalandırmasına benzer mektupların atıldığını belirten tutuklular, olayın planlı ve bilinçli yapıldığına işaret
etti. Tutuklular, havalandırmalarına beyaz beze sarılı ölü güvercinlerin de atıldığını belirtti.
4 Haziran günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi C 32 de hükümlü Naif
Özkılıç; Adalet Bakanlığı’nın 21.01.2007 tarihli ve 45/1 Nolu genelgesinin uygulanmadığını, 15 günde bir
45 dakika sohbete çıktıklarını, kurslara ve hobi çalışmalarına ayda bir ya da iki ayda bir çıkarıldıklarını,
sohbete, spora, telefona ve revire haftanın Perşembe günleri çıkarıldıklarını ancak aylık rutin aramaların
da Perşembe gününe denk getirildiğini aynı güne sığdırılan bu etkinliklerin sosyal yönden rahatlatıcı
olması gerekirken eziyete dönüştüğünü, görüşçüleri tarafından getirilen ve cezaevi idaresi tarafında da
yasaklı olmayan gözlük, ayakkabı gibi ihtiyaçların da keyfi şekilde engellendiğini beyan etti.
13 Haziran günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Levent Aslan, kardeşi Lokman Aslan’ın (25) 1999
yılından beri cezaevinde bulunduğunu, son bir aydır Van F tipi Cezaevinde kaldığını, son üç haftadır
kardeşiyle, görüş yasağı olduğu gerekçesiyle görüşmelerine izin verilmediğini, 13 Haziran günü yaptıkları
görüşte ise kardeşinin bu durumun keyfi olduğunu ve kendisinin herhangi idari bir ceza almadığını
söylediğini belirtti.
4 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine mektupla başvuruda bulunan Kenan Karaaslan, Bolu F Tipi Kapalı
Cezaevi’nde bulunduğunu, ciddi sağlık sorunları yaşadığı halde çözüm üretilmediğini, cezaevinde sürekli
sıcak suyun olmasına rağmen “kapasite elvermiyor” denilerek istedikleri zaman su verilmediğini, spor
salonlarını kullanamadıklarını, kurslardan yararlanamadıklarını, ailelerine yakın cezaevlerine paralı sevk
istediklerini ancak taleplerinin reddedildiğini belirtti.
10 ve 19 Ocak günleri Gaziantep H Tipi cezaevinden mektup ile başvuruda bulunan Ekrem Akman, Tarık
Dağtaş, İsmail Orhan İhsan T, Mustafa Abi, Hayrettin Engin, Zübeyir Paksoy, M. Hantaş, Cuma Özkan ve
Ali Koç, Azadiya Welat ve Gündem gazetelerinin mahkeme kararı olmaksızın ve gerekçe gösterilmeden
kendilerine verilmediğini, Ceza İnfaz Kanununda yer alan sosyal ve spor faaliyetlerinden, kütüphaneden
faydalanamadıklarını belirttiler.
11 Ocak günü başvuruda bulunan Naci Başdinç, Van F tipi Cezaevinde tutuklu bulunan oğlu Adem
Başdinç’in, cezaevi yönetiminin keyfi uygulamalarına maruz kaldığını, kendisine gazete, dergi gibi kültürel
yayınların dahi verilmediğini, bu durumu yazılı olarak cezaevi yönetimine bildirdiği için de, bu sefer oğlu ile
telefon görüşmesinin yasaklandığını belirtti.
19 Ocak günü İHD Diyarbakır Şubesi’ne mektupla başvuruda bulunan Hüseyin Çiğ, Bolu F tipi
Cezaevinde bulunan siyasi tutuklu ve hükümlülerin, ortak kullanım alanlarına haftada beş saat
çıkarıldıklarını, kültürel, sanatsal etkinliklere izin verilmediğini, yabancı dil, bilgisayar, resim kurslarının
verilmediğini, cezaevi kütüphanesinin yetersizliğinden dolayı kendi adlarına bulunan kitapları, idare
denetiminde değiştirerek, okumak istediklerini, adlarına gelen kitapların “soruşturma” adı altında Bolu
Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildiğini, kitapların 15-20 gün sonra dahi kendilerine verilmediğini, oda
değişimi için yaptıkları başvuruların red edildiğini belirtti.
Sincan F Tipi Cezaevi’nde kalan Mustafa Demirdağ isimli mahkuma gönderilen Yeni Kadın Dergisi ve
ATİK 2007 takvimine Cezaevi idaresi tarafından el konuldu.
22 Şubat günü İHD Diyarbakır Şubesi’ne başvuruda bulunan Hasip Tamir, Bingöl M Tipi Cezaevinde
bulunan oğlu Ahmet Tamir’in ileri derecede göz rahatsızlığının bulunduğunu ve Bingöl Devlet

330

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

Hastanesinin imkânlarının tedavi için yeterli olmadığını, tedavisinin yapılabilmesi için il dışındaki tam
teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini, bunun da Bakanlık iznine tabi olduğunu belirtti.
TAYAD tarafından hazırlanan Mart-Nisan 2007 tarihli raporda Sincan F Tipi Cezaevi’nde, Mart ayının
ikinci ve üçüncü haftası, hapishane idaresinin, sohbete çıkışa mahsus yeni bir ayakkabı aramasına
başladığı belirtildi. İdare, revire, hastaneye, mahkemeye, ziyarete, müdür görüşmesine gidişte tutukluların
ayakkabısını zorla çıkarıp arama yaparken, sohbete çıkışta “ayakkabınızı kendiniz çıkarın, biz
çıkarmıyoruz” dayatmasında bulundu. Sohbete çıkmayı engellemek için yapıldığı iddia edilen bu
uygulama için idari yetkililer, “karar aldık böyle uygulanacak” diye açıklamada bulundu.
28 Mart günü İHD Diyarbakır Şubesi’ne başvuruda bulunan M.E.E., kardeşi H.İ.E.’nin Ankara Sincan
Gençlik ve Çocuk Cezaevinde tutuklu bulunduğunu, tutukluların kendi aralarında yaptıkları Kürtçe
konuşmaların gardiyanlar tarafından engellendiğini belirtti.
TAYAD tarafından hazırlanan Mart-Nisan 2007 tarihli raporda, Cem Göçer tarafından postaya verilen,
bütün denetimlerden geçen, sansür kararı verilen kısımları çıkarılan “Vız Gelir” dergileri alıcısına bazı
sayfalarının yırtılarak teslim edildiği, bu durum hakkında 30 Mart günü savcılığa suç duyurusunda
bulunulduğu belirtildi.
9 Mart 2007 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesi’ne faksla başvuruda bulunan Güler Çelik, Diyarbakır E Tipi
Cezaevinde hükümlü olarak bulunduğunu, kaldıkları koğuşlarda yer sorunu yaşadıklarını, yeni tutuklanıp
cezaevine getirenlerin yer sorunu gözetilmeden rasgele koğuşlara konulduğunu belirtti.
Siirt E Tipi Cezaevi'nde kalan Hasan Göksungur, Adalet Bakanlığı’nın 45/c genelgesinin hiçbir şekilde
uygulanmadığını, haftada 60 mahkumun 45 dakika sohbete götürüldüğünü, ancak bu sohbetlerin de
telefon, spor veya atölye ile aynı güne denk getirildiğini ve mahkumun birini tercih ederken, diğerinden
mahrum kaldığını, ayda bir kez açık görüş bahanesiyle telefon görüşmelerinin engellendiğini belirtti.
Erdoğan Dinçer, 16 Nisan günü İHD Diyarbakır Şubesi’ne mektupla yaptığı başvuruda, Diyarbakır D Tipi
Kapalı Cezaevi’nde hükümlü olduğunu, İmralı Kapalı Cezaevi’nde tutulan Abdullah Öcalan’a yazdığı
mektuba “Öcalan’ı övücü içerikli” olduğu gerekçesi ile idare tarafından el konulduğunu, yaptıkları itirazın
sonuçsuz kaldığını belirtti.
Erdoğan Dinçer, 10 arkadaşı adına, 30 Nisan 2007 tarihinde mektupla İHD Diyarbakır Şubesi’ne yaptığı
başvuruda, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü bulunduklarını, cezaevinin fiziki koşullarının
kötü olduğunu, mimari yapısından kaynaklı sorunlar yaşadıklarını, keyfi ve haksız disiplin cezaları ile hem
kendilerinin hem de ailelerinin cezalandırıldığını, disiplin cezalarına karşı yapılan itirazların da dikkate
alınmadığını, anadillerini kullanmalarının engellendiğini, Kürtçe yayınların içeriye alınmadığını,
kütüphaneden yararlanamadıklarını belirtti.
Diyarbakır D Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan ve 13 Nisan 2007 tarihinde şubemize mektupla başvuruda
bulunan, Osman Akbaş, Mehmet Sıddık Eren, Aladdin Mihemmed Şexo, Mihemmed Ahmet, Şeyhmus
Kalır, Serhan Aksin, Mehmet Başaran, Mehmet Tekin, Mehmet Şirin Gültekin, Mehmet Salih Demir, Tahir
Korkmaz, A. Baki Güneş, Muharrem Yesin, Mehmet Salih Çelik, Umut Öner, Nezir Çağlak, Abbas Turgut,
Sedat Araz, Gökhan Baytar, Cemal Mehmetoğlu, Nihat Durmuş, Mehmet Can Kutlu, M. Salih Ürün,
Mehmet Budak, İzzet Turan, Hüseyin Duş, Abdullah Atlı, Derviş Atlı, Burhan Çirık, Ramazan Akboğa,
Murat yıldırım, Abdullah savur, Mustafa Ayaz, Metin Şen, İlyas Efe, Cezmi Altıntaş, Zafer Zengin, Mehmet
Ezer, Necmettin Tapu, Abbas Deyer, Aydın Çelik, Necmettin Beyaz, Hüseyin Kılıç, Yusuf Aktaş, Mehmet
Öztaş, Nasır Güneş, Mehmet Acar, Latif Karaaslanlı, Fatih Abir, Adnan Erdem, Bülent Özcan, Latif Çetin,
Kadir Acar, Deniz Laçin, Hakim Cengiz, Tarık Taş, Mustafa Ürek ve Server Üzgün, cezaevi idaresi
tarafından ortak kullanım alanlarının keyfi olarak engellendiğini, kullanım zamanının genelge dahilinde 10
saate çıkartılması taleplerinin kabul edilmediğini, 1.5 saatlik mevcut imkanı kullanırken bile sıkıntı
yaşadıklarını belirttiler.
5 Haziran günü Dicle Haber Ajansı tarafından verilen bir haberde, Erzurum ilinde, H Tipi Cezaevi'nde
kalan bazı siyasi tutukluların bir aydır tıraş ve banyo gibi ihtiyaçlarının bilinçli olarak engellendiği iddia
edildi.
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8 Haziran günü İHD Diyarbakır Şubesi’ne başvuruda bulanan Shala Dabaghi, kardeşi Taher Sarei’in akli
dengesinin yerinde olmadığını, cezaevinde tutulan kardeşinin tedavisinin yapılmasını istediğini belirtti.
Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlülerin, Kürtçe yayımlanan Azadiya Welat gazetesinin
kendilerine verilmesini istediklerini, cezaevi yönetiminin, gazetenin okunması için tercüman ücreti olan 750
YTL’nin ödenmesi halinde gazetenin kendilerine verileceğini bildirdiği belirtildi.
İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ozan Özyağcı, Tekirdağ 2 Nolu F tipi cezaevinde bulunduğunu,
22 Haziran günü hiçbir gerekçe gösterilmeden Kürtçe tüm yayınların cezaevinde toplatıldığını belirtti.
Şırnak'ın Cizre İlçesinde adli ve siyasi 68 tutuklunun bulunduğu K-1 Tipi Kapalı Cezaevi'ne Gündem ve
Kürtçe günlük Azadiya Welat gazetelerinin girmesi engelleniyor. Ülkede Özgür Gündem gazetesi Şırnak
Temsilcisi Hüseyin Afşar'ın Ocak ayında tutuklanmasının ardından bulunduğu Cizre Cezaevi'nde Gündem
gazetesini istemesine Cumhuriyet Savcılığı olumsuz yanıt verdi. Savcı Musa Taşkın, "İdare ve gözlem
kurulu kararı" olarak belirtilen belgede, 'Gündem gazetesinin 5, 6, 7, 8, 11 ve 12 Şubat'taki yayınlanan
haber, yazı ve makalelerde, "PKK lideri Abdullah Öcalan'ı övdüğü, PKK eylemlerini destekler nitelikte
yayınlara yer verdiği, 'Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan' şeklinde ifadeler kullandığı, PKK'nin
propagandasını yaptığı ve yazılarında gizli kodlar ile cezaevindeki siyasi tutuklulara mesaj verdiği"
gerekçeleri ile gazetenin verilmeyeceğini bildirdi. Savcı Taşkın ayrıca, gazetelerin adli tutuklular üzerinde
etki yaratabileceği şeklinde ilginç bir gerekçe ileri sürerken, Av. Muharrem Şahin, Ceza ve Güvenlik
Tedbirleri'nin İnfazı Hakkında Kanunu'nun 62. maddesini hatırlatarak, tutukluların mahkeme tarafından
yasaklanmayan yayınları temin etme hakkı bulunduğunu belirtti.
Gaziantep İl İnsan Hakları Kurulu Başkanı Gökhan Veli Kişioğlu, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Orhan
Kızılaslan ve komisyon üyeleri, Gaziantep E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda Haziran ayında
incelemelerde bulundu. Heyet, ziyaret sırasında Kurum Müdürü Nevzat Kara ve Cezaevi Savcısı Abdullah
Vermez ile görüştü ve cezaevi hakkında bilgi aldı. Kara, cezaevinin kapasitesinin 700 olduğunu ancak şu
anda cezaevinde bunun iki katı tutuklu ve hükümlü bulunduğunu söyleyerek, "Ancak cezaevimizdeki bu
koşulların düzeltilmesi için gerekli yerlere başvuru yaptık" dedi. Konuya ilişkin, Cezaevi Savcısı Abdullah
Vermez, cezaevlerinin artık eski cezaevleri olmadığını ve her şeyin artık devletin kontrolü altında olduğunu
belirterek, binanın yetersizliğinin tek sıkıntı olduğunu kaydetti. Görüşmenin ardından heyet, cezaevindeki
bazı koğuşları, yemekhaneyi, eğitim birimlerini, açık görüş alanlarını, tiyatro salonunu gezdi, tutuklu ve
hükümlülerle görüştü. Tutuklu ve hükümlülerin, ziyaret sırasında özellikle koğuşların kalabalıklığından
şikâyetçi olduklarını belirttiklerini söyleyen Kurul Başkanı Kişioğlu, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada,
kurul olarak insanların bir arada bulunduğu ve sorun yaşanabileceğini düşündükleri bütün kurumları
gezdiklerini ve bu bağlamda Gaziantep E Tipi Açık Cezaevi'ne de ziyarette bulunduklarını dile getirerek
''Mahkûmlarımızın içinde bulunduğu koşullar gayet iyi, tek şikâyetleri koğuşların kalabalık olması'' dedi.
Kişioğlu, mahkûmların meslek edinip, ıslah edilerek cezaevinden çıkmasını sağlamak için ellerinden
geleni yaptıklarını ifade etti. Komisyon Başkanı Kızılaslan, ise cezaevinin kapasitesinin çok üstünde
hizmet vermeye çalıştığını söyledi. Kadın mahkûmların, kadın ve çocuk doktoru istediğini, başka bir kadın
mahkûmun ise bebeği için mama ve bez bulmakta sıkıntı çektiğini dile getirdiğini ifade eden Kızılaslan,
cezaevi izlenimlerini rapor haline getirerek ilgili yerlere sunacaklarını kaydetti. İHD Adana Şube Başkanı
Ethem Açıkalın ise "Zaten İl İnsan Hakları Kurulu'nun, bu tarz açıklamalardan farklı bir açıklama
yapmalarını beklemiyoruz. Mantıken bile düşündüğümüzde 700 kişinin kaldığı bir yerde iki katı insan
kalıyorsa orada koşullar iyi değildir. Çünkü her mahkûma bir yatak düşerken böyle bir durumda her yatağa
iki mahkûm düşüyor. O zaman koşullarının iyi olduğunu söyleyemezsiniz, böyle bir şey söylerseniz bu
mantıksızlık olur" dedi. Kendilerinin de birçok kez cezaevlerini ziyaret ettiklerini belirten Açıkalın,
"Cezaevlerindeki kötü koşullara ilişkin birçok kez Adalet Bakanlığı ve gerekli mercilere başvurularda
bulunduk, hazırladığımız raporları gönderdik. Birçok cezaevinde hak ihlalinin yaşandığını, cezaevi
yönetiminin bazı yerlerde işkence ve kötü muamele yaptıklarını ilettik kendilerine. Ancak Adalet Bakanlığı
yetkilileri, incelemelerde bulunduğumuz cezaevi yönetimini arayarak durumu onlardan aldı. Ve bize cevap
olarak yönetimin böyle bir şeyin olmadığını söylediklerini ilettiler" dedi.
İzmir Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde bulunan Nizam Algünerhan adlı tutuklu, ailesi aracılığıyla yaptığı
açıklamada, cezaevi idaresinin, telefon görüşmelerinde Kürtçe konuşma yasağı getirildiğini aktardı.
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Tekirdağ F Tipi Cezaevi Raporu
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Gencay Gürsoy
başkanlığında uzman hekimler ve bir mimardan oluşan
heyetin Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde 28 Aralık 2006
tarihinde yaptığı incelemelere ilişkin rapor 5 Ocak günü
açıklandı. Raporda, “Kapalı spor salonu, kütüphane ya da
diğer tüm sosyal alanların eğitim faaliyetlerine tabi olduğu,
buna tabi olmayan hiçbir sosyalleşme ortamı bırakılmadığı,
buna uyan tutuklu ve hükümlülerin dahi, fiilen bu hakkı çok
sınırlı olarak kullanabildiği saptandı. Görüşülen hemen tüm
tutuklu ve hükümlülerde, uzun süren sınırlı insani temastan
kaynaklanan çeşitli fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar gözlendi”
denildi. Raporda, “tecrit politikasının fiziksel ve ruhsal
bütünlüğü bozduğuna” dikkat çekildi ve “İzolasyonu
ortadan kaldıracak düzenlemelerin acilen yapılması”
istendi. Raporda şu öneriler yer aldı: “Mahkumların, eğitim
faaliyetlerine tabi olmaksızın, ortak alanlarda makul sayıda
başka insanlarla birlikte, günün makul bir süresini
geçirmesi sağlanmalı. Cezaevi İzleme Kurulu’nda en yakın
ilin baro ve tabip odası temsilcileri yer almalı. F tipi
cezaevleri konusunda, sivil örgütleri ve siyasi iradeyi
kapsayacak bir tartışma ve çözüm üretme zemini
oluşturulmalı.” (Radikal)

Yasağa karşı Adalet Bakanlığı'na
başvurduklarını ifade eden Algünerhan,
bakanlığın kararın doğru olduğu
yönünde kendilerine yanıt verdiğini
belirtti.

Bergama Çocuk Cezaevi'nde tutuklu
bulunan 15 yaşındaki M.G'nin koğuş
arkadaşı olan 5 çocuk hakkında M.G'ye
işkence yaparak tecavüz ettikleri
gerekçesiyle İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza
Mahkemesi'nde dava açıldı. 22 yıla
kadar hapis cezası istemiyle haklarında
dava
açılan
sanık
çocuklar,
ifadelerinde hırsızlık suçundan sanık
olan M.G'nin kendilerini ihbar eden kişi
olduğunu ve onu cezalandırmak için bu
işi yaptıklarını itiraf ettiler. Bergama M
Tipi Çocuk Kapalı Cezaevi'nde B-G
koğuşunda 15 yaşındaki M.G'nin 3 gün
süreyle
koğuş
arkadaşlarının
tecavüzüne uğradığı iddia edildi.
Cezaevi Müdürlüğü'ne başvuru üzerine
yapılan soruşturmada M.G ile aynı
koğuşta kalan ve hırsızlık suçundan
tutuklu bulunan M.C, D.K, E.A, M.V ve
O.B'nin, "seni top edeceğiz" diyerek
M.G'ye
önce
kötü
muamelede
bulundukları, daha sonra bir gece
yarısı M.G'yi ellerinde ve ayaklarından
ranzaya bağlayarak sırayla tecavüzde bulundukları iddia edildi. Açılan davada çocukların M.G.'nin
üzerinde işkence yaparak sigara söndürdükleri ve jiletle çizdikleri iddialarına yer verildi.
Temmuz günü İHD İstanbul şubesine mektup göndererek başvuruda bulunan Ozan Özyağcı, mektubunda
“Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde bulunmaktayım. Burada da diğer cezaevlerindeki baskılar
uygulanmaktadır. Son olarak 22 Haziran 2007 tarihinde hiçbir gerekçe gösterilmeden Kürtçe tüm
yayınların toplatılması olayı gerçekleşmiştir” dedi.
Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi’e, Gündem gazetesinin girişi engellendi. 29.06.2007 tarihinde
“İdamdan gün gün çürüme konseptine”, 01.07.2007 tarihinde “22 Temmuz seçimlerinde yol ayrımı
olacak”, “KCK Zilan’laşmak, özgürleşmektir”, 30.06.2007 tarihinde “Kürt halkı, Doğan’ı yüreğine gömdü”,
“Biraz cesaret” başlıklı yazılar nedeni ile gazete, cezaevinde tutuklu ve hükümlülere ulaştırılmadı. Cezaevi
yönetimi, gerekçe olarak 5275 sayılı Ceza Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 62/3 maddesi
ile Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönetmeliği’nin 11. maddesini gösterdi.
PKK yöneticisi olduğu gerekçesiyle müebbet hapse mahkum olan Ayhan Bozkaya, kaldığı Kürkçüler F Tipi
Cezaevi'nde "Gündem" ve "Azadiya Welat" gazetelerinin kendisine verilmediğini ifade ederek İHD Adana
Şubesi'ne başvurdu. Şube Başkanı Ethem Açıkalın, 13 Ağustos'ta Ceza İnfaz Hakimliği ve Adalet
Bakanlığı'na başvurarak, "mahkeme kararıyla toplatma kararı bulunmayan günlük ve süreli yayınlara ait
sayıların cezaevine sokulmaması"na itiraz ettiklerini açıkladı. .
10 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine faks gönderek başvuruda bulunan Asrın Hukuk Bürosu, “PKK
lideri Abdullah Öcalan’ın İmralı Kapalı Cazevi’nde tecrit altında tutulduğunu” iddia ederek şu beyanlarda
bulundu; “Sayın Öcalan’ın 8,5 yıldır kalmakta olduğu yaklaşık 13 metrekarelik oda 24 saat kamerayla
izlenmekte, ayrıca mazgaldan da infaz koruma görevlilerince 24 saat gözlenmektedir. CGTİK ile tüm
diğer mahkumlara tanınan telefonla görüşme hakkı, üçüncü dereceye kadar olan yakınlarıyla görüşme
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hakkı, açık görüş hakkı, akrabalık bağı dışında kendi belirleyeceği üç kişiyle görüşme hakkı, sohbetatölye-spor alanı şeklindeki ortak alanlara çıkabilme gibi hakların hiç birinden yararlandırılmamaktadır.
Çok kanallı radyo ve TV verilmemekte, sadece tek kanallı ( TRT 1) bir radyo verilmektedir. Yine CGTİK
m.72 tüm hükümlülere ihtiyaçlarını kantinden sağlama, bu olanağın olmadığı yerlerde ise, görevliler
vasıtasıyla dışarıdan karşılama hakkını tanıdığı halde Öcalan’a bu hak tanınmamaktadır. - Cezaevinde dış
dünya ile temel haberleşme olanaklarından olan mektupları gönderilmemekte, kendisine gönderilen
mektuplar ise çok büyük oranda verilmemekte, bazen bir ya da iki mektup gönderildikten uzun zaman
sonra ve büyük kısmı çizilmiş olarak verilmektedir. Aile görüş hakkı sadece kardeşleriyle görüştürme
biçiminde ve 15 günde bir yarım saat şeklinde uygulanmaktadır. Bu uygulamada sıklıkla hava muhalefeti
ya da kosterin bozukluğu gerekçesiyle sekteye uğramakta, bazen birkaç ay aile ile görüştürülmektedir.
Ailesi ile camlı bölme ardından telefonla görüşebilmekte, tüm görüşme kayıt cihazı ile kayda alınmakta,
Kürtçe konuştukları anda görüşme kesilmektedir. Ana dilde görüşülmesine izin verilmemektedir. Avukatları
ile hava muhalefeti ya da koster arızası gerekçesi çıkarılmadığı dönemlerde haftada bir saat
görüşebilmektedir. Ancak bazen haftalarca bazen de aylarca hava muhalefeti veya kosterin bozuk olduğu
gerekçeleri ile avukatları ile görüştürülmesi engellenmektedir. Yapılan görüşmelere bir resmi görevli
katılmakta ve tüm görüşmeyi cihazla kayda almakta, görüşme esnasında avukatlar tarafından tutulan
notlara el konulmaktadır. Bu görüşmelere ait ses kayıt çözümleri ile görüşme notları her seferinde talep
edilmesine rağmen, talep reddedilmiştir. Avukatların görüşme esnasında yanlarında dosya bulundurma ve
not almaları kesin olarak engellenmektedir. Bu görüşme esnasında fiziksel temas hiçbir şekilde mümkün
değildir. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) şu ana dek İmralı Adası’na yaptığı dört ziyaret sonrası
Sn. Öcalan’ın koşullarına ilişkin “duyusal tecridin sosyal tecritle bütünleştiğine” işaret ederek bunun fiziksel
ve ruh sağlığı açısından oldukça tehlikeli bir durum arz ettiğini belirtmiştir. 1 Haziran 2005 tarihli
yasalardan sonra havalandırma süresi günde 1 saatle sınırlandırılmıştır. Etrafı yüksek demir plakalarla
çevrili ve üstü de tel örgülerle kapatılmış 4x10 metrekarelik bir alanda; fiziki koşulları açısından yetersiz,
açık alandan ziyade kapalı bir mekan ve olumsuz etkileri olan bir havalandırmaya çıkarılmaktadır.”
“Örgüt üyesi olmak” suçundan ceza alan ve siyasi kadın hükümlü bulunmadığı için adli hükümlülerin
bulunduğu koğuşa konulan Aşhan Tören’in (60), Gaziantep M Tipi Kapalı Cezaevi K-1 koğuş sorumlusu
tarafından fiziki ve sözlü şiddete maruz bırakıldığı ileri sürüldü. Kemal Pir Tören, annesinin Maxmur
Mülteci Kampı’na giderek oradaki kızını ziyaret ettiği için örgüt üyeliğinden ceza aldığını hatırlattı. Töre
annesinin koğuş sorumlusu kadın tarafından örgü ve dantel işlemeye ve işlediği örgüleri satmaya
zorlandığını belirterek, kabul etmediği için koğuş sorumlusu ve koğuşta kalan adli kadın hükümlüler
tarafından fiziki ve sözlü şiddete maruz kaldığını iddia etti. Annesine diğer hükümlüler tarafından “Sen
katilsin, gençleri öldürüyorsun. Ama burada yapacağın bir şey yok, katil kadın” denilerek, hükümlüler ile
birlikte yemek yemesine dahi izin verilmediğini kaydeden Tören, annesinin hükümlüler ile konuşmasının
da engellenmeye çalışıldığını ifade etti. Annesinin yaşananları cezaevi yönetimine bildirdiğini, ancak hiçbir
sonuç alamadığını ifade eden Tören, annesinin daha sonra Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi’ne
gönderildiğini belirtti.
21 Ağustos günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Ayhan Çağdaş şu beyanda bulundu; “abim
Selahattin Çağdaş (1962) Tekirdağ F tipi cezaevinde adli suçtan dolayı üç yıldır tutuklu bulunmaktadır.
Kardeşim ile yaptığım telefon görüşmesinde bana şunları anlattı: ‘19.08.2007 tarihinde tek başıma
hücrede kaldığım sırada kapıyı açarak içeri giren bir şahıs arkam dönük olduğu bir sırada ilk bıçak
darbesini gözüme alarak yaralandım. Şahsa döndüğüm sırada arka arkaya altı bıçak darbesi aldım daha
sonra hastaneye kaldırıldım ve bir gözümü kaybettim.’ Bu konu ile ilgili derneğinizden hukuki yardım talep
ediyorum” dedi.
Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlülerin çıkardığı “Eylül” adlı sanat ve edebiyat
dergisinin 6. sayısına cezaevi idaresince “sakıncalı” olduğu gerekçesiyle el konuldu.
Almanca öğrenmek için ücretini ödeyerek eğitim seti edinmek isteyen Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde
bulunan siyasi davadan tutuklu Ercan Binay’a, “Almanca eğitim setiyle örgütsel faaliyet yürüteceği”
gerekçesiyle cezaevi yönetimi tarafından olumsuz cevap verildi. Adalet Bakanlığı’na dilekçe yazarak
wolkman, sesli sözlük, DVD, CD gibi eğitim amaçlı araçları ücretini ödeyerek almak istediğini belirten
Binay’a Adalet Bakanlığı yol gösterdi. Adalet Bakanlığı, Binay’a, bu konuda cezaevinde İdare ve Gözlem
Kurulu’nun yetkili olduğunu ve oraya başvurmasını, bu kuruldan red alması durumunda ise İnfaz
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Hakimliği’ne başvurmasını önerdi. Barkanlığın bu önerilerini sırasıyla deneyen Binay, önce Cezaevi İdare
ve Gözlem Kurulu’na taleplerini iletti. Kurul ise talebi, hem ceszaevinde ortak DVD yayınıyla eğitim amaçlı
birçok programın yayınlandığını belirterek hem de Binay’ın örgüt mensubu olduğu ve daha önce açlık
grevi eylemiyle slogan atmak eylemlerinden dolayı birçok defa disiplin cezası aldığını vurgulayarak, “bu
istenilen malzemelerin örgütsel faaliyetlerde kullanılabileceği” gerekçesiyle reddetti. Kuruldan red cevabı
alan Binay, ardından Kocaeli Hakimliğ’ne başvurdu. Binay’a infaz Hakimliği’nden de Kurul’un gerekçesine
benzer bir gerekçeyle red cevabı geldi. İdare ve Gözlem Kurulu’nun gerekçesinde belirttiği, “cezaevinde
ortak DVD eğitimi” yapılıyor gerekçesinin doğru olmadığını belirten Binay, cezaevinin ortak DVD eğitim
yayınında Almanca lisanın olmadığını belirterek, son olarak İnfaz hakimliği’nin kararına itiraz ettiği
dilekçesini Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Mahkemede, İnfaz Hakimliği’nin red gerekçesini
yerinde görerek, Binay’ın itirazını reddetti.
“Yasadışı örgüt propagandası “ yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak Gaziantep M Tipi Kapalı Cezaevin’e
konulan Mehmet Deniz’in (52) başka “siyasi tutuklu” bulunmadığı gerekçesiyle tek kişilik hücrede
tutulduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Oğlu Necdet Deniz, cezaevinde 100’e yakın ‘siyasi
hükümlünün’ bulunduğunu belirterek, babasının hücreden çıkarılmasını istedi.
İzmir’in Ödemiş ilçesi'nde bulunan 300 kişi kapasiteli M Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi’nde 550 tutuklu ve
hükümlü bulunması nedeniyle mahkumların bir kısmı yerde yatarken, bir kısmı da sırayla ranzalarda
uyuyor. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evleri İzleme Kurulu Başkanı İrfan Bakacak, mahkûmların yerde
yatmak zorunda kaldığını doğruladı: "Kapasite dışı mahkûm personeli zorluyor. Mahkûm sayısının
düşürülmesi ve personel sayısının artırılması gerekiyor. Mahkûmlar ranza bulamadığı için battaniye ya da
yer yatağı sererek yerde yatıyor." Mahkûm yakını Dilek Özdemir de "Altı kişilik koğuşta 10 kişi kalıyor"
derken avukat Vedat Öztürk de mahkûmların bazen 'nöbetleşe yatmak' zorunda kaldığını öne sürdü.
Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde PKK üyeliğinden tutuklu bulunan Serdar Bayrak adlı hükümlü 26 Kasım
günü yakınları aracılığı ile, 15 Kasım itibariyle gazeteci-yazar Ahmet Altan ve Alev Er'in çıkardığı Taraf
Gazetesinin toplatma kararı olmamasına rağmen cezaevine alınmadığı belirtildi.
10 Aralık günü aileleri aracılığıyla açıklama yapan Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi'ndeki siyasi tutuklu ve
hükümlüler, cezaevi idaresinin keyfi uygulamalarının artış gösterdiğini, daha önce 15 günde bir yapılan
koğuş aramalarının son dönemlerde 2-3 günde bir yapıldığını ve aramalar esnasında gardiyanlar
tarafından hakarete maruz kaldıklarını, koğuşlardan bazılarında çatıda oluşan deliklerden yağmur
suyunun içeriye girdiği ve su birikintilerinin oluştuğunu, ayrıca kaloriferlerin de yakılmadığını belirtti.
19 Aralık günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Siirt E Tipi Kapalı cezaevinde hükümlü bulunan Naif
Özkılıç şu beyanda bulundu “2008 yılından itibaren ailelerimizle Kürtçe konuşmanın engelleneceği,
ailelerimiz Türkçe bilmiyorsa bunu belgelememiz isteniyor, yaptığımız protesto eylemlerinden sonra
eyleme katılan 5 kişiye 3 ay iç etkinliklerden men cezası, ortak kullanım alanlarına çıkarılmama, 4 ay açık
görüşten yaralanmama, 1 ay da iletişim araçlarından men cezası aldık. Yaptığımız tüm başvurulara
rağmen hiçbir sonuç alamadık. Cezaevi doktoru yok. Arada sırada pratisyen doktor geliyor.
Sorduğumuzda da kimse gelmek istemiyor deniliyor. Bir arkadaşımızda iradesi dışında Erzurum
cezaevine sürgün edildi. Tüm haklarımız hukuki inisiyatiflerle geri alınıyor.”
Van TUYAD-DER Başkanı Adil Kotay, 2 Ocak 2008 tarihinde yaptığı açıklamada Van F Tipi Cezaevi'nde
kaloriferlerin çalışmadığını belirterek, “Van F Tipi Cezaevi'nde siyasi tutuklulara işledikleri iddia edilen suç
nedeniyle ayrımcılık yapılmaktadır. Cezaevinde bulunan yakınlarıyla görüşmeye giden aileler kalorifer
sistemi çalışmadığı için soğuk havada saatlerce bekletilmektedir. Cezaevinin içinde kaloriferler
yanmamaktadır” dedi. Cezaevinde yaşanan sorunun çözülmemesi durumunda aileler olarak buna karşı
tavır alacaklarını da aktaran Kotay, "Cezaevi yönetimi bu girişimle bizi yasal ve yasadışı mücadele
geliştirmemize sevk etmeye çalışıyorlar. Zaten o insanlar cezalandırılmış, ceza içinde ceza verilmesi
insanlık suçudur. Biz bunları kabul etmiyoruz. Yapmasınlar. Hâlâ yakıt için ihale bile yapılmamış. Bu
insanlığın vicdanına sığmaz. Cezaevine mutlaka bekletme salonu yapılmalı. Buradan Adalet Bakanlığı ve
demokratik kamuoyuna bir kez daha sesleniyoruz. Bu sorunu ya çözün ya da çözün" dedi.
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Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan mahkumlar, cezaevi idaresi tarafından kendilerine yapılan
anonsla “01.01.2008 tarihinden itibaren toplu dilekçe vermenin yasaklandığını ve bundan sonra toplu
verilen dilekçelerin işleme konulmayacağının bildirildiğini” belirtiler.
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan mahkumlardan Ziya Ulusoy, Hasan Polat, Ahmet Doğan, Çetin
Poyraz ve Turaç Solak’a kargo yolu ile gelen Azadi isimli derginin Aralık 2007 sayısı “sakıncalı” denilerek
(Karar no: 2008/6 karar tarihi: 11.1.2008) verilmezken, Mahkumlar Hasan Şahingöz, Hasan Polat, Ziya
Ulusoy, Çetin Poyraz, Nihat Konak Turaç Solak, Doğan Güner ve Turgut Kaya’ya posta yoluyla gelen
Agos isimli gazetenin 606,607,610,612,613 ve 614.sayıları “Ermenice sayfaları kesilerek” verilirken (Karar
no: 2008/15 karar tarihi: 18.1.2008), Sibel Özbudun’nun Hikmet Kale’ye yolladığı ‘Zapatista Deneyimi’ ve
‘Meksika’ da Değişim’ isimli kitabın 12.sayfasından 19.sayfasına kadar olan bölüm İngilizce olduğundan
(çevirisi kitabın devamında vardı) verilmedi (Karar tarihi 8.12.2007 karar no: 2007/127). Yine mahkum
Serkan Gündoğdu ‘ya posta yoluyla gelen “Sacialit Worker” isimli derginin, 2080 ve 2082. sayılarına
idarece “yabancı dil” gerekçe gösterilerek el konuldu.
İHD Diyarbakır şubesine mektupla başvuruda bulunan Sevkan Erener; 18 ay Şırnak cezaevinde kaldıktan
sonra Midyat cezaevine getirildiğini, buradaki cezaevinin 30 kişilik kapasitesi olmasına rağmen mahkum
sayısının 80’ni bulduğunu, yaptıkları başvuru sonucunda iki kez müfettiş heyetinin cezaevini denetlemeye
geldiğini ve “bu cezaevinde mahkumların yatması uygun değildir” raporunu verdiklerini, buna rağmen
herhangi bir gelişme olmadığını belirttiler.
1 Kasım günü, İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda bulunan Av. Reyhan Kayışlı, 01.11.2007 tarihinde
Kürkçüler E tipi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan müvekkili Fadile Bayram ile görüştüğünü, görüşme
esnasında müvekkilinin kendilerine cezaevi idaresi tarafından baskı uygulandığını, bayan tutuklulara
yaklaşık bir aydır sıcak su verilmediğini, kendilerine getirilen, kitapların idare tarafından içeri alınmadığını,
mektuplarının kendilerine geç verildiğini, kendilerine üzerinde “terörist” yazılı kimlik verilmek istendiğini,
sağlık sorunlarının olmasına rağmen hastaneye götürülmediğini, revire çıkarılarak ağırı kesici verilerek
geri gönderildiğini söylediğini belirtti.

Cezaevleri Davaları
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul Valiliği’nin 19 Aralık 2000 deki cezaevleri operasyonu sırasında
Bayrampaşa Cezaevi’nde görev yapan güvenlik güçleri hakkında soruşturma açılmasına izin verilmemesi
kararını bozdu. Mahkeme, Ocak ayında dosyanın soruşturmanın yürütülmesi için Cumhuriyet Savcılığı’na
gönderilmesine karar verdi. Valilik, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkındaki Yasa’nın 6. maddesi uyarınca soruşturmaya izin vermemiş, Eyüp Cumhuriyet Savcılığı ve
mahkûmların avukatları da bu karara itiraz etmişti.
19 Aralık 2000deki cezaevleri operasyonu sırasında Ümraniye Cezaevi'nde operasyona katılan 267
güvenlik görevlisi hakkında açılan davaya 2 Mart günü Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam
edildi. Duruşmada ifade veren sanık erler Hamdi Kaplan ve Emin Yöndem, "operasyon sırasında
cezaevinin dış güvenliğinde görevlendirildiklerini, ölümler hakkında bilgileri olmadığını" söylediler. Müdahil
avukatlardan Güçlü Sevimli'nin "Operasyona hapishanenin içinde katılmadığınızı söylüyorsunuz. Ama bize
gelen resmi belgede operasyona hapishane içinden katıldığınız yazılı. Hangisi doğru?" sorusuna ise
"içerisi özel tim doluydu, bize gerek kalmadı" yanıtı verdiler. Operasyon sırasında cezaevinde bulunan
şikayetçi Ali Murat Balık ise ifadesinde "Hapishanenin içinde 03.00-04.00 civarında bombalar ve
kurşunlarla gazlarla uyandırılıyoruz ve bunun adına ‘Hayata Dönüş' deniyor. Orada yapılan hayata
döndürme değil katletmeydi. Direkt hedef alınarak ateş ediliyordu. Sürekli el bombası kullanılıyordu. 4 gün
boyunca gazın her çeşidiyle yoğun bir şekilde karşılaştık" dedi. Duruşma 11 Mayıs gününe ertelendi.
19 Aralık 2000 Cezaevleri Operasyonu sırasında Bayrampaşa Cezaevi'nde görev yapan 933 jandarma ve
gardiyan hakkında açılan davaya 16 Mart günü Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Duruşmada, davanın yedi yıldır sürmesine karşın sanık jandarmaların yargılanması için gereken Valilik
izninin alınamaması nedeniyle mahkeme, 155 gardiyanın dosyasının ayrılmasına, jandarmaların
yargılanabilmesi için İstanbul Valiliği'ne başvurulmasına, işlemlerin hızlanması için de evrak takibinin
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avukatlar tarafından elden yapılmasına karar verdi. 30 Mart günü görülen duruşmada, dönemin İstanbul
Barosu Başkanı Yücel Sayman ve TTB eski 2. Başkanı, TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı tanık olarak
dinlendi. F tipi cezaevlerine mimari, insani ve felsefi açıdan karşı çıktıklarını belirten Yücel Sayman,
“Bakanlık yalnızca ‘açlık grevi ve ölüm orucu bitsin’ diyordu. Tutukluları bunun için ikna edin diyordu. Biz
ikna etme işi için orada değildik, biz eylemin bırakılabileceği bir ortamın koşullarını hazırlamak istiyorduk.
Kişisel inancım görüşmeler kesilmeyebilirdi, her şey tüketilmiş değildi. Bir süre sonra bu ortam
yaratılabilirdi. O imkan operasyonla kaldırılmış oldu. Anladığım kadarıyla İçişleri Bakanlığı bu operasyonu
yapmakta çok ısrarlıydı. Bir takım nedenlerle bu görüşmelerin önü kesildi” dedi. Metin Bakkalcı da
ifadesinde, 2 Aralık 2000 tarihinde, açlık grevinde 45 güne ulaşılması nedeniyle acil çağrıda
bulunduklarını, dönemin Adalet Bakanı’nın da buna yanıt verdiğini belirterek, Adalet Bakanı ile
görüşmelerinden sonra 3 Aralık 2000 tarihinde diğer heyet üyeleriyle birlikte Bayrampaşa Cezaevi’ne
gittiğini söyledi. Cezaevinde mahkumların “sorunların görüşmeler ile çözülebileceğini söylediklerini”
aktaran Metin Bakkalcı, 9 Aralık 2000 tarihinde Adalet Bakanı’nın TBMM’de yaptığı konuşmada “F tipi
cezaevlerinde makul sayıda insanın birarada yaşayabileceğini” söylediğini, “mimari değişiklik de dahil
olmak üzere ilgili kişi ve kurumların da katılımıyla bir toplumsal mutabakat sağlanıncaya kadar F tipi
cezaevlerinin açılışının ertelenebileceğini” kaydettiğini anlattı. Bakkalcı şunları söyledi: “Kişisel görüşüm,
bu değerli bir metindi. Bu metinden sonra talihsiz gelişmeler oldu Türkiye’de. 11 Aralık 2000 tarihinde iki
polisin öldürülmesi gerçekleşti. 12 Aralık 2000 tarihinde polis gösterileri oldu. Bir kaygı oluştu her düzeyde.
13 Aralık 2000 tarihinde RTÜK, F tipi ile ilgili haberlerin yayınlanmaması kararı aldı. 14 Aralık 2000
tarihinde İstanbul DGM konuyla ilgili duyarlılık gösterenlerin, söyleyenlerin de terör örgütlerine yardımdan
yargılanacaklarını söyleyen bir karar aldı. Bakanlıkla 2 Aralık ile 14 Aralık arasındaki sürede yaptığımız
görüşmelerde gelişmeler yaşanıyordu. Bir yandan da bir basınç vardı. 13 Aralık 2000 tarihinde tekrar
Bayrampaşa’ya geldik, deklerasyonu somutlaştırmak ve sonuçlandırmak için. Kaya Güvenç, Mehmet
Bekaroğlu, Yücel Sayman, Oral Çalışlar ve TAYAD’dan bir tutuklu yakını vardı. Bitirip çıkma duygusuyla
girdik. 14 Aralık gece 12.00’ye kadar süre verilmişti. 14’ü gecesi ya bitecek ya bitecekti. Ama bu basınç
herkeste kendini gösteriyordu. Görüşmeler kendi doğal mecrasında gitmedi böylece. Temsilciler
deklerasyonun güvence altına alınmasını istediler. O gece bakanlık, üç kişilik iki hücrenin duvarının
yıkılarak birleştirilmesini önerdi. Mahkumlar, 18 kişi diyordu ama burada sorun, sayıdan ziyade güven
ortamının gerekli oluşuydu. Gece 12.00’ye doğru Bakan, ‘üzgünüm, süre bitti’ dedi. Kaygısı vardı,
seziyordum.”
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde 24 Eylül 1996 tarihinde 10 mahkumun
öldürülmesi nedeniyle yargılanan güvenlik görevlilerine ilişkin tebliğnamesini tamamladı. Tebliğnamede,
sanıkların "Kastın aşılması suretiyle birden fazla kişiyi öldürmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından
değil, "Canavarca bir hisle ve işkence yaparak adam öldürmek" suçundan yargılanmaları gerektiği
vurgulandı. Tebliğnamede, sanıkların "önlenmek istenen tehlikenin ağırlığıyla orantılı olmayan
müdahalede bulundukları ve aşırı güç kullandıkları" belirtilerek, şöyle denildi: "Otopsi raporlarında
görüleceği gibi ölenlerin yüz, kafa, göğüs gibi bölgelerinde hayati organ ayrımı yapılmaksızın çok sayıda
darbeyle darp edilmeleri sonucu 10 kişinin ölümüne sebebiyet verip, eylemin bu biçimiyle failin kim olduğu
belli olmayacak ve toplumun ortak vicdanının hiçbir zaman onaylamayacağı tarzda, vahşi bir eğilim
sergileyerek ve canavarca bir hisle meydana geldiği anlaşılmıştır". Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın
uygulanmasını istediği ceza, eski TCY'nin 450/3, 463 ve 50. maddeleri ömür boyu hapis cezası öngörüyor.
Davayı inceleyecek Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderilen tebliğnamede, kararın bu nedenle esastan
bozulması istendi. Tebliğnamenin, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ni bağlayıcılığı bulunmuyor. Katliam nedeniyle
1 hekim, 6 infaz koruma memuru, 36 polis, 29 asker toplam 72 sanık hakkında açılan dava, 26 Şubat
2006 tarihinde sonuçlandı. Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 62 polis ve askeri, "kastın aşılması
suretiyle birden fazla kişiyi öldürmek" suçundan eski TCY'nin 450/5 ve 452/1. maddeleri uyarınca önce 18
yıl hapis cezasına mahkum etti, bu ceza, hafifletici nedenlerle altı yıla indirildi. Sanıkların "iyi hallerini"
dikkate alan Mahkeme, bu cezayı da beşer yıl hapis ve üçer yıl kamu hizmetlerinden men cezasına
çevirdi. "Görevi ihmal" iddiasıyla yargılanan emniyet amirleri Nesimi Özbaş, Mahmut Kızışar ve Hamza
Altınbaş hakkında "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat kararı verildi. "Kasten adam yaralamak" iddiasıyla
yargılanan gardiyanlar Fethi Ahmet Onat, Recep Alaca, Halil Uygun, Şakir Tanrıseven, cezaevi müdürleri
Mahmut Çaça, Aziz Güven ve saldırıda yaralandıktan sonra gönderildiği Gaziantep Cezaevi'nde ölen
Kadri Demir'e "sevki uygundur" raporu verdiği için "görevi ihmal" suçlamasıyla yargılanan cezaevi doktoru
Serdar Gök hakkındaki dava ise zamanaşımı süresi dolduğu için ortadan kaldırıldı.
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Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde 24 Eylül
1996 tarihinde 10 mahkumun öldürülmesi nedeniyle yargılanan güvenlik görevlilerine ilişkin kararını eksik
soruşturma gerekçesiyle bozdu.
Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, hırsızlıktan hükümlü L.G.'nin odasında elektrik, borcu
nedeniyle kesildi. Ancak L.G.'nin tek kişilik hapishane odasındaki TV ve su ısıtıcısının hâlâ çalıştığı
anlaşılınca, L.G. hakkında 'elektrik hırsızlığı'ndan dava açıldı. Honaz Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan
L.G., o ay parası gelmediği için elektrik borcunu ödeyemeyince tek kişilik odasının elektriğinin kesildiğini,
bunun üzerine tuvaletteki prizden elektrik kullandığını itiraf etti. L.G. hapishanede kaçak elektrik kullanmak
suçundan iki yıl hapse mahkûm edildi. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 6'ncı Ceza
Dairesiyse mahkemenin verdiği kararı bozdu. Kararda sanığın hapishanede işlediği bu suçun 'elektrik
hırsızlığı' değil, disiplin suçu olacağı belirtildi.
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SIĞINMACI ve GÖÇMENLERE YÖNELİK
İHLALLER
I. Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler
27 Ocak günü Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda kontrol yapan güvenlik güçlerince, bir tırın akaryakıt
tankındaki özel bölmede Irak uyruklu ve çoğunluğu 15-25 yaşlarında 33 kişi gözaltına alındı.
28 Ocak günü Edirne'nin Meriç ilçesinde yapılan kontrollerde, yasa dışı yoldan Yunanistan'a gitmek
isteyen 48 Irak vatandaşı gözaltına alındı.
3 Şubat günü, Türkiye'ye kaçak olarak giriş yapan biri çocuk ve biri kadın olmak üzere toplam 11 Iraklı,
Adana-Ceyhan TEM otoyolunda bir otobüsün bagajında gözaltına alındı.
8 Şubat günü, Mersin'in Silifke İlçesi'ne bağlı Taşucu Beldesi'nde, Kıbrıs'a gitmek üzere gümrükte
bekleyen TIR'ın gizli bölmesinde 31'i Suriye, 2'si Irak uyruklu 33 kaçak göçmen gözaltına alındı.
18 Şubat günü, Irak'tan kaçıp
Avrupa'ya gitmek isteyen Irak uyruklu
33 mülteci Şırnak’ın Silopi ilçesinde
sınırdan geçerken Verimli Jandarma
Karakolu askerleri tarafından gözaltına
alındı.
Van'ın Erciş ilçesinde 4 Mart günü
jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol
kontrolleri sırasında, yurda yasadışı
yollardan
girdikleri
tespit
edilen
Pakistan ve Bangladeş uyruklu 27
mülteci gözaltına alındı.

Türkiye'de yaşayan Iraklı mültecilerin yaşamlarından
memnun olmadığı belirtildi. Kastamonu'ya yerleştirilen
Musullu bir ailenin zor şartlar altında yaşadığı, çalışma
izinlerinin bulunmadığı, şehir dışına çıkamadıkları ve her
gün karakola giderek rapor vermek durumunda oldukları
kaydedildi. CNN televizyonu tarafından Mülteciler Günü
dolayısıyla yayınlanan özel programda, Türkiye'de bulunan
Iraklı Toma ailesinden Gorges Toma, Irak'tan kaçma kararı
aldıktan sonra Türkiye'ye geldiklerini, Kastamonu'yu terk
etmelerinin yasaklandığını, ailenin üyelerinin her gün yerel
yetkililere rapor vermesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'de 10
bin Iraklı mülteci bulunuyor. (ANKA - 22.06.07)

Şırnak ili Slopi ilçesinden Türkiye’ye
kaçak yolla girmeye çalışan ve
aralarında bir kadınında da bulunduğu
Irak uyruklu 35 mülteci, 16 Mart günü yakalanarak gözaltına alındı.
17 Mart günü Mersin’de, yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan yabancı uyruklu 61 kişi
gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Mart günü Ayvalık açıklarında, Yurdum-97 isimli gemide motorin
depolarına gizlenmiş halde 180 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 74'ünün Türkiye uyruklu olduğu
ortaya çıktı.
Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyen ve insan tacirleri tarafından Van’ın Keçikıran Köyü
yakınlarında araziye terk edilen Afganistan uyruklu 27 kişi, 28 Mart günü donmak üzereyken jandarma
ekipleri tarafından bulundu. Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen kişilerin sınır dışı edilmek üzere Emniyet
Müdürlüğü Kaçakçılar Şubesi’ne gönderileceği belirtildi.
29 Mart günü Mersin’in Silifke ilçesinde, tekne ile Kıbrıs Rum Kesimi’ne gitmek isteyen Suriye uyruklu 41
mülteci gözaltına alındı.
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2 Nisan günü, görevli jandarma ve sınır devriye ekipleri, Edirne’de İpsala, Eniz ve Meriç ilçelerinde yaptığı
kontrollerde, yasadışı yollardan Yunanistan’a gitmek isteyen Filistin, Gürcistan, Moritanya, Irak, Somali ve
Bangladeş uyruklu 107 kişiyi gözaltına aldı.
3 Nisan günü, Van’ın Başkale ilçesinde “Umut” adıyla düzenlenen operasyonda, Türkiye’ye kaçak yollarla
girmek isteyen yabancı uyruklu 227 kişi gözaltına alındı.
Irak’ın Musul kentinden çalışmak üzere İstanbul’a gelmek isteyen 21 Kürt mülteci, 2 bin 500 dolar
verdikleri kamyoncu tarafından Şırnak’ın Silopi ilçesinde ‘Burası İstanbul’ denilerek indirildi. Kısa süre
sonra yanlış yerde indirildiklerini anlayan mülteciler, asker ve polisten saklanmak için 4 gün aç-susuz bir
şekilde yürüyerek Mardin’in Kızıltepe ilçesine geldi. Ot yiyerek ayakta kalan mülteciler, 7 Nisan günü tarla
işçileri tarafından baygın halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Bektaş Jandarma
Karakolu’na bağlı ekipler, 21 mülteciyi gözaltına aldı. Bektaş Karakolu’na götürülen mülteciler askerlere
sürekli, “Bize işkence yapmayın” dediler. Tarla işçilerinin verdiği yiyeceklerle kendine gelen 21 yaşındaki
Ferzad Haydar, “Irak’ta iş güç yok. Musul her gün savaş ve kan gölüne dönüyor. Yapacak bir şey yoktu.
Biz de çalışmak için İstanbul’a gitmek istedik. 3 Nisan’da Musul’dan yola çıktık. Habur Sınır Kapısı’na
geldik. Habur Çayı’nı halat bağlayarak tek tek geçtik” dedi. Boğulma tehlikesini göze alarak sınırı geçtikten
sonra durdurdukları bir kamyon şöföründen 2 bin 500 dolar karşılığı kendilerini İstanbul’a götürmelerini
istediklerini belirten Haydar, kamyoncunun İstanbul diyerek kendilerini Silopi’de indirdiğini, ışıkları görünce
inanarak kamyondan indiklerini belirterek, “Tanımıyorduk, çok ışık görünce inanıp indik. Gidip insanlara
sorduğumuzda yanlış yerde indirildiğimizi anladık. Gidecek bir yerimiz yoktu. O geceyi sokakta geçirdik”
dedi. Sonraki 4 günde jandarmaya yakalanmamak için gündüzleri gizlendiklerini, geceleri de yürüdüklerini
anlatan Haydar, “Çaresiz kaldık, para yoktu. Asker-polisin bizi öldürebileceğinden korktuk. Biz de 4 gün
boyunca yemeksiz kaldık” dedi.
16 Nisan günü, Edirne merkez Bosnaköy ile Meriç ilçesinde, yasadışı yoldan sınırı geçmek isteyen Filistin,
Somali, Irak ve Afganistan vatandaşı 122 kişi Jandarma ve sınır devriye ekiplerince gözaltına aldı.
28 Nisan günü Van’ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş
yapan 39 Afganistan, 5 Bangladeş ve 1 Irak uyruklu 45 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
31 Nisan günü, Jandarma ve sınır devriye ekiplerince, Edirne merkeze bağlı Tayakadın ve Karakasım
köyleri ile Meriç ilçesinde yapılan kontrollerde, kaçak olarak Yunanistan'a gitmek isteyen Filistin, Irak,
Gürcistan, Moritanya, Sudan ve Bangladeş uyruklu 90 kişi gözaltına alındı.
2 Mayıs günü, Şırnak ili Silopi İlçesinde bulunan 2. Jandarma Sınır Bölük Komutanlığı'na bağlı askerlerin
gerçekleştirdiği operasyonda, kaçak yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan 9’u çocuk 42 Iraklı gözaltına
alındı. Mülteciler daha sonra sınır dışı edildi.
20 Mayıs günü, Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, Afgan ve Pakistan uyruklu, biri henüz
6 günlük bebek, 10 çocuk ile 9 kadının da aralarında bulunduğu 61 kişi gözaltına alındı.
Genelkurmay Başkanlığı’nın web sitesinde yer alan açıklamada, 1-21 Haziran tarihler arasında İran, Irak,
Filistin, Somali, Mısır, Suriye, Pakistan, Afganistan, Bangladeş uyruklu toplam 170 mültecinin İran, Irak ve
Suriye sınırından yasadışı giriş yapmak isterken gözaltına alındığı ve haklarında adli takibatın yanı sıra
sınır dışı etme işlemi başlatıldığı belirtildi.
1 Haziran günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Said Ahmedguli, eşi Ferzane Askeriyanpur’un 31
Mayıs günü ifadesi alınacağı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığını, daha sonra sınır dışı
edildiğini belirtti.
2 Haziran günü, Adana Merkez Otogarı yakınlarında insan tacirleri tarafından terk edilen 5'i kadın, 13
yabancı uyruklu gözaltına alındı.
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3 Haziran günü, yasadışı yollarla sınırı aşıp ülkeye giriş yapan 34 Afganistan, 10 Pakistan, 10 Irak ve 2
Bangladeş uyruklu 56 kişi Van’ın Gürpınar ilçesinde yakalandı.
Aydın’ın Kuşadası İlçesi Aslan Burnu açıklarında, 4 Haziran günü yurda yasadışı yollardan giriş yapan
yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de 7 ayda 9 bin kaçak yakalandı
Edirne Valisi Nusret Miroğlu 29 Ağustos günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği üyesi Yunanistan
ve Bulgaristan'ın Edirne'ye sınır olması nedeniyle kaçakların Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne
güzergahını kullanmaya çalıştığını söyledi. Miroğlu, şunları kaydetti:''Hergün Edirne ve ilçelerinde
yaklaşık 100 civarında kaçak yakalanıyor. Yakalanan kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere kent
merkezindeki barınmaevinde tutuluyor. Kaçaklar idareye bir takım sorunlar yaratıyorlar. Kaçakların
sınır dışı edilmesi ve barınmalarında uluslararası kuruluşlar destek vermeli.'' AA muhabirinin Edirne
Emniyet Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, 1 Ocaktan bu yana Edirne'de Afrika ve Orta Doğu
ülkelerinin vatandaşı 9 bin kaçak yakalandı.
Kaçakların savaş, kargaşa ve işsizlik nedeniyle ülkelerini terk ettiğini ifade eden polis yetkilileri,
Avrupa ülkelerine yakınlığı nedeniyle kaçakların Edirne güzergahını kullanmaya çalıştıklarını, ancak
güvenlik güçlerinin bunlara karşı zorlu bir mücadele verdiğini bildirdiler.Yakalanan kaçakların sınır
dışı edilinceye kadar barınmaevinde tutulduğunu anlatan polis yetkilileri, ''Burası bir kamp ve
misafirhane değil. Şartlar zorlanarak barınmaevi yapılmıştır. Bu kişiler zorunlu olarak misafir
edilmekte. Yasal olarak kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması gerekiyor. Ekonomik durumları
buna el vermediği için bunlara 3 öğün yemek ve sağlık hizmeti verilmekte'' dediler.Yetkililer,
kaçaklar için geçen yıl nakil ve yemek bedeli olarak 950 bin YTL, bu yıl ocak ayından beri de 627
bin YTL harcandığını, yıl sonuna kadar harcamaların 1 milyon YTL'yi bulacağını bildirdiler.
-SINIR DIŞI İŞLEMLERİKaçakların sınır dışı edilmesi sırasında bazı sorunlar yaşandığına dikkati çeken yetkililer, şunları
kaydettiler:''Kaçakları mensubu oldukları büyükelçilikleri, konsoloslukları ve ataşelikleriyle görüşüp
geldikleri ülkelere gönderiyoruz. Birçoğunun elinde belgeleri yok, kimliklerini beyan etmiyorlar,
temsilcilikleri gelmiyor. Bu da belli bir zaman alıyor. Komşu ülkelerin vatandaşları Irak, İran ve
Gürcistanlıları sınır dışı etmek kolay. Bunları sınır kapılarımızdan iade ediyoruz.''Komşu ülkelerden
gelmeyen kaçakların sınır dışı edilmesinde ise büyük sıkıntılar çektiklerini anlatan yetkililer, şunları
kaydettiler:''Bazı ülkelerin Türkiye'de siyasi temsilcilikleri yok. Bazılarına da tarifeli seferler yok.
Afganistan, Pakistan, Somali, Moritanya ve Sudan vatandaşlarının iadesinde sıkıntı çekiyoruz. Sınır
dışı edemediğimiz için barınmaevinde 8 aydan bu yana kalan Afgan ve Pakistanlılar var.''Bu arada,
Kırklareli'ndeki Gaziosmanpaşa Göçmen Misafirhanesi Yabancı Kabul ve Barındırma Merkezi'nde
de 200 kadar kaçak barındırılıyor.
Edirne'de yakalanan kaçakların bir bölümü Gaziosmanpaşa Göçmen Misafirhanesi Yabancı Kabul
ve Barındırma Merkezi'ne gönderiliyor. Kaçaklara burada sağlık hizmetinin yanı sıra barınma ve
beslenme hizmeti veriliyor. (Zaman - 30.08.07)

6 Haziran günü Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunda VanKahramanmaraş şehirleri arasında yolcu taşıyan bir otobüste yapılan aramada, 21 Pakistan uyruklu
mülteci gözaltına alındı.
8 Haziran günü İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, yurda illegal yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 27
kişi gözaltına alındı.
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15 Haziran günü, Van-Ağrı karayolu üzerinde bir kamyonette yapılan aramada, yurda yasadışı yollardan
girdikleri tespit edilen 14 Afganistan uyruklu gözaltına alındı.
23 Haziran günü, Şırnak'ın Silopi İlçesinde Habur Sınır Kapısı yakınlarında, kaçak yollarla Türkiye'ye giriş
yapmak isteyen 2'si çocuk 30 Iraklı mülteci gözaltına alındı. Silopi Adliyesi'nde ifadeleri alınan mülteciler,
daha sonra sınırdışı edilmek üzere sınıra gönderildi.
24 Haziran günü, Türkiye’ye kaçak yollarla girerek İstanbul’a gitme hazırlığı yapan Hindistan, Bengladeş
ve Pakistan uyruklu 22 göçmen, Adana’da gözaltına alındı.
27 Haziran günü Bitlis’in Tatvan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Binası önünde durdurulan bir araçta
yapılan aramada, yurda illegal yollardan giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu 90 kişi gözaltına
alındı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, kaçak yollarla Yunanistan’ın Sisam Adası’na tekneyle geçmeye çalışan 8
Somali, 2 Fildişi Sahili, 6 Filistin ve 2 Eritre uyruklu, toplam 18 kişi gözaltına alındı.
1 Temmuz 2007 tarihinde Muş İLİNDE 5 Afganistan 1 Pakistan, Diyarbakır ilinde 2 Afganistan, 3 Temmuz
2007 tarihinde sınırda 1 İran, Şanlıurfa, Ağrı, Iğdır ve Gaziantep illerinde 8 Afganistan, 3 Irak 1 Nahçıvan,
6 Temmuz 2007 tarihinde Muş ve Van illerinde 4 Afganistan, 7 Temmuz 2007 tarihinde 57 Irak, 1 İran, 2
Suriye, 17 Pakistan ve 6 Bangladeş, 8 Temmuz 2007 tarihinde Van ilinde 2 Irak, 9 Temmuz 2007
tarihinde 42 Irak, 53 Pakistan ve 27 Afganistan vatandaşı toplam 150 Mülteci gözaltına alınarak sınır dışı
edilmek üzere işlem başlatılmış olduğu belirtildi.
10 Temmuz 2007 tarihinde Van ilinde 20 Irak, 49 Afganistan, 11 Temmuz 2007 tarihinde 191 Irak, 20
Afganistan, 3 Bangladeş, 2 Pakistan, 12 İran, 12-13 Temmuz 2007 tarihlerinde Muş ve Van illerinde 11
İran, 7 Afganistan, 1 Irak, 13-14 Temmuz 2007 tarihlerinde Kars, Van ve diğer illerde 3 Afganistan, 12
Pakistan, 1 İran, 15- 23 tarihleri arasında Van, Muş, Şanlıurfa, Elazığ, Ağrı ve çevre illerde 96 Irak, 34
Pakistan, 130 Bangladeş, 53 Afganistan, 38 İran vatandaşı toplam 683 Mülteci gözaltına alınarak sınır dışı
edilmek üzere işlem başlatılmış olduğu belirtildi.
24-27 Temmuz 2007 tarihleri arasında, Van, Şırnak ve çevre illerde 80 Irak, 36 Pakistan, 6 Bangladeş, 60
Afganistan, 1 Türkmenistan vatandaşı toplam 183 Mülteci gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere işlem
başlatılmış olduğu belirtildi.
25 Temmuz günü, Hatay'ın Antakya İlçesi'ne sınırdan kaçak yollarla girmek isteyen, Filistin, Irak ve Somali
uyruklu 40 kişi jandarma tarafından yakalandı.
28 Temmuz 2007 tarihinde, Van, Şanlıurfa, Gaziantep illeri ve Suriye sınırında, 81 Irak, 6 Pakistan, 13
Bangladeş, 60 Afganistan vatandaşı toplam 160 Mülteci gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere işlem
başlatılmış olduğu belirtildi.
29-30-31 Temmuz 2007 tarihlerinde, Mardin, Muş, Şırnak, Iğdır, Batman illerinde 67 Irak, 27 Afganistan,
37 İran vatandaşı toplam 131 mülteci gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere işlem başlatılmış olduğu
belirtildi.
31 Temmuz günü İstanbul Büyükçekmece ve Pendikte düzenlenen operasyonlarda, 11’i Filistin, 38’i Irak,
30’u Afganistan ve 10’u da Pakistan uyruklu 89 mülteci gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 Ağustos günü Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde
şehirlerarası yolcu taşıyan üç otobüste yapılan kimlik kontrolü sırasında aralarında 2 çocuğun da
bulunduğu 16'sı Irak, 13'ü Afganistan vatandaşı olmak üzere toplam 29 mülteci gözaltına alındı.
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3 Ağustos günü, Edirne’nin İpsala ve Meriç ilçelerinde sınır devriyelerince yapılan kontrollerde, Filistin,
Irak, Cezayir ve Afganistan uyruklu toplam 35 kişi yakalandı.
Suriye’den Türkiye’ye kaçak yolla girmek isteyen 20 mülteci, 5 Ağustos günü Şanlıurfa’da gözaltına alındı.
7 Ağustos günü, Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde Türkiye'ye yasadışı yollardan girdikleri tespit edilen Suriye,
Filistin, Irak ve Somali uyruklu 3'ü çocuk, 7'si kadın, 22 kişi gözaltına alındı.
7 Ağustos günü Malatya’da, bir kamyonda yapılan aramada 74'ü Afganistan, 15'i Pakistan ve 5'i
Bangladeş uyruklu toplam 94 mülteci gözaltına alındı.
Emniyet, jandarma ve sınır devriyelerince, 10 Ağustos günü Edirne’nin Enes, İpsala ve Meriç ilçelerinde
yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla türkiye’ye giriş yapan ve yine yasa dışı yollarla Yunanistan başta
olmak üzere başka ülkelere geçmek
isteyen Somali, Filistin, Irak, Pakistan
ve Moritanya yurttaşı 105 kişi
yakalandı.
Uluslararası Af Örgütü, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü
dolayısıyla mültecilerin yaşadığı zor koşullara dikkat
11 Ağustos günü Mersin'in Tarsus
çekmek amacıyla İstanbul Taksim Gezi Parkı'na çadır
İlçesi'nde, Irak uyruklu 10 kaçak
kurdu. “Mültecilere bu çadırlara mahkum edilmemeli”
göçmen,
jandarma
tarafından
pankartı açan Af Örgütü üyeleri adına konuşan İstanbul
düzenlenen operasyonla gözaltına
Mülteciler Koordinatörü Şahap Uçar, uzun süredir çözüm
alındı.
arayışı içinde olan Afganistan, Burundi, Irak, Sri Lanka ve
Sudan gibi ülkelerden gelen mültecilerle dayanışma içinde
İzmir Seferihisar’da 12 Ağustos günü,
olduklarını söyledi. Uçar, bütün devletleri mülteci ve
Pakistan uyruklu 35 mülteci jandarma
sığınmacıların haklarını korumaya ve saygı göstermeye
tarafından gözaltına alındı. Mülteciler,
çağırarak, “Dünyanın birçok yerinde hükümetler mülteci ve
yurt dışına çıkmak için iş birlikçilere kişi
sığınmacıları tehdit olarak tanımlamaktadırlar. Bu korku
başı 1500 dolar ödediklerini belirtti.
mültecileri kaçtıkları ülkelerde karşılaştıkları zulümden
Mültecilere
yardım
edenlerin
korumayı hukuki olarak tahhaüt eden hükümetler
Pakistanlılara koyda beklemelerini
tarafından yaratılmakta ve kullanılmaktadır” dedi. Af
söyleyerek bırakıp gittikleri ve geri
Örgütü'nün mültecilerin uluslararası koruma sisteminden
dönmedikleri sanılıyor.
dışlanması konusunda derin kaygı duyduğunu ifade eden
Uçar, mültecilerin korunması hem sığınma sağlayan
Edirne'de 17 Ağustos günü, Jandarma
ülkelerin hem de uluslararası toplumun bir yükümlülüğü
ve sınır devriye ekiplerince merkez
olduğunu vurguladı. Uçar, bütün mültecilerin eşit şartlarda
Kemalköy ve Meriç ilçesinde yapılan
ve zamanında uygun kalıcı çözümlere erişimleri olması
kontrollerde,
Yunanistan'a
gitmek
gerekliliğinin altını çizdi. (Gündem 24.06.07)
isteyen Filistin, Somali ve Irak uyruklu
121 kişi gözaltına alındı.
Van'ın Başkale ilçesinde 17 Ağustos
günü, yurda yasa dışı yollardan giriş
yaptığı belirtilen 27’si Pakistan ve 28’si Afganistan uyruklu 55 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Edirne'de 19 Ağustos günü, jandarma ve sınır devriye ekiplerince, Edirne merkez, İpsala ve Meriç
ilçelerinde yapılan kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Filistin, Somali,
Afganistan, Gürcistan, Lübnan, Çin, Moritanya ve Irak vatandaşı 167 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 225 göçmen, 24
Ağustos günü sınır dışı edildi.
Edirne’de 27 Ağustos günü, jandarma ve sınır devriyeleri ekiplerince merkeze bağlı Orhaniye,
Büyükdoğanca köyleri ile İpsala, Enez, Meriç ve Uzun köprü ilşçelerinde yapılan kontrollerde, kaçak
olarak yurt dışına gitmek isteyen Filisti, Somali, Irak, Moritanya, İran vatandaşı toplam 157 kişi yakalandı.
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27 Ağustos günü Şırnak'ın Cizre ilçesi Kurumcu köyü yakınlarında yol kontrolü yapan jandarma ekipleri,
kaçak yollarla Hezil Çayı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 22 Iraklıyı gözaltına aldı.
7 Eylül günü Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na yapılan bir ihbar sonucu, bir minübüs içersinde 23'ü
Pakistanlı, 7'si Afganistanlı olmak üzere toplam 30 yabancı uyruklu göçmen gözaltına alındı.
7 Eylül günü İzmir'in Dikili İlçesi'nde düzenlenen operasyonda, yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmek
isteyen 22'si Afganistan, 2'si İran uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.
13 Eylül günü İran'dan Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 1 İran uyruklu gözaltına alındı.
Edirne’de, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen Filistin, Somali, Pakistan, Moritanya ve Irak
Uyruklu uyruklu 135 kişi, 13 Eylül günü gözaltına alındı.
Suriye’den kaçak yollarla Hatay'ın Samandağ İlçesi üzerinden Türkiye'ye giriş yapan Afrika, Somali ve Irak
uyruklu 39 kişi ile onlara aracılık yapan 2 Türk vatandaşı 17 Eylül günü gözaltına alındı.
27 Eylül günü Van kent merkezinde bir evde yapılan aramada 112 mülteci gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 70 mülteci 18 Ekim günü
gözaltına alındı.
18 Ekim günü İzmir'in Çandarlı ilçesi açıklarındaki uluslararası sularda, kaçak olarak Yunan adalarına
geçmeye çalışan 6 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır, Şanlıurfa, Iğdır, Muş ve Bitlis illerinde yapılan kontrollerde, 24 Irak, 4 Gürcistan, 3 Afganistan,
3 Pakistan, 2 Nahçıvan ve 2 İran uyruklu mülteci 2 Kasım günü gözaltına alındı.
Van ve Şanlıurfa illerinde yapılan kontrollerde, 23 Irak 17 Gürcistan 14 Afganistan 8 Pakistan 1 İran ve 1
Suriye uyruklu mülteci 1 Kasım günü gözaltına alındı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 2 Kasım günü, iki ayrı şişme botla yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak
isteyen 25 Filistin, 6 Afganistan ve bir Eritre vatandaşı olmak üzere toplam 32 kişi, Sahil Güvenlik
Komutalığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen 5 İran uyruklu 3 Kasım günü gözaltına alındı.
Bitlis ve Muş illerinde önleyici kolluk kuvvetlerinin il merkezlerinde yaptığı kontrollerde, 25 Pakistan 6
Afganistan 3 Gürcistan uyruklu mültecinin 4 Kasım 2007 tarihinde yakalandığı ve sınırdışı edilmek üzere
işlem başlatıldığı belirtildi.
Ağrı ve Hakkari illerinde önleyici kolluk kuvvetlerinin il merkezlerinde yaptığı kontrollerde, 57 Afganistan 27
Pakistan 6 Irak 3 İran 1 Gürcistan uyruklu mültecinin 5 Kasım günü yakalandığı ve sınırdışı edilmek üzere
işlem başlatıldığı belirtildi.
Batman ve Iğdır illerinde 24 Afganistan, 17 Pakistan 8 Irak 1 Nahçıvan uyruklu mülteci 6 Kasım günü
gözaltına alındı.
Hakkari ve Erzurum il merkezlerinde yapılan, 14 Pakistan 96 Afganistan 1 Irak 2 İran 1 Suriye uyruklu
mülteci 7 Kasım günü gözaltına alındı.
Diyarbakır il merkezinde yapılan kontrollerde, 11 İran 4 Irak 3 Afganistan uyruklu mülteci 8 Kasım günü
gözaltına alındı.
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Iğdır ilinde yapılan kontrollerde, 25 Afganistan 19 Gürcistan, 10 Pakistan uyruklu mülteci 9 Kasım günü
gözaltına alındı.
Van ve Muş il merkezlerinde yapılan kontrollerde, 7 Afganistan uyruk mülteci 10 Kasım günü gözaltına
alındı.
Diyarbakır, Batman, Van, Ağrı ve Muş il merkezlerinde yapılan kontrollerde, 18 Irak ve 16 Afganistan
uyruklu mülteci gözaltına alındı.
İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmek isteyen 27 Bandladeş uyruklu mülteci 12 Kasım günü
gözaltına alındı.
Iğdır ve Muş il merkezlerinde yapılan kontrollerde, 7 İran 1 Irak ve 1 Azerbaycan uyruklu mülteci 12 Kasım
günü gözaltına alındı.
İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmek isteyen 6 İran vatandaşı 13 Kasım günü gözaltına alındı.
Van il merkezinde yapılan kontrollerde, 7 Irak 1 İran uyruklu mülteci 13 Kasım günü gözaltına alındı.
İran sınırından Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen 3 Afganistan 4 Azerbaycan 3 Ukranya uyruklu
mültecinin 14 Kasım günü yakalandığı ve sınırdışı edilmek üzere işlem başlatıldığı belirtildi.
14 Kasım günü Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Diyarbakır-Batman karayolu
üzerinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, yurda yasadışı yollardan giren 7 Afganistan, 1 İran
uyruklu olmak üzere toplam 8 göçmen gözaltına alındı.
Van ve Muş illerinde kolluk kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, 18 Pakistan, 4 Afganistan
ve 1 Irak uyruklu mültecinin 14 Kasım günü yakalandığı ve sınırdışı edilmek üzere işlem başlatıldığı
belirtildi.

2007 Haziran ayında Balıkesir Ayvalık İlçesi’nde
Ayvalık’tan Midilli Adası’na kaçak olarak gitmek isterken
gözaltına alınan çoğunluğu Afgan yurttaşı 75 kişi Ayvalık
Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde 24 kişilik bir odada 75 kişi
olarak yaşamaya çalışıyor. Ayvalıktaki doktorlardan
oluşturulan bir sağlık heyeti, mültecileri geniş bir sağlık
taramasından geçirdikten sonra ayrıntılı bir rapor
hazırlayarak bu ayrıntılı raporu İlçe Kaymakamlığına teslim
etti. Mültecilerin tutukluluk durumunun daha ne kadar
süreceği ise bilinmezken, bazı yetkililer, bu durumun altı ay
veya üç yıl sürebileceğinden söz etti. Olayın basına
yansıması sonrasında harekete geçen Ayvalık Kaymakamı
Nazım Madenoğlu, transfer yeri olarak kabul edilen binaya
20 ranza, 40 yatak ile 4 vantilatör, sıcak soğuk su motoru
takviyesi yaptı. Temmuz ayı içinde habersiz bir ziyaret ile
binada incelemede bulunan Balıkesir Valisi Selahattin
Hatipoğlu da, mülteci misafirhanesinin Balıkesir merkeze
alınması için çalışmalara başladığını bildirdi.
(www.sendika.org)
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Van ve Muş il merkezlerinde yapılan
kontrollerde, 3 Afganistan 1 İran
uyruklu mülteci 15 Kasım günü
gözaltına alındı.
Şırnak, Bitlis, Van ve Mardin illerinde il
merkezlerinde yapılan kontrollerde, 71
Afganistan 45 Pakistan 12 Irak 4
Gürcistan uyruklu mülteci 16 Kasım
günü gözaltına alındı.
Şırnak ve Şanlıurfa il merkezlerinde
yapılan kontrollerde, 6 Irak, 5 İran
uyruklu mülteci 17 Kasım günü
gözaltına alındı.
İran’dan Türkiye’ye yasa dışı olarak
geçen 25 Pakistan uyruklu mülteci 18
Kasım günü gözaltına alındı.
Van ve Muş il merkezlerinde yapılan
kontrollerde, 18 Afganistan 1 İran 115
Pakistan uyruklu mültecinin 18 Kasım
günü gözaltına alındı.
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İran’dan Türkiye’ye yasa dışı olarak geçen 2 Türkmenistan ve 1 İran uyruklu mülteci gözaltına alındı.
Ağrı, Van, Hakkari ve Bitlis ilinde Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, 28
Pakistan 14 Afganistan 12 Irak 2 İran uyruklu mülteci 19 Kasım günü gözaltına alındı.
Ağrı ve Van illerinde, 14 Irak, 9 İran, 4 Gürcistan, 2 Pakistan, 2 Afganistan ve 2 Türkmenistan uyruklu
mülteci 20 Kasım günü gözaltına alındı.
Diyarbakır, Ağrı, Iğdır ve Muş illerinde, 2 Pakistan 12 İran 3 Irak 1 Azerbaycan uyruk mülteci 21 Kasım
günü gözaltına alındı.
Malatya illerinde, 64 Pakistan 2 Afganistan uyruklu mültecinin 22 Kasım günü gözaltına alındı.
Ağrı ve Iğdır illerinde, 25 Irak 3 Afganistan 2 İran 2 Azerbaycan uyruk mülteci 23 Kasım günü gözaltına
alındı.
Hakkari ilinde, 3 Irak ile 2 Afganistan uyruklu mülteci 24 Kasım günü gözaltına alındı.
Şırnak ilinde, 9 Afganistan 3 Irak ve 1 Suriye uyruklu mülteci 25 Kasım günü gözaltına alındı.
Şanlıurfa ve Iğdır illerinde, 4 Azerbaycan 2 Gürcistan 2 Irak ve 1 İran uyruklu mülteci 26 Kasım günü
gözaltına alındı.
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine 27
Kasım günü Bitlis girişinde kontrol ettiği bir kamyonun içinde Afganistan, Bangladeş, Pakistan uyruklu 159
mülteciyi gözaltına aldı.
İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen İran uyruklu 1 kişinin 27 Kasım günü gözaltına
alındı.
Diyarbakır ve Hakkari ilerlinden yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyen 19 Pakistan 13 Afganistan ve 1
İran uyruklu mülteci 27 Kasım günü gözaltına alındı.
İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen İran uyruklu bir kişinin 28 Kasım günü gözaltına
alındı.
Van, Sivas ve Ağrı illerinden yasadışı yollarla sınırı geçmek isteyen 20 Pakistan 42 Afganistan 12 Irak 4
İran ve 1 Gürcistan uyruklu mülteci 28 Kasım günü gözaltına alındı.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde İran'dan Türkiye sınırını yasadışı yollarla geçtikleri tespit edilen
Afganistan ve Pakistan uyruklu 33 mülteci, 7 Aralık günü bir eve yapılan baskında gözaltına alındı.
10 Aralık günü Mersin'de jandarmanın operasyonunda deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmayı planlayan Suriye,
Gürcistan ve Ermenistan uyruklu 35 kişi, bir kamyonun kasasında yakalandı. Aynı gün Edirne'de de,
Yunanistan'a geçmek isteyen Pakistan, Filistin, Irak ve Burma uyruklu 77 kişi güvenlik güçleri tarafından
gözaltına alındı.
Muğla’nın Ula ilçesindeki ormanda 12 Aralık günü, 17 mülteci donmak üzereyken bulundu. Jandarmanın
bulduğu kaçakların üzerinde sadece tişört vardı. Mülteciler, insan tacirlerinin, "Bizi bekleyin" diyerek
kendilerini terk ettiklerini belirttiler.
11 Aralık günü Muğla Marmaris Hisarönü açıklarında, jandarma tarafından 11 metrelik teknenin 5
metrekarelik kamarasında 29 mülteci buldu. Martı Marina'ya çekilen teknenin iki moturundan birinin bozuk
olduğu, teknede yedek sal ve can simidinin bulunmadığı ortaya çıktı. Marina Operasyon Müdürü Umut
Demirel "Bu tekneyle açılmak intihar etmektir. Tekne, motor süsü verilmiş bir sandal. Tekneyi el konulduğu
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yerden marinaya güçlükle getirdik. Kaçakların sağ olarak Yunan adalarına ulaşması mümkün değildi. 5
metrekarelik kamaraya en fazla yedi sekiz kişi sığar. Hepsi ayakta birbirlerine yapışmış şekildeydi" dedi.
22 Aralık gecesi Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali Köyü yakınlarında, Meriç Nehri'nden
Yunanistan'a gizlice geçmeye çalışan Gürcistan uyruklu mültecileri taşıyan iki lastik bot alabora oldu. İki
bottaki 34 kişiden kıyıya çıkan yedi Gürcistan uyruklu mülteci, 23 Aralık günü gözaltına alındı.
30 Aralık günü Adana ve Ceyhan jandarma ekipleri, Tarsus- Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, kaçak taşıdığı
ihbar edilen bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasında çoğu Afganistan ve Pakistan'dan, toplam 97
mülteci ile onları İstanbul'a götürdükleri iddia edilen Ü.Ş. ve İ.S. isimli kişileri gözaltına aldı.
Ağrı illinde yapılan kontrollerde 9 Irak 4 İran uyruklu mültecinin yakalandığı ve sınır dışı edilmek üzere
haklarında işlem başlatıldığı belirtildi
Aralık ayında Siirt ilinde yapılan kontrollerde 10 Irak 10 Afganistan 5 Gürcistan uyruklu mültecinin
gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Diyarbakır ilinde yapılan kontrollerde 1 Afganistan 6 İran uyruklu mültecinin gözaltına alınarak sınır dışı
edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Muş ilinde yapılan kontrollerde 1 Gürcistan 1 Afganistan uyruklu mültecinin gözaltına alındığı ve sınır dışı
edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Gürcistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen 1 Gürcistan uyruklu mültecinin gözaltına
alındığı ve sınır dışı edilmek üzere haklarında işlem başlatıldığı belirtildi.
Iğdır ve Şırnak illerinde yapılan kontrollerde 3 Irak ve 3 İran uyruk mültecinin gözaltına alındığı ve sınır
dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Iğdır ilinde yapılan kontrollerde 1 Kırgızistan 3 Azerbaycan uyruklu mültecinin gözaltına alındığı ve sınır
dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Muş ilinde yapılan kontrollerde 5 İran ve 4 Gürcistan uyruklu mültecinin gözaltına alındığı ve sınır dışı
edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmek isteyen 4 Suriye uyruklu mültecinin gözaltına alındığı ve
sınır dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Mardin, Muş ve Hakkari illerinde yapılan kontrollerde 12 İran uyruklu mültecinin gözaltına alındığı ve sınır
dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Diyarbakır ve Bitlis illerinde yapılan kontrollerde 13 Afganistan 3 Pakistan 2 İran uyruklu mültecinin
gözaltına alındığı ve sınır dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmek isteyen 5 Türkmenistan 3 Suriye 2 Afganistan uyruklu
mültecinin gözaltına alındığı ve sınır dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Ağrı ve Iğdır illerinde yapılan kontrollerde 1 Irak 10 Afganistan 1 Nahçıvan ve 4 İran uyruklu mültecinin
gözaltına alındığı ve sınır dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Van illinde yapılan kontrollerde 10 Gürcistan 1 Irak 19 Pakistan 9 Afganistan uyruklu mültecinin gözaltına
alındığı ve sınır dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Ağrı ve Şanlıurfa illerinde yapılan kontrollerde 5 Irak uyruklu mültecinin gözaltına alındığı ve sınır dışı
edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
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İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmek isteyen 3 İran uyruk mültecinin gözaltına alındığı ve sınır dışı
edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Erzurum ilinde yapılan kontrollerde 2 Afganistan uyruklu mültecini gözaltına alındığı ve sınır dışı edilmek
üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Ağrı, Erzurum, Van ve Iğdır illerinde yapılan kontrollerde 6 Irak 4 Azerbaycan 9 Afganistan uyruklu
mültecinin
Şırnak ilinde yapılan kontrollerde 14 Irak 3 İran ve 1 Afganistan uyruklu mültecinin gözaltına alındığı ve
sınır dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Ağrı, Mardin, Iğdır ve Hakkari illerinde yapılan kontrollerde 2 Azerbaycan 5 İran 8 Irak 52 Afganistan
uyruklu mültecinin gözaltına alındığı ve sınır dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı
belirtildi.
İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmek isteyen 2 İran uyruklu mültecinin gözaltına alındığı ve sınır
dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Ağrı, Hakkari ve Şanlıurfa illerinde yapılan kontrollerde 6 Irak 13 Afganistan ve 9 Pakistan uyruklu
mültecinin gözaltına alındığı ve sınır dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Ağrı ve Van illerinde yapılan kontrollerde 2 Irak 6 İran uyruklu mültecinin gözaltına alındığı ve sınır dışı
edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmek isteyen 9 Pakistan ve 4 Afganistan uyruklu mültecinin
gözaltına alındığı ve sınır dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Muş ve Van illerinde yapılan kontrollerde 10 Gürcistan 7 Irak 2 İran ve 2 Afganistan uyruklu mültecinin
gözaltına alındığı ve sınır dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Şırnak ve Van illerinde yapılan
kontrollerde 7 Irak 5 İran 3 Afganistan
uyruklu mültecinin gözaltına alındığı ve
sınır dışı edilmek üzere haklarında
yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Van, Ağrı ve Şanlıurfa illerinde yapılan
kontrollerde 201 Irak 46 Pakistan 8 İran
8
Afganistan
uyruklu
mültecinin
gözaltına alındığı ve sınır dışı edilmek
üzere haklarında işlem başlatıldığı
belirtildi.
26 Aralık günü Aydın’ın Kuşadası’nda
39 mülteci gözaltına alındı.
27 Aralık günü Aydın’ın Kuşadası
İlçesinde 11 Mülteci gözaltına alındı.
İfadeleri alınan mülteciler Aydın
yabancılar şubesine gönderildi.

Yasa dışı yollarla ülkelerinden kaçmaya çalışırken
yakalanan ve BM’ye başvurarak sığınma talebinde
bulunduktan sonra geçici olarak Mersin’de barındırılan
Somali uyruklu 67 mülteci, yaşam şartlarının kötü olduğunu
belirterek 13 Aralık günü eylem yaptı. Emniyet Genel
Müdürlüğü koordinesinde Mersin Valiliği aracılığı ile
Mersin’de bir otelde geçici olarak barındırılan mülteciler,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önünde
toplanarak, ellerindeki pankartlarla yaşam şartlarının
iyileştirilmesini istedi. Emniyet yetkilileri ise Somalili
mültecilerin geçici olarak Mersin’de bulunduklarını ve 2
aylık oturma sürelerinin, kendilerini kabul edecek ülkeler
bulununcaya kadar sürekli uzatıldığını belirtti. Yetkililer,
Somalili mültecilerin Mersin Valiliği tarafından kiralanan bir
otelde geçici olarak barındırıldığını, 12 Aralık itibariyle otel
ile sözleşmenin sona ermesi üzerine kendilerine 5'er odalı
2 ev tahsis edildiğini bildirdi.

28 Aralık günü Aydın Kuşadası’nda 19
mülteci gözaltına alındı.
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II. Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucunda iki kişi öldü.
İki kişi ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Botta oldukları belirtilen dokuz göçmenin arandığı
bildirildi.
26 Mart günü Van’ın Başkale ilçesinde, Türkiye’ye kaçak yollardan giren ve Yiğit Dağı bölgesinde donarak
ölen yabancı uyruklu 7 kişinin cesedi bulundu.
6 Mayıs günü, bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, açık denizde boğulmak üzere olan 2 kişiyi
kurtardı. Somalili oldukları belirlenen kişiler, 13 kişiyle, şişme botla Yunanistan'ın Sisam adasına gitmek
isterken botlarının battığını belirttiler.

'Kaçakları denizden aldık, engellendik'
30 Eylül günü Ayvalık açıklarında, teknesi batan 11 kaçağı
kurtaran 'Friendship' isimli motoryatın, Türk ve Yunan sahil
güvenlik ekiplerince iki ülkenin de karasularına girmesine
izin verilmediği iddia edildi. Friendship isimli 26 metre
boyundaki motor yatı, Muğla Göcek'ten İstanbul'a götürmek
üzere yola çıkan Kaptan Barbaros Köse, gemici Adil
Gözüm ile aşçı Aziz Gürsoy dün saat 11.30 sıralarında
Ayvalık ile Midilli Adası arasında, Hellim Boğazı'nda,
uluslararası sularda bir hareketlilik fark etti. Kaptan Köse,
can yelekleri bulunan bir grup insanın suya batıp çıktığını
görünce durumu İzmir Sahil Radyo'ya bildirdi, ardından da
kaçakları motoryata aldı. Köse, şunları belirtti "Biz bu
insanları yata aldıktan sonra Yunan Sahil Güvenlik
Komutanlığı'na ait bir bot geldi ve bizi sıkıştırıp etrafımızda
dönmeye başladı. Daha sonra Türk Sahil Güvenlik
Komutanlığı'na ait başka bir bot da geldi. Her iki taraf da
fotoğraf ve görüntü çekip, bizim hareket kabiliyetimizi
önledi. Denizin ortasındaki bu çekişme yaklaşık 6 saat
sürdü. İki taraf da karasularına girmemize izin vermedi.
Uzun görüşmelerden sonra Türk botu kaçakları almayı
kabul etti. Biz yolumuza devam ettik." (Radikal-01.10.07)

9 Ağustos günü Balıkesir’in Ayvalık
İlçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına
21 Iraklı mültecileri götüren bir tekne
battı. 19 göçmen kurtarılırken, 1
göçmen öldü, bir göçmen ise kayıp.
İzmir’in Urla ilçesi açıklarında 16
Ağustos günü, yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Afganistan ve
Pakistanlı kaçakların bulunduğu balıkçı
teknesi, aşırı yük sonucu battı.
Teknedeki kaçaklardan
6
erkek
boğularak öldü. 45'i balıkçı tekneleri ve
askerler tarafından kurtarıldı. Jandarma
yetkilileri, balıkçı teknesinin İstanbul'da
bir kişiye ait olduğunu, bu kişiyle,
kaçaklara
yardım
edenlerin
yakalanması
için
çalışmaların
sürdüğünü belirtildi.
24 Ağustos günü İzmir Çeşme
Karaabdullah
Burnu
açıklarından
Yunanistan'a gitmek için bindikleri
lastik botun alabora olması sonucu
botta bulunan 3 mülteci yaşamını
yitirdi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından
karaya çıkarılan cesetlerin Ruanda,
Moritanya ve Gambia uyruklu oldukları
öğrenildi.

Polonya uyruklu Dariusz Witek (39), İstanbul Kumkapı'daki Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne ait
misafirhanede 18 Eylül günü intihar etti. Bbıçaklı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve15
Eylül günü sınır dışı edilmek üzere misafirhaneye getirilen Witek’in intiharına ilişkin Emniyet Müdürlüğü
“Witek sınır dışı işlemleri yapılırken, misafirhanede ölü bulundu, kamera kayıtlarında pantolon astarındaki
iple kendini astığı belirlendi” dedi. İntihara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Savcılığı adli, iki polis müfettişi de
idari yönden soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma sonucunda, misafirhanede agresif davranınca tek
kişilik nezarethaneye konulan Witek’in intiharının güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği, ancak bu
görüntüleri bir tek polisin bile izlemediği, Polonyalı turistin dokuz saat asılı kaldığı ortaya çıktı. Soruşturma
sonucunda, başkomiser E.A. ve dört polis memuru açığa alındı.
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Yasadışı yollardan yurtdışına kaçmayı planladıkları iddia edilen çoğunluğu Afganistan vatandaşı 25
dolayında kişiyi taşıyan tekne 8 Kasım günü Çanakkale'nin Ezine ilçesi Yeniköy sahilinde alabora oldu.
Yüzerek kurtulan 10 kişiden dördü hastaneye kaldırıldı, altı kişiyse gözaltına alındı.
Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen mülteci grubunun içinde bulunduğu olduğu 'Güllük' adlı
15 metrelik balıkçı teknesi 8 Aralık günü İzmir Seferihisar açıklarında battı. Faciada altı kişi yüzerek kıyıya
çıkmayı başardı. İkisi kadın 46 kişi boğuldu. Mültecilerden üçünün Filistin uyruklu Yusuf İnad, Ahmet
Muhammed Hasan ve Amin Şahacgo olduğu açıklandı. Teknede Filistin, Somali, Irak, Moritanya ve Suriye
uyruklu 65-85 kişinin olduğu sanılıyor. Kurtulanlardan Filistinli Mustafa Kamil, "Küçük gruplar halinde
toplandık. Gruplar birbirini tanımıyordu. Teknede iç içe oturmuştuk. Birdenbire bağırışlar ve panik yaşandı.
Teknenin neden ve nasıl battığını göremedim" dedi.
16 Aralık günü Muğla’da, yasadışı yollardan Yunanistan’a gitmek üzere yola çıkan 15 mülteciden 8’i
bindirildikleri beş kişilik motorlu fiber kayığın aşırı yük nedeniyle alabora olması üzerine boğularak öldü.
İstanbul'dan Bodrum'a getirilen ve iki gün boyunca ormanlık alanda tutulan Afgan, Pakistanlı ve Moritanya
uyruklu 15 mülteciden kişi başı 1500-2000 bin dolar alan insan tacirleri, kaçaklardan 4.5 metre
uzunluğunda 1 metre 50 santimetre genişliğinde, kıçtan takma motoru bulunan fiber kayığa binmelerini
istedi. Kayığın çok küçük olduğunu gören kaçaklar, önce kabul etmedi. İnsan kaçakçıları, "Açık denizde
büyük bir gemiye bindirileceksiniz" diyerek ikna etti. Kayığa organizatörler arasında bulunan Faruk
Özdemir de bindi. Sahilden 500 metre açıldıklarında kayık su almaya başladı. Mültecilerin paniğe
kapılmaları nedeniyle alabora olan kayık battı. Olayın duyulmasından sonra Bodrum Kaymakamı Abdullah
Kalkan'ın talimatıyla denize açılan sahil güvenlik botları ve balıkçılar arama kurtarma çalışmalarına
başladı. Bir mülteci denizde donmak üzereyken bulundu. Kayığı kullanan insan taciri Özdemir'in de
aralarında bulunduğu yedi kişi yüzerek kıyıya çıktı. Donmak üzereyken bulundular. Kurtulmayı başaran
Faruk Özdemir'in verdiği ifadeden yola çıkan polis, liderliğini iki İranlının yaptığı 10 kişiyi gözaltına aldı.
22 Aralık gecesi Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali Köyü yakınlarında, Meriç Nehri'nden
Yunanistan'a gizlice geçmeye çalışan Gürcistan uyruklu mültecileri taşıyan iki lastik bot alabora oldu. Kaza
sonrası 1 mültecinin cesedi bulundu. İpsala Kaymakamvekili Ersin Boylu, "Şu an elimizde kesin bir bilgi
yok. Bir kişinin cesedi bulundu. Nehri geçerek kurtulmuş olabilirler. Yakalanan yedi kaçak altı
arkadaşlarının boğulmuş olduğunu söyledi" dedi.

III. Sınırdışı Edilenler
Ağrı il merkezinde yakalanan 2 mültecinin 1 Ağustos günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Ağrı, Kilis ve Iğdır illerinde yakalanan 154 mültecinin, 2 Ağustos günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Muş il merkezinde yakalanan 31 mültecinin 3 Ağustos günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Diyarbakır il merkezinde yakalanan 37 mültecinin 5 Ağustos günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Şırnak il merkezinde yakalanan 6 mültecinin 6 Ağustos günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Urfa, Şırnak ile Kilis il merkezinde yakalanan 71 mültecinin 8 Ağustos günü nde sınırdışı edildiği belirtildi.
Erzurum ile Ağrı il merkezinde yakalanan 58 mültecinin 9 Ağustos günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Urfa il merkezinde yakalanan 34 mültecinin 10 Ağustos günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Van, Ağrı ile diğer illerde yakalanan 90 mültecinin 12 Ağustos günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Van ile Ağrı il merkezinde yakalanan 45 mültecinin 14 Ağustos günü sınırdışı edildiği belirtildi.
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Van, Muş, Iğdır, Diyarbakır ve diğer
illerde yakalanan 192 mültecinin 16
Ağustos günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Muş, Bitlis, Bingöl, Van ve Ağrı il
merkezinde yakalanan 149 mültecinin
18 Ağustos günü sınırdışı edildiği
belirtildi.
Muş il merkezinde yakalanan 1
mültecinin 19 Ağustos günü sınırdışı
edildiği belirtildi.
Van il merkezinde yakalanan 52
mültecinin 20 Ağustos günü sınırdışı
edildiği belirtildi.
Muş il merkezinde yakalanan 10
mültecinin 21 Ağustos günü sınırdışı
edildiği belirtildi.
Şırnak ile Siirt il merkezinde yakalanan
30 mültecinin 22 Ağustos günü
sınırdışı edildi.
Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Ağrı il
merkezinde yakalanan 53 mültecinin
23 Ağustos günü sınırdışı edildiği
belirtildi.
Muş ile Elazığ il merkezinde yakalanan
13 mültecinin 24 Ağustos günü
sınırdışı edildiği belirtildi.
Van, Hakkari ile Erzurum il merkezinde
yakalanan 69 mültecinin 25 Ağustos
günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Van, Hakkari, Muş ve diğer illerde
yakalanan 53 mültecinin 26 Ağustos
günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Şırnak ve Ağrı il merkezinde yakalanan
139 mültecinin 27 Ağustos günü
sınırdışı edildiği belirtildi.
Van ile Şırnak il merkezinde yakalanan
39 mültecinin 28 Ağustos günü
sınırdışı edildiği belirtildi.
1 Eylül günü Şanlıurfa’dan yasa dışı
geçiş yapan 32 Afganistan ve 2 Irak
uyruklu yakalanarak sınır dışı edildi.

YUNANİSTAN'IN YASA DIŞI GÖÇMENLERE İLİŞKİN
TUTUMU - 05 Ekim 2007
Genel Kurmay Başkanlığı tarafından 5 Ekim 2007 tarihinde
yapılan açıklamada, yasa dışı göçün kısa vadede
önlenebilmesi amacıyla, Türkiye ile Yunanistan yasa dışı
göç konusunda 20 Ocak 2000 tarihinde bir antlaşma, 08
Kasım 2001 tarihinde ise bir protokol imzalandığı, anılan
protokol ile söz konusu antlaşmanın özellikle 1'inci ve 8'inci
Maddeleri gereği, kamu düzenine zarar veren yasa dışı
göçün önlenmesi konusunda Türkiye ve Yunanistan’ın iş
birliği içinde bulunmayı taahhüt ettiklerini, bu antlaşma ve
protokolün halen yürürlükte olduğunu, ancak, Yunanistan'ın
zaman zaman mevcut antlaşma ve protokol hükümlerine
aykırı olarak yasa dışı göçmenleri Türk karasularına
ve/veya Meriç Nehri kıyısından Türkiye sınırına iş birliği
yapmadan tek taraflı olarak bıraktığını belirtildi.
Genel Kurmay Başkanlığı, ortaya çıkan insanlık dramının
kabul edilebilirlik sınırlarını aştığını belirterek, Yunanistan
tarafından 26 Eylül 2006'da İzmir'in Karaburun İlçesi
yakınlarında denize bırakılan mültecilerden altısının
boğularak hayatını kaybettiğini, üçünün ise tüm arama
çalışmalarına rağmen bulunamadığını, son olarak 27 Eylül
2007 tarihinde Çanakkale/Behramkale ve Ayvalık
açıklarında toplam 47 yasadışı göçmenin Yunanistan'a ait
S/G botları tarafından Türk karasularına bırakıldığını
belirtti. Genel Kurmay Başkanlığı, 2002 yılından itibaren
meydana gelen olaylar incelendiğinde;
2002 yılında 152,
2003 yılında 2.185,
2004 yılında 1.974,
2005 yılında 3.002,
2006 yılında 1.633,
2007 yılında ise 3.047 olmak üzere toplam 11.993 yasa
dışı göçmenin Yunanistan tarafından usulsüz olarak
Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına bırakıldığını, Yunanistan’ın
2002 - 2007 yılları arasında 22.312 yasa dışı göçmenin
Türkiye tarafından geri kabulünü talep ettiğini, Türkiye’nin
ilgili protokol şartlarına uyan 4.264 kişinin teslim alınması
işlemini gerçekleştirdiğini, 87 kişiyi ise Yunanistan'a iade
ettiğini belirtti. Açıklamada, Yunanistan'ın mevcut antlaşma
ve protokol hükümlerine aykırı olarak sınırlarımıza bıraktığı
göçmenlerin Türkiye'den geçişini ispatlayamaması ve
"iadesi talep edilen üçüncü ülke uyrukluların geçişlerine
ilişkin bütün masrafların, talep eden tarafça karşılanacaktır"
protokol hükmü çerçevesinde Yunanistan'ın üstlenmesi
gereken mali sorumluluğun, Yunanistan'ın protokol
hükümlerine aykırı uygulamalarının önemli nedenleri
arasında yer aldığı belirtildi. (www.genelkurmay.mil.tr)

2 Eylül günü Van ve Ağrı’dan yasa dışı
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olarak geçen 55 Afganistan, 19 Pakistan, 2 Irak ve 2 İran uyruklu yakalanarak sınır dışı edildi.
2 Eylül günü İran'dan Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 19 Pakistan, 16 Irak ve 1 Afganistan uyruklu
yakalanarak sınır dışı edildi.
3 Eylül günü Bitlis ve Van’dan yasa dışı geçiş yapan 50 Pakistan, 33 Irak ve 21 Afganistan yakalanarak
sınır dışı edildi. (Genelkurmay WEB sitesi)
4 Eylül günü Van ve Şırnak’dan yasa dışı olarak geçen 20 Pakistan, 16 Irak ve 1 Afganistan uyruklu
yakalanarak sınır dışı edildi.
4 Eylül günü İran'dan Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 4 İran uyruklu yakalanarak sınır dışı edildi.
5 Eylül günü Erzurum, Van ve Diyarbakır’dan yasa dışı geçiş yapan 22 Irak, Afganistan, 4 ve İran
yakalanarak sınır dışı edildi.
6 Eylül günü Şırnak, Diyarbakır ve Kars’dan yasa dışı olarak geçen 52 Irak, 2 Afganistan ve 31 Pakistan
uyruklu yakalanarak sınır dışı edildi.
7 Eylül günü Bitlis ve Siirt’dan yasa dışı olarak geçen 35 Afganistan, 2 Gürcistan yakalanarak sınır dışı
edildi.
8 Eylül günü Ağrı ve Van’dan yasa dışı olarak geçen 68 Pakistan, 19 Irak, 11 Afganistan vatandaşı
yakalanarak sınır dışı edildi.
9 Eylül günü Hakkari, Şırnak ve Van’dan yasa dışı olarak geçen 67 Afganistan, 29 Pakistan, 1 İran, 47
Irak, yakalanarak sınır dışı edildi.
10 Eylül günü İran'dan Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 2 Pakistan uyruklu yakalanarak sınır dışı edildi.
11 Eylül günü Van’dan yasa dışı olarak geçen 27 Irak, 4 Pakistan ve 10 Afganistan uyruklu yakalanarak
sınır dışı edildi.
12 Eylül günü İran'dan Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 1 İran uyruklu yakalanarak sınır dışı edildi.
12 Eylül günü Van’dan yasa dışı olarak geçen 53 Afganistan, 52 Pakistan, 11 Irak, 6 İran uyruklu
yakalanarak sınır dışı edildi.
13 Eylül günü Mardin ve Van’dan yasa dışı olarak geçen 15 Irak, 12 Afganistan, 9 Pakistan ve 4 İran
vatandaşı yakalanarak sınır dışı edildi.
14 Eylül günü Bitlis, Şırnak ve Şanlıurfa’dan yasa dışı olarak geçen 19 Irak, 57 Afganistan ve 33 Pakistan
vatandaşı yakalanarak sınır dışı edildi.
15 Eylül günü Hakkari’ye yasa dışı olarak geçen 50 Afganistan, 19 Irak ve 1 Pakistan yakalanarak sınır
dışı edildi.
15 Eylül günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 1 Irak uyruklu yakalanarak sınır dışı edildi.
16 Eylül günü Gaziantep ve Ağrı’a yasa dışı geçiş yapan 44 Irak, 8 Özbekistan ve 6 Afganistan vatandaşı
yakalanarak sınır dışı edildi.
Şırnak emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerince 16 Eylül günü Cizre ilçesi Hezil Çayı üzerinden giriş
yaptıkları belirtilen ve gözaltına alınan 3 mülteci gözaltı sonrasında sınır dışı edildi.
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17 Eylül günü Van’a yasa dışı geşiç yapan 100 Pakistan, 51 Afganistan ve 6 Irak vatandaşı yakalanarak
sınır dışı edildi.
18 Eylül günü İran'dan Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 1 İran ve 1 Afganistan vatandaşı yakalanarak
sınır dışı edildi.
18 Eylül günü Kilis, Şırnak, Bitlis, Hakkari ve Van yasa dışı geçiş yapan 66 Irak, 44 Pakistan, 19
Afganistan ve 1 Suriye vatandaşı mülteci yakalanarak sınır dışı edildi.
19 Eylül günü Van-Şanlıurfa’ya yasa dışı geçiş 72 Irak, 52 Afganistan, 20 Pakistan, 1 Suriye ve 1 İran
vatandaşı mülteci yakalanarak sınır dışı edildi.
20-21 Eylül günü Şırnak ‘a yasa dışı geçiş yapan 33 Irak vatandaşı yakalanarak sınır dışı edildi.
20-21 Eylül günü İran'dan Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 1 İran vatandaşı yakalanarak sınır dışı edildi.
20 Eylül günü Diyarbakır / Şırnak Önleyici kolluk kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde 11
Irak vatandaşı yakalanarak sınır dışı edildi.
20 Eylül günü İran'dan Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 10 Azerbaycan, 5 İran uyruklu toplam 15 mülteci
sınır dışı edildi.
Şırnak, Muş ve Van illerinde Türkiye’ye yasadışı olarak geçen 7 İran, 3 Irak ve 4 Afganistan uyruklu kişi, 1
Ekim günü sınırdışı edildi.
İran'dan Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 10 Pakistan uyruklu kişi, 2 Ekim günü sınırdışı edildi.
Şırnak, Elazığ ile Van illerinde Türkiye’ye yasadışı olarak geçen 13 İran, 15 Irak, 208 Pakistan ve 22
Afganistan uyruklu kişi, 2 Ekim günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Ağrı, Siirt ile Şanlıurfa illerinde Türkiye’ye yasadışı olarak geçen 18 Irak, 10 Pakistan uyruklu kişi, 3 Ekim
günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Ağrı, ile Van illerinde Türkiye’ye yasadışı olarak geçen 10 Pakistan, 7 Irak, 1 İran, 1 Afganistan uyruklu
kişi, 4 Ekim günü sınırdışı edildiği belirtildi.
İran'dan Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 25 Pakistan ve 2 Afganistan uyruklu kişi,
sınırdışı edildiği belirtildi.
İran'dan Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 7 Pakistan, 4 Afganistan uyruklu kişi,
edildiği belirtildi.

5 Ekim günü

8 Ekim günü sınırdışı

Ağrı, Muş ile Şanlıurfa illerinde Türkiye’ye yasadışı olarak geçen 58 Pakistan, 3 İran, 28 Afganistan, 12
Irak uyruklu kişi, 8 Ekim günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Van ile Şanlıurfa illerinde Türkiye’ye yasadışı olarak geçen 3 Afganistan, 5 Irak uyruklu kişi, 9 Ekim günü
sınırdışı edildiği belirtildi.
İran'dan Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 1 Pakistan uyruklu kişi,
belirtildi.

10 Ekim günü sınırdışı edildiği

Bitlis, Iğdır ile Şanlıurfa illerinde yapılan aramalarda Türkiye’ye yasadışı olarak geçen 232 Irak, 5
Pakistan, 3 Gürcistan, 7 Afganistan uyruklu kişi, 10 Ekim günü sınırdışı edildiği belirtildi.
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Şanlıurfa ve Van, illerinde yapılan aramalarda Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 9 Irak, 35 Pakistan, 4
İran, 26 Afganistan uyruklu kişi, 11 Ekim günü sınırdışı edildiği belirtildi.
İran'dan Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 4 Afganistan uyruklu kişi, 12 Ekim günü sınırdışı edildiği
belirtildi.
Bitlis ilinde yapılan aramalarda Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 12 Pakistan, 11 Irak, 4 Gürcistan, 4
Afganistan uyruklu kişi, 12 Ekim günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Van ilinde yapılan aramalarda Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 2 İran ve 4 Afganistan uyruklu kişi, 15
Ekim günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Şırnak ilinde yapılan aramalarda Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 2 İran uyruklu kişi, 16 Ekim günü
sınırdışı edildiği belirtildi.
Şanlıurfa ve Van, illerinde yapılan aramalarda Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 83 Pakistan, 13
Afganistan, 1 Gürcistan, 1 İran uyruklu kişi, 18 Ekim günü sınırdışı edildiği belirtildi.
İran'dan Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 7 Afganistan, 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 8 kişi, 18 Ekim
günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Bitlis, Şırnak, Muş ve Van illerinde yapılan aramalarda Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 51 Pakistan, 39
Afganistan, 6 İran ve 1 Irak uyruklu kişi, 18 Ekim günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Şırnak ilinde yapılan aramalarda Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 11 Afganistan, 241 Pakistan, 5 İran, 7
Gürcistan uyruklu kişi, 19 Ekim günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Van ile Diyarbakır illerinde yapılan aramalarda Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 22 Afganistan, 8
Pakistan, 5 Irak, 33 İran uyruklu, 20 Ekim günü sınırdışı edildiği belirtildi.
İran'dan Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen İran uyruklu 1 kişi, 20 Ekim günü sınırdışı edildiği belirtildi.
21 Ekim günü Gaziantep ilinde, 5 Irak vatandaşı yakalanarak sınır dışı edildi.
21 Ekim günü İran'dan Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 4 İran uyruklu yakalanarak sınır dışı edildi.
22 Ekim günü, Van, Mardin ve Şırnak illerinde; 29 Pakistan, 22 Afganistan,8 Bangladeş ve 6 Irak
vatandaşı kişi yakalanarak sınırdışı edildi.
23 Ekim günü Van ilinde, 23 Afganistan, 14 Pakistan, 2 İran uyruklu kişi yakalanarak sınır dışı edildi.
24 Ekim günü Hakkari ve Bitlis illerinde 34 Pakistan, 23 Irak, 4 Gürcistan, 14 Suriye ve 3 İran uyruklu
yakalanarak sınır dışı edildi.
30 Ekim günü Iğdır ve Erzurum illerinde 2 Pakistan vatandaşı yakalanarak sınır dışı edildi.
31 Ekim günü Şanlıurfa ve Van ilinde 43 Pakistan, 38 Irak, 12 Afganistan, 7 İran vatandaşı yakalanarak
sınır dışı edildi.
Ağrı ve Muş illerinde yakalanan 27 Irak, 3 İran uyruklu mültecinin 29 Kasım günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Irak sınırında yakalanan 8 mültecinin 29 Kasım günü sınırdışı edildiği belirtildi.
Iğdır, Şırnak, Bitlis ve Van illerinde yakalanan 20 Irak, 3 İran uyruklu mültecinin 30 Kasım günü sınır dışı
edildiği belirtildi.
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Iğdır, Şırnak, Bitlis ve Van illerinde yakalanan 20 Irak, 3 İran uyruklu mültecinin 30 Kasım günü sınırdışı
edildiği belirtildi.
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İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
Yasaklanan Etkinlikler
Bingöl Eğitim-Sen tarafından yapılan “Barışta Israr” etkinlikleri çerçevesinde Ocak ayında Bingöl İl Kültür
Merkezi Müdürlüğü’nde sahnelenmek istenen “Dewrêşê Evdî” adlı müzikale, Bingöl Valiliği tarafından
oyunun Kürtçe olması nedeniyle izin verilmedi.
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Çöplük" adlı tiyatro oyununun çöplükte bulunan bir şişme
kadının erkeklere para karşılığı kiralandığı bölüm Aksaray'da, "müstehcen" olduğu gerekçesiyle
izleyicilerin tepkilerine yol açınca, yöneticiler tarafından Ocak ayında Nevşehir'de Kapadokya Kültür
Merkezi'nde sahnelenirken sansürlendi.
Şubat ayında, Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) tarafından Mardin ve tüm ilçelerinde yürütülen
“Barış için bir imza da sen at” adlı imza kampanyasını yürütmek için sokaklarda stand açmak isteyen
DÖKH’lü kadınlara izin verilmedi.
MKM sanatçılarından Kemal Orgun’un yazıp oynadığı “Nobedarê Deriyê Cenetê” isimli Kürtçe oyunun,
Muş ili Varto İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde 4 Şubat günü sahnelenmesi için yapılan başvuruya
Kaymakamlık izin vermedi.
Munzur Aydın ve Sanatçılar Platformu tarafından 6 Şubat günü Tunceli'de düzenlenen "Kültür ve Sanat
Günleri" etkinlikleri çerçevesinde, Çayan Demirel'in hazırladığı "Dersim 38" belgeselinin gösterimi polisler
tarafından engellendi. Polis, Tertip Komitesi Başkanı Hasan Çiçek ve yönetmen Demirel'e "filmin Kültür
Bakanlığı'ndan izni olmadığını ve gösterime izin veremeyeceklerini" belirtti.
Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) eski lideri Molla Mustafa Barzani'nin ölüm yıldönümü nedeniyle
Diyarbakır'da "Kürdistan Parti İnisiyatifi", "Ehmedê Xanî Kültür Sanat Derneği", "Kürt Gençleri Derneği" ve
"Çıra Kültür Sanat Derneği"nin 3 Mart günü Diyarbakır'da düzenlemeyi planladığı etkinlik Diyarbakır
Valiliği tarafından yasaklandı.
DTP Ergani (Diyarbakır) İlçe Örgütü'nün 3 Mart günü düzenlemeyi planladığı konser, kaymakamlık
tarafından yasaklandı. Konserin verileceği salona gelince yasaklama kararını duyan kalabalık bir grubun
protesto gösterisi polisler tarafından zor kullanılarak engellendi.
Kürt Ulusal Demokratik Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve Mart ayında gerçekleştirilmek istenen
“Kerkük Konferansı”na, Diyarbakır Valiliği “Suç işleneceği” gerekçesiyle izin vermedi.
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Bitlis İl Örgütü tarafından, Halepçe Katliamı'nın yıl dönümü nedeniyle
verilmek istenen mevlide valilik tarafından izin verilmedi.
Şanlıurfa ili Halfeti ilçesinde DTP’nin Newroz kutlaması için yaptığı başvuru, Newroz kelimesinde bulunan
“W” harfi nedeniyle 7 Mart günü geri çevrildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 8 Mart günü DTP'nin düzenlemeyi planladığı etkinliğe kaymakamlık
tarafından "güvenlik gerekçesiyle" izin verilmedi.
Mardin il ve ilçelerinde Demokratik Kadın Hareketi tarafından başlatılan “Barış için bir İmza da sen de at”
imza kampanyası gerekçe gösterilmeden yasaklandı.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanı CHP Ankara Milletvekili
Gülsün Bilgehan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle TBMM Şeref Holü'nde açmayı planladığı
karikatür sergisi, TBMM Başkanlığı'nın "töre cinayetlerine ilişkin karikatürleri uygun bulmaması" nedeniyle
iptal edildi. Töre cinayetlerine ilişkin karikatürlerin alındığı sergide, "AKP'nin hassasiyeti dikkate alınarak,
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başörtüsünün hicvedildiği eserlere yer verilmediği" öğrenildi. TBMM Başkanlığı'ndan 3 Mart günü yapılan
açıklamada, "serginin karikatürlerin taşınması ve çoğaltılması için para istenmesi ve sunulan örneklerin
sanat değerinin olmaması nedeniyle iptal edildiği" belirtildi.
Gaziantep Kadın Platformu'nun 11 Mart günü Hacı Bektaşı Veli Derneği'nde düzenleyeceği “8 Mart Dünya
Kadınlar Günü” konulu panel, DTP Gaziantep İl Örgüt binasının polisler tarafından ablukaya alınması ve
katılımcı kadınların parti binasından çıkamaması nedeniyle iptal edildi.
Mersin Valiliği, DTP Mersin İl Örgütü'nün 17 Mart günü düzenlemeyi planladığı Newroz kutlamalarına
"güvenlik" gerekçesiyle izin vermedi.
Erzincan’da 21 Mart günü Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilmek istenen Newroz mitingi, Valilik
tarafından Anayasa'nın 26. ve 34. maddeleri ile 2911 sayılı kanunun 17, 22 ve 23/a maddeleri gerekçe
gösterilerek yasaklandı.
Diyarbakır'da 21 Mart Newroz kutlaması için DTP tarafından valiliğe yapılan başvuru, dilekçede ‘w' harfinin
kullanılması nedeniyle iade edildi. İkinci kez verilen dilekçede "Nevruz" sözcüğünün kullanılması üzerine
kutlamalara izin verildi.
Diyarbakır Valiliği, Hak ve Özgürlükler Partisi'nin (HAK-PAR) 21 Mart günü yapmak istediği Newroz
mitingine, başvuru belgelerinde eksiklik olduğu gerekçesi ile izin vermedi.
Van ilinde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER) tarafından Serhat Kültür ve Sanat
Merkezi'nde Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen ve yazar Yılmaz Sezgin'in katıldığı imza ve söyleşi
gününe, Sezgin’in konuşması sırasında polis baskın düzenledi.
CNN Türk kanalında “Eşcinsellik" konusunu işleyen ve ilk bölümü 2 Nisan günü yayınlanan Cosmopolis
programının ikinci bölümü gerekçe gösterilmeden yayınlanmadı. CNN Türk yetkilileri, Bianet'e "biraz ara
verdik" açıklamasını yaparken, sunucu Sevim Gözay, program kapanışında ikinci bölümün bir sonraki
hafta yayınlanacağını açıkladı, ancak program 9 Nisan'da yayınlanmadı.
Diyarbakır merkezinde “1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı” nedeniyle, İstasyon Meydanı’nda yapılmak istenen
kutlamaya Valilik tarafından izin verilmedi.
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişlerinin (6 Mayıs 1972) yıldönümü nedeniyle
İstanbul Kadıköy'de Mücadele Birliği dergisinin düzenlemeyi planladığı mitinge İstanbul Valiliği "mitingin
suçu ve suçluyu övme niteliği taşıyacağı" gerekçesiyle izin vermedi.
DTP Halfeti İlçe örgütünün Şanlıurfa ili Halfeti ilçesi Sırataşlar köyünde 6 Mayıs günü düzenlemek istediği
etkinlik Halfeti Kaymakamlığı tarafından Valiliğin emri gerekçe gözetilerek yasaklandı.
Siirt Eğitim Fakültesi öğrencilerinin her yıl gerçekleştirdikleri Başur Gezisi’ne engel olundu. 15 Mayıs günü
gerçekleştirilmek istenen piknik için yola çıkan ancak araçlara para cezası kesilmesi üzerine okul
bahçesine geri dönen öğrenciler burada da piknik yapılmasına izin verilmemesi üzerine dağıldı.
Mardin ili Kızıltepe ilçesinde 26 Mayıs günü Kızıltepe 3. Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde oynanacak
olan İtalyan yazar Dario Fo’nun yapıtlarından “Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü” adlı oyuna Kızıltepe
Kaymakamlığı tarafından “sakıncalı olduğu” gerekçesiyle izin verilmedi.
Mayıs ayında Isparta İl Genel Meclisi Hatıra Ormanı törenine katılan Isparta Valisi Şemsettin Uzun, Lazca
şarkı okunmasına tepki göstererek programı durdurdu.
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Rektörlüğü, Kültür Sanat Merkezi Müzik grubunun Mayıs ayında
gerçekleştirilen 8. Bahar Şenlikleri’nde Kürtçe şarkı söylemesini engelledi.
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Şırnak ili Beytüşşebap Belediyesi'nce 3 yıldır geleneksel olarak düzenlenen 'Kuzu Kırpma (Berxbir)
Festivali', 'güvenlik bölgesi' uygulamasına ilçe Kaymakamlığı ve Emniyet Müdürlüğü, belediyeden,
festivalin yapılacağı Laleşi Yaylası'nın 'güvenlik bölgesi' kapsamında yer aldığı gerekçesiyle festivali ilçe
merkezinde düzenlemesini istedi. Bunun üzerine belediyenin, her yıl binlerce kişinin katıldığı festivali iptal
etmek zorunda kaldığı belirti.
13 Temmuz günü Diyarbakır’da, Bağımsız Milletvekili adaylarının İstasyon Meydanı’nda düzenlemek
istediği miting için valiliğe yapılan başvuru, “siyasi partilerin 20 dakika konuşma süresi” olduğu
gerekçesiyle reddedildi.
Hakkari ili Şemdinli ilçesinde 25 Temmuz günü “Bin Umut” milletvekilleri için verilmek istenen konser,
Kaymakamlık tarafından “seçim sonuçlarında değişiklik yaşandığı bunun da gerginliğe neden olduğu”
gerekçesiyle iptal edildi.
Van TUYAD-DER'in, “Eski tutuklu, hükümlü ve yakınlarının sosyal yaşama katılımını destekleyici ağlar
oluşturma projesi” kapsamında Ağustos ayından düzenlediği gezi, jandarma tarafından engellendi.
Tunceli Valiliği, “Gösterim belgesi alınmadı” gerekçesiyle Kemal Özer’in kendi imkanlarıyla hazırladığı
“Dersim, Baş eğmezlik ve Çiçek Ülkesi” adlı belgeselinin 7. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde
gösterilmesine izin vermedi.
Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği (DÜÖ-DER) tarafından kayıt yaptırmak için gelen öğrencilere yardım
etmek amacıyla açılan kayıt standı polis tarafından engellendi. DÜO-DER üyesi Şenol Koç, polislerin
standı kapatmaları için kendilerini tehdit ettiğini iddia etti. Standın üstünde asılı olan Kürt diline ilişkin
talepleri içeren dövizlere de polisler tarafından el konulduğunu aktaran Koç, polisler tarafından
fotoğraflarının çekilip kameraya alındığını belirtti.
DTP Hakkari İl Örgütü tarafından 24 Kasım günü düzenlenmek istenen “Êdi Bes e” mitingine Valilik
tarafından aynı güne rastlayan 'Öğretmenler Günü'nü gerekçe göstererek izin vermedi. Bunun üzerine
miting 25 Kasım'a alındı. Ancak miting için talep edilen Atatürk Meydanına da Valilik tarafından 'Güvenliği
sağlayamayız' gerekçesiyle onay vermedi.
DTP'nin 9 Aralık günü Şişli Çağlayan Meydanı'nda yapmak istediği 'Artık yeter' mitingine İstanbul Valiliği
“daha önce DTP'nin Van, Diyarbakır'daki mitinglerde çıkan olayları ve PKK propagandası yapılmasını”
gerekçe göstererek izin vermedi. İstanbul Valiliği'nin açıklamasında "Bahse konu toplantının yapılması
durumunda amacı dışına çıkılarak, bölücü terör örgütünün propagandasına dönüştürüleceği, tertip
komitesinin meydana gelebilecek müessif olayların önüne geçmekte yetersiz kalacağı değerlendirilmiştir"
denildi.
17 Aralık günü Mersin’de DTP SDP ve EMEP tarafından düzenlenmek istenen “Barış - Êdî Bes e” mitingi
valilik tarafından yasaklandı.
İzmir Valiliği, DTP, SDP, EMEP, ESP, ÖDP, Mazlum-Der ve İHD tarafından 23 Aralık Pazar günü İzmir’in
Bornova ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda yapılmak istenen “Barış, Demokrasi ve Onurlu Bir Yaşam”
mitingine, “huzur ve güven ortamının ciddi zarar göreceği” gerekçesiyle izin vermedi.

Toplatılan ve Yasaklanan Yayınlar
Adana Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği'nden 21 Ocak günü yapılan yazılı açıklamada, Grup
Yorum'un 24 Şubat 2007 tarihinde Adana'da vereceği konserin tanıtım afişlerinin mahallelere asılmasına
belediyenin engel olduğu ifade edildi.
6 Mart günü DTP Elazığ İl binasına baskın düzenleyen polis binada bulunan 8 Mart afişlerine el koydu.
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Şırnak merkeze asılacak olan afişlere izin verilmedi. 6
Mart günü yapılacak olan mitingin Tertip Komitesi Başkanı Songül Akar, miting için tüm başvurularını
yaptıklarını ve resmi izin aldıklarını ancak "Komkujiyén jinan û Şer re na", "Biji 8'é adaré" yazılı afişlere
Şırnak Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi tarafından izin verilmediğini belirtti.
DTP Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırlanan Kürtçe ve Türkçe
“yaşasın 8 Mart “Biji 8’é Adaré” yazılı afişlerin, Gaziantep, Tunceli, Muş, Bitlis ve Hakkari’de asılmasına
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 81/C maddesin de yer alan, "Toplantı, miting ve propaganda da
Türkçe dışında bir dil kullanılamaz. Türkçe dışında yazılmış pankart, levha ve broşür, ses ve görüntü
kullanamazlar" ibaresine dayanılarak izin verilmedi.
DTP Kars İl Örgütü'nün, Newroz kutlamaları için hazırlattığı davetiyeler, "w" harfinin kullanılması nedeniyle
Kars Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla toplatıldı. Karar üzerine DTP binasında arama yapan polisler,
davetiyelere, Kürtçe yazılı afiş ve dövizlere el koydu.
Demokratik Toplum Partisi Kars İl Başkanı Mahmut Alınak'ın Kars'ta düzenlenecek Nevruz kutlamalarını
duyurmak için dağıttığı, "Newroz Bayramınız Kutlu Olsun" başlıklı bildiri "w" harfi yüzünden toplatıldı.
Alınak'ın 2006 yılında "w"nin serbest bırakıldığını belirterek Kars 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ne yaptığı
itiraz mahkeme tarafından reddedildi.
Şırnak ili Silopi İlçesi'nde Yaşamda Gündem gazetesi dağıtımı yapan Elyas Yağan’ın dağıttığı 19
gazeteye 10 Mart günü polis tarafından el konuldu. 12 Mart günü Şırnak’ın Cizre İlçesi'nde, Yaşamda
Gündem gazetesinin dağıtımı yapan Sabri Adanır'ın dağıttığı 5 adet gazeteye el konuldu.
Diyarbakır ilinde gazete bayilerinde bulunan Yaşamda Gündem gazetesinin 11 Mart 2007 tarihli sayısına
“toplatma kararı bulunduğu” gerekçesi ile polisler tarafından el konuldu.
Yaşamda Gündem gazetesi dağıtımcısı Sezai Çağırıcı (17), 12 Mart günü Diyarbakır ili Huzurevleri
Semti'nde dağıttığı gazetelere sivil polisler tarafından el konuldu.
19 Mart günü Mardin ili Nusaybin ilçesinde, DTP'li yöneticilerinin destek amacıyla Güncel gazetesini
dağıtmasına Nusaybin Çarşı Karakolu polisleri engel olundu.
Mardin ili Nusaybin İlçesi Newroz Alanı'nda 21 Mart günü yapılmak istenen miting için DTP Nusaybin İlçe
Örgütü tarafından bastırılan el bildirilerine polisler tarafından el konuldu.
21 Mart günü Mardin ili Nusaybin ilçesinde Newroz mitinginin yapıldığı alanda Güncel ve Azadiya Welat
gazetelerini dağıtan Ali Çelik’in gazetelerine el konuldu.
Eğitim Sen’in 1 Nisan Pazar günü 8 ilde düzenleyeceği mitingin duyuru afişleri, Bursa’nın Mudanya
ilçesindeki okullarda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Afişlerin üzerinde yer alan güneş grafikleri,
Kenan Evren’in ‘Türkiye 7 eyaletten oluşan bir modelle yönetilebilir’ önerisini hatırlatıyor” gerekçesiyle 19
Mart günü toplatıldı. Sendika üyelerinin mitingden haberdar edilmesi amacıyla okul panolarına asılan
afişler, büyük bir Türkiye haritası ve mitingin düzenleneceği illerin üzerine yerleştirilen güneş şeklindeki
sendika ambleminden oluşuyor.
Şırnak'ta 21 Mart günü yapılacak Newroz kutlamaları nedeniyle DTP tarafından hazırlanan Türkçe ve
Kürtçe yazılı bildiriler hakkında, Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğu gerekçesiyle toplatılma kararı
verildi.
Muğla 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Ezilenlerin Sosyalist Platformu'nun (ESP) tutuklu üyelerinin serbest
bırakılması amacıyla yürüttüğü kampanya çerçevesinde hazırlanan afişler hakkında 2 Nisan günü
toplatma kararı verdi.
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilişlerinin 35’inci yılı nedeniyle Yurtsever Cepheli
Öğrenciler tarafından hazırlanan afişlere Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından afişlerin TCK’nın
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“suçu ve suçluyu övme” suçunu öngören 215’inci maddesi ile Terörle Mücadele Yasası’nın 6’ncı
maddesine aykırı olması nedeniyle el konulması talep edildi. Çanakkale Sulh Ceza Mahkemesi afişlerde,
“bu kişilerin eylem ve sözlerini övme anlamında söz ve sloganlar yazılmış olduğu” gerekçesiyle “suçu ve
suçluyu övme” ve 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 52/2 maddeleri gereğince afişlere el koyma talebinin
kabulüne karar verdi.
Tunceli ilinde 'Bin Umut Adayı' Milletvekili adayı Şerafettin Halis ait "Bin Umut Adayı Şerafettin Halis “bir
devrimci, bir Kürt, Bir Dersimli, bir Alevi ve bir emekçi olarak dedelerimizin ve nenelerimizin 38 Dersim
devrimci direniş ruhuyla meclise gidiyor" yazılı afişlerin, Tunceli, Pertek ve Pülümür Sulh Ceza
Mahkemeleri'nin "halkı kin ve öfkeye sevk ettiği" gerekçesiyle 5271 Sayılı Kanunu'nun CMK 127/3
Maddesince yasaklanıp, el konulduğu belirtti.
Tokat'ta aylık olarak yayınlanmaya başlanan "Tokat Demokrat" adlı derginin ilk sayısı 1972 yılında
öldürülen Mahir Çayan ve arkadaşları ile ilgili haberler nedeniyle toplatıldı.
21 Ekim günü, Yüksekova'da bulunan
Dağlıca piyade taburuna düzenlenen
saldırısının ardından TV'lerde yapılan
yayınlara ilişkin Radyo Televizyon Üst
Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi Kaymakamlığı, belediye
Kurulu'na bir yazı gönderen Başbakan
tarafından yapılan Ehmedê Xani Parkı'nın girişinde
Yardımcısı
Cemil
Çiçek,
“kamu
bulunan tabelayı, tabelada yer alan 'X' harfini gerekçe
düzenini ve halkın moral değerlerini
göstererek söktürdü. Belediye Başkanı Mukkades Kubilay,
olumsuz etkileyen, güvenlik güçlerine
Belediye Meclisi'nin parkın adına ilişkin aldığı kararın
dönük zaaf imajı yayan, toplumsal
yasalara aykırı olmadığını belirterek, hukuki süreci
psikolojiyi olumsuz etkileyen” radyo ve
başlatacaklarını söyledi. DTP'li Doğubeyazıt Belediyesi
televizyon yayınlarının durdurulmasını
tarafından yapılan parka 2006 yılı Ağustos ayında
istedi. RTÜK, bu talebi bütün yayın
gerçekleştirilen Meclis Toplantısı'nda Ehmedê Xani adı
kuruluşlarına tebliğ etti. RTÜK'ten
verildi. Karar ardından tabela parka asılırken, meclis kararı
konuya
ilişkin
olarak
yapılan
da Kaymakamlığa tebliği edildi. Ancak Kaymakamlık uzun
açıklamada, 3984 Sayılı Yasa'nın
süre parkın adına ilişkin meclis kararını onaylamazken,
'Yayınların Men Edilmesi' başlıklı 25.
hehangi bir itirazda da bulunmadı. 2006 yılı Aralık ayında
maddesinin, "Milli güvenliğin açıkça
Kaymakamlık belediyeye bir yazı göndererek, tabelada yer
gerekli kıldığı hallerde yahut kamu
alan 'X' harfinin 1353 sayılı Türk Harfleri Kabulü ve Tatbiki
düzeninin ciddi şekilde bozulması
Hakkında Kanun'un 2. maddesine aykırılık teşkil ettiği, bu
kuvvetle ihtimal dahilinde ise başbakan
nedenle 29 Aralık tarihine kadar yapılacak ikinci bir meclis
veya görevlendireceği bakan yayını
toplantısında ya park adının değiştirilmesi, ya da harflerin
durdurabilir"
hükmü
taşıdığı
Türk alfabesine göre düzeltilmesini istedi. (DİHAanımsatıldı.
Türkiye
Gazeteciler
05.01.2007)
Cemiyeti (TGC) karara ilişkin yazılı
açıklamasında, "Durdurma kararının
tipik bir sansür uygulaması olduğu"
kaydedildi. Diğer yandan Kanaltürk
Televizyonu kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açtı. Danıştay 13.
Dairesi dava konusu işlemin güncelliği ve aciliyetini dikkate alarak başvuruyu sonuçlandırdı ve yayın
durdurmayı içeren kararın yürürlüğünü durdurdu. Danıştay kararında söz konusu kararın 'kapsam ve
sınırlarının açık ve somut olmadığını' belirtildi. Danıştay, yayın özgürlüğünün demokratik rejimlerin önemli
unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Danıştay 13. Dairesi'nin kararını
saygıyla karşıladıklarını ve söz konusu karara itiraz etmeyeceklerini belirtti. Bu açıklamaya rağmen,
Başbakanlık söz konusu Danıştay kararına itiraz etti ve daire kararının kaldırılarak yürütmenin
durdurulması isteminin reddedilmesini talep etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Başbakanlığın yayın
durdurmaya ilişkin işlemle ilgili yürütmeyi durduran Danıştay 13. Daire kararına karşı yaptığı itirazı
reddetti. Böylece, hükümetin yayınların durdurulması kararını, dava esastan sonuçlandırılıncaya kadar
uygulama imkânı kalmadı.
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi, Hakkari Dağlıca'da yaşanan saldırıdan
sonra esir alınan 8 asker hakkında PKK'nın teslim etmesinden sonra açılan soruşturmaya yayın yasağı
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getirdi. Karar 13 Kasım'da RTÜK sitesinde de duyuruldu. Oybirliğiyle alınan yasağa, "soruşturmanın
amacından saptırılmaması, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi ve yanlış anlamalara sebebiyet
verilmemesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması" amacıyla başvuruldu. Anayasasının 13
ve 28. maddeleri ile 5187 Sayılı Basın Kanunun 3. maddesi uyarınca alınan karar, "soruşturmayla ilgili
bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama faaliyetlerinin" kısıtlanmasını kapsıyor. Yasak, soruşturma
tamamlanıncaya kadar geçerli olacak.
28 Ocak 2002 yılında ölen insan hakları savunucusu, Türk Yayıncılar Birliği'nin ilk 'İfade Özgürlüğü' ödülü
sahibi Ayşe Nur Zarakolu'nun ismi devlet tarafından 'sakıncalı' bulundu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,
Kayapınar beldesinde yaptırdığı parka, 28 Ocak 2002'de 56 yaşındayken kanserden ölen Belge
Yayınları'nın kurucusu Ayşe Nur Zarakolu'nun adını verdi. Diyarbakır Valiliği, 13 Temmuz'da vatandaşların
kullanmaya başladığı, resmi açılışı önümüzdeki ekimde yapılacak parkın ismini veto etti. Bunun gerekçesi
'Zarakolu'nun kapatılan İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce (DGM) beş aylık hapis cezasına
çarptırılmış olmasıydı. Belediye, konuyu Bölge İdare Mahkemesi'ne götürdü. Mahkeme de, valiliğin
kararını yerinde buldu. Mahkeme kararında şöyle denildi: "Toplumun ayrılıkçı fikirlerini benimseyen ve
terörist faaliyetlerde bulunan örgütün propagandasını hem kendi kitaplarında yapan, hem de bu yayınları
yayınlayan bir kitabevinin sahibi olduğu için beş aylık hapis cezası mahkûmiyeti bulunan bir kişinin isminin
parka verilmesinin hukuka aykırı olacağı kanaatine varılmıştır." Parkın girişindeki 'Ayşe Nur Zarakolu
Parkormanı' yazısı mahkeme kararından sonra indirilip, sadece 'parkorman' yazısı bırakıldı. Diyarbakır
Belediye Meclisi, parka verilecek yeni isim için toplanarak karar alacak. 2002'de ölen Zarakolu
kuruluşundan itibaren İnsan Hakları Derneği'nde (İHD) yer aldı ve 1977'de Belge Yayınları'nı kurdu.
1998'de Frankfurt Kitap Fuarı'nda Yaşar Kemal'den sonra Türkiye'den ödül alan ikinci kişi oldu, 1995'de
Türkiye Yayıncılar Birliği'nin, 1996'da Human Rights Watch'un düzenlediği Hellman/Hammett, 1997'de
Amerikan PEN'inin, 1998'de Dünya Yayıncılar Birliği'nin 'Düşünce, Yazma, Yayınlama Özgürlüğü'
ödüllerini kazandı.
İstanbul’da 10 Kasım günü bağımsız sanat inisiyatifi Hafriyat tarafından açılan ve Vakit gazetesinin 5
Kasım'da hedef gösterdiği “Allah Korkus” adlı sergiyi “korumaya gelen” polisler, üç afişte “sakınc” buldu,
terörle mücadele ekipleri gelip inceleme yaptı. Grubun Karaköy'deki binasında açılış hazırlıkları sürerken,
Vakit gazetesinin 5 Kasım'da “Küstah sergi” başlıklı haber yapması üzerine Hafriyat grubu üç özel koruma
tuttu ve Beyoğlu Kaymakamlığı, Vakit'in haberi de iletilerek, bilgilendirildi. Sergi 10 Kasım'da, 60 afiş,
içeride 300'ü aşkın sanatsever, altı sivil polis ve kapıda üç özel koruma ile açıldı. Ancak sergiyi gezen sivil
polisler ikisi Atatürk korkusunu ele alan üç afişi kameraya çekti. Çekimden yaklaşık 40 dakika sonra,
'Güvenlik Şube Amiri' olduğunu bildirilen resmi giyimli bir polis amiri salona geldi. Sergi düzenleyicilerinden
Murat Akagündüz sergiyi polis amirine gezdirdiğini, polis amirinin daha önce sivil polislerce kaydedilen o
üç afişi incelediğini belirterek şunları belirtti: "Sergiyle ilgili bir şüphe vardı. Buradaki afişler için sübjektif bir
durum söz konusuydu. Neyin sakıncalı olup olmadığı konusunda karar vermekte güçlük çektiler. İşlerin
kendisiyle ilgili ortalama bir izleyicini sorabileceği sorular sordular: Amaçlanan ne, bu içerik neden seçildi,
Atatürk'e buradaki yaklaşımın ne, gibi sorular sordular. Atatürk'e hakaret içeriyor mu, içermiyor mu, emin
olmak istediler. Verdiğimiz cevaplardan tatmin olmadılar ki, afişlerin incelemeye alınacağını, savcılığa
bildirileceğini söylediler." Polisler sergiden ayrılırken, “şüpheli” üç afişi tasarlayan sanatçıların kimlik
bilgileri alındı. Bu üç sanatçıdan, adının açıklanmasını istemeyen biri, afişini geri çekti.
Manavgat'ta yayın yapan Klas Televizyonun elektrikleri, Manavgat Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Toptaş'ın konuk olduğu "Gündem" adlı canlı
program sırasında TEDAŞ görevlilerince kesildi. Televizyon, 9 Nisan'dan bu yana 3 kilowatt'lık jeneratörle
yayın hayatını sürdürüyor.
Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Ankara'nın Ulus semtinde 22 Mayıs'ta Anafartalar Çarşısı'nda yaşanan
patlamayla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yayım yasağı kararı aldı.
Mahkeme kararı, "yapılmakta olan soruşturmanın gizliliği, olay yeri görüntülerinin toplumun beden ve ruh
sağlığına zarar verecek nitelikte olması nedeniyle ve yapılan yargılama görevinin amacına uygun olarak
yerine getirilmesinin sağlanması" için alındı.
Bingöl Genç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1 Haziran'da ilettiği talebi değerlendiren Genç Sulh Ceza
Mahkemesi, ilçede PKK'nin saldırısına uğramasıyla 25 Mayıs'ta raydan çıkan Tatvan-Elazığ Yük Treni'nde
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silahlar olduğuna ilişkin yayınlara yasak koydu. Mahkeme, "Soruşturma kapsamında, tüm ulusal ve yerel
yayın yapan televizyon, bölgesel ve yerel yayın yapan ve dağıtımı yapan gazete ve dergilerde soruşturma
kapsamındaki olay ve ele geçen malzemelerle ilişkin her türlü bilgi, belge ve görüntülerin yasaklanmasına
karar verilmiştir" dedi. Karar, "Milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliğinin korunması bakımından
soruşturmanın kapsamı ve içeriği hakkında basın ve yayın organlarında sesli, görüntülü, yazılı haber veya
açıklama yapılmasının yasaklanması"nı içeriyor.
Anadolunun Sesi radyosunun yayını RTÜK tarafından 30 Ocak'ta süresiz olarak durduruldu. Karar 3984
sayılı Yasanın Geçici 6. maddesi hükmüne dayandırılırken, sanatçı Ahmet Kaya'nın "Gururla Bakıyorum
Dünyaya" şarkısının sözlerini, bir gazetedeki Kürt sorunu tartışmasını ve 19 Aralık cezaevi operasyonları
ve dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ü eleştiren yayınları ve mağdur ifadelerine gerekçe
gösterildi. Radyo yetkilileri, Ankara 15.İdari Mahkemesi'nin RTÜK'ün radyonun yayın lisansının iptali
yönünde verdiği kararı iptal etmediğini açıkladı. İdare Mahkemesi'nin 17 Nisan'da RTÜK kararının
yürütmesinin durdurulması için yaptıkları başvuruyu reddettiğini bildiren radyo yetkilileri, RTÜK'ün verdiği
kararın hukuka uygun bulunduğunu ve radyonun kapalı kaldığı süre içerisinde uğradığı zararların dikkate
alınmadığını ifade ettiler.
Şovmen Seyfi Dursunoğlu’nun Fox TV’de "Benimle Dans Eder misin?" programını “Huysuz Virjin”
karakteriyle sunması RTÜK tarafından yasaklandı. Dursunoğlu, “Bir, bir buçuk sene önce Star tv'nin
yöneticisi Fatih Edipoğlu bana 'RTÜK senin Huysuz Virjin olarak çıkmanı istemiyor' dedi. Hatta 'Benimle
Dans Eder misin?' programının tanıtımları dönerken program durduruldu, böylece ben bu işten haberdar
oldum. Sonra da galiba RTÜK başkanı ve diğer yöneticileri kanalları dolaşıp, 'Ekranda kadın kıyafetinde
erkek göstermek istemiyoruz' demişler" dedi.
Gündem gazetesi, 6 Mart 2007’de “'örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle 1 ay süreyle kapatıldı.
Mahkeme, “Öcalan'ın zehirlendiğine ilişkin” 2 ve 5 Mart 2007'de yayımlanan haberleri gösterdi.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Ay, 9 Mart 2007'de yayın hayatına başlayan Yaşamda Gündem
Gazetesi'nin 9 Mart tarihli sayısı için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne toplatma talimatı
verdi. Savcı Ay, gazetenin yayımlanmamış nüshaları için de el koyma kararı vererek, hukuk ihlaline imza
attı. Savcı Yaşamda Gündem'in, 6 Mart 2007'den itibaren 1 aylık kapatma cezası verilen Gündem
Gazetesi'nin devamı olduğunu iddia etti.
Hürriyet gazetesinin Antalya tesislerinde basılan Hürriyet Akdeniz gazetesinin 22 Mart sabahı
yayımlanacak sayılarının prova baskıları, Antalya Cumhuriyet Savcısı Yusuf Hakkı Doğan'ın kararıyla
toplatıldı. Tepkisini "isyan" sözcüğüyle dile getiren Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, karara "Savcının
matbaaya polis gönderip prova gazetelere el koyması, Sultan Abdülhamit dönemi uygulamasıdır. Yapılan
kesinlikle yasaya aykırı" sözleriyle kınadı.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Mart 2007'de Azadiya Welat Gazetesi'ne, “örgüt propagandası”
yapıldığı gerekçesiyle 20 gün yayın durdurma cezası verdi. Gazeteye, 13 Mart'ta yayımlanan "Bolu Tugayı
Kürdistan'a Yerleşiyor" haberinde, "Türkiye Cumhuriyeti topraklarında başka bir devlet varmışçasına
bölücülük propagandası yaptığı", PKK'lilerin dağda yürürkenki fotoğraflarına yer verdiği; 14 Mart 2007
tarihli sayısında, Abdullah Öcalan'ın Kürdistan Demokratik Konfederalizm görüşlerine yer verdiği; "İmralı
zulmün kalesidir" denilerek örgüt liderine sahip çıkıldığı, 17 Mart'ta Öcalan'a sahip çıkıcı ve övücü
açıklamalara yer verildiği; Diyarbakır, Mersin ve Siirt'te korsan eylemler yansıtılırken bu illerden Türkiye
Kürdistanı tanımlaması kullanıldığı gerekçesiyle ceza verildi. Cezaya dayanak olarak "PKK terör örgütü
çerçevesinde suç işlemeye tahrik, işlenen suçları ve suçluları övdüğü ve örgütün propagandasını
yapılması" gösterildi.
Güncel gazetesi, 30 Mart 2007'de “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle yayın durdurma
cezası aldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Mart'ta yayın hayatına başlayan Güncel gazetesi
hakkında, "PKK propagandası yaptığı" ve "Abdullah Öcalan'ı övdüğü" iddiasıyla 15 gün süreyle yayınını
durdurma kararı verdi.
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Gündem gazetesi, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 Nisan 2007’de “gazetenin 7 Nisan ve 8
Nisan tarihli nüshalarında Kürt sorunuyla ilgili bütün haberleri, bazı ilanları ve köşe yazıları” gerekçe
gösterilerek 15 gün süreyle kapatıldı. Mahkeme Başkanı Metin Özçelik, kapatma kararını, Cumhurbaşkanı
Sezer'in Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı TMY’nin 6/son maddesine dayandırdı. Mahkeme, gazete
sorumluları hakkında yapılan onlarca yasal takibata rağmen gazetenin PKK'nin hapisteki lideri Abdullah
Öcalan'ın "geçmişte ve avukatları aracılığıyla aktardığı güncel olaylar karşısında değerlendirmelerinin ve
örgütün hareket etmesi gerektiği tarza ilişkin açıklamalarını" yayımladığını bildirdi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Temmuz 2007 tarihli 132. nüshasında yayımlanan "Batman'ın
mesajı: Gerillayı sahiplenin" başlıklı haber nedeniyle "Gündem" gazetesine 15 gün yayın durdurma cezası
verdi. Daha önce 30 ve 15 günlük olmak üzere iki kez daha yayını durdurulan gazete, "şiddeti
çağrıştıracak şekilde PKK'nin propagandasını yaptığı" gerekçesiyle bir kez daha cezalandırıldı. Mahkeme,
aynı zamanda gazetenin 13 Temmuz 2007 tarihli sayısına el konulmasını kararlaştırdı. Gazetenin Yayın
Yönetmeni Yüksel Genç, cezanın basın özgürlüğü ihlali olduğunu savunarak kınadı. Gazetelerinin yayına
başladığından beri sürekli birilerince hedef haline getirildiğini ifade eden Genç, "Son iki aydır normal bir
sürece girdiğimizi sanıyorduk. Meğerse birileri yine bizi gözlüyormuş. Gazetemizin, seçim
kampanyalarının son haftasına girildiği bir dönemde kapatılmasını anlamlı buluyoruz" dedi.
15 Temmuz'da çıkmaya başlayan Güncel gazetesi, 17 Temmuz 2007’de kapatılan “Gündem Gazetesi'nin
devamı olduğu” gerekçesi ile 12 gün süreyle kapatıldı.
Gaziantep'te haftalık yayın yapan Çoban Ateşi gazetesinin 3 Ağustos 2007 tarihli sayısında yer verilen
"Antep Kuzey Kürdistan'ın bir sanayi kentidir" ifadesinden toplatıldı.
Ülkede Özgür Gündem gazetesi, 4 Ağustos 2006'da 15 gün süreyle kapatıldı.
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi 10 Eylül günü, “PKK propagandası” yaptığı iddiasıyla Gündem
Gazetesine bir ay kapatma cezası verdi. Gündem Gazetesinin 3 Eylül tarihli sayılarında PKK
yöneticilerinden Murat Karayılan tarafından kaleme alınan “Halklaşalım kazanalım”, “Sözde değil pratikte
özeleştiri” başlıklı yazılarda PKK propagandası yapıldığı iddia edildi.
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgür Halk Dergisi'nin Eylül sayısında “PKK propagandası yaptığı”nı
iddia ederek, derginin yayınınınn bir ay durdurulmasına ve toplatma çıkartılmasına karar verdi.
8 Ekim'de yeniden yayına başlayan Gündem gazetesi, PKK'nin İmralı Cezaevi'ndeki lideri Abdullah
Öcalan'la ilgili "Yaşa ve Yaşat" kampanyası başlattığına dair 9 Ekim'de yayımladığı haber nedeniyle 1 ay
süreyle kapatıldı.
17 Ekim'de tekrar yayına başlayan Güncel gazetesi, aynı gün içinde İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından tekrar kapatıldı. Mahkeme kapatma kararını, “tüm haber başlıklarında örgüt propagandası
yapıldığı ve diğer gazetelerin devamı olduğu” gerekçesine dayandırdı.
Gerçek Demokrasi gazetesi, 17 Ekim 2007 tarihinde İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “'örgüt
propagandası yaptığı” gerekçesiyle 1 ay süreyle kapatıldı.
12 Kasım günü İHD İstanbul şubesinde basın açıklaması düzenleyen Kızılbayrak gazetesi çalışanları,
gazetenin 9 Kasım 2007 tarihli 43. sayısı hakkında “sözkonusu sayının kapağı, aynı sayıda yer alan
Türkiye Komünist İşçi Partisi’nin 2. Kongresi’nin toplandığını bildiren “TKİP II. Kongresi toplandı... Parti’yi
güçlendirmek ve mücadeleyi büyütmek için!” başlıklı belgesel metin, TKİP’nin yıldönümü etkinliği haberi,
etkinlikte TKİP adına yapılan konuşmanın metni ve yine etkinlikte okunan TKİP İstanbul İl Örgütü'nün
mesajı” ile Yasadışı örgüt propagandası" yapıldığı gerekçe gösterilerek toplatılma kararı çıkarıldığını ve 2
hafta yayın durdurma cezası verildiğini belirttiler.
Kızıl Bayrak Dergisi hakkında, “2 hafta yayın durdurma cezası verilen Kızıl Bayrak Gazetesi'nin devamı
olduğu' gerekçesiyle İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hem toplatma, hem de 2 hafta süreyle
yayın durdurma cezası verildi
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Gaziantep1. Sulh Ceza Mahkemesi, Çoban Ateşi gazetesinin 32. sayısında yayımlanan Berkant Coşkun’a
ait “Anne beni askere yollama” başlıklı makalenin "halkı askerlikten soğuttuğu" gerekçesiyle 9 Kasım’da
toplattı. Hakim Şaban Kaplan, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 25/2. maddesi gereğince tutanak karşılığında
gazetenin 130 adedine el koydurttu. Gazetenin yazı işleri müdürü Yasin Yetişgen’in de Emniyet
Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne giderek ifade vermesi istendi. Suça gerekçe gösterilen yazıda, Lahey ve
Cenevre Sözleşmeleri gibi uluslararası belgelere de atıf yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Oremar
bölgesinde operasyon başlatması, hareket katliam olarak nitelendirilerek eleştiriliyor, bunun çocuklar ve
Kürtler üzerindeki toplumsal etkilere de değiniliyor.
5 Kasım'da yayımlanmaya başlayan YedinciGün gazetesi, 12 Kasım 2007 tarihinde “PKK propagandası”
yaptığı iddiasıyla 15 gün süreyle kapatıldı.
Gündem gazetesi, 14 Kasım 2007'de 1 ay süreyle kapatıldı
Ülkede Özgür Gündem gazetesi, 16 Kasım 2006'da 15 gün süreyle kapatıldı
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Gerçek Demokrasi
gazetesinin yayınının 1 ay süreyle durdurulmasını kararlaştırdı. Mahkeme, gazetenin 21 Kasım 2007
tarihli sayısının 1 ve 5 sayfalarında yer alan “Bayık'tan KDP ve YNK'ye çağrı” başlıklı haberde “PKK
propagandası yapıldığı” iddiasıyla gazetenin yayınını durdurdu. 3713 Sayılı Kanunun 7/2-son ve 6/5
maddelerine dayanılarak verilen 1 aylık yayın durdurma cezasının yanı sıra 5237 Sayılı Basın Kanununa
da dayanılarak gazetenin sayısı da toplatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Kasım'da yayın hayatına başlayan YedinciGün gazetesinin 27 Kasım
tarihli nüshasının 1 ve 8. sayfalarında yayınlanan 'İhanete tavır alın', 1 ve 11. sayfalarında yayınlanan '100
bin kişiden edi bes e isyanı başlıklı haber ve yazılarda, “PKK probagandası yapıldığını” iddia etti.
Gazetenin dağıtım ve satışının yasaklanması isteyen savcılık, Terörle Mücadele Kanunu uyarınca da
gazetenin bir ay süreyle kapatılması talebiyle İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Talebi
görüşen İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, sözkonusu yazılarda PKK probagandası yapıldığını iddia
ederek, gazete hakkında 30 gün süreyle yayın durdurma kararı verdi.
İstanbul 11 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Aralık 2007'de yayın hayatına başlayan ve haftalık yayın yapan
Haftaya Bakış Gazetesi'nin yayını 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 6/son maddesini gerekçe
göstererek yayınını 1 ay süreyle durdurdu ve gazetenin dağıtımını yasaklandı. Mahkeme, gazetenin 8-14
Aralık 2007 tarihli sayısında yer alan 'Kürtler Êdî Bes e demeye devam ediyor', 'AKP'nin Kürtleri; Kürt
değil' başlıklı yazı ve haberleri ile 'Kürtlerin Çözümü Demokratik Özerklik' başlıklı yazıda PKK/Kongra-Gel
Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu'nun resminin basılmasını ve Fırat Haber Ajansı (ANF) imzası ile
giren 'Tasfiyeye Karşı Çözüm Paketi' isimli metinde Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile Murat
Karayılan'ın fotoğrafların gerekçe gösterdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Aralık'ta yayın hayatına başlayan Yaşamda Demokrasi gazetesinin
15-21 Aralık tarihli nüshasının 3. sayfasında yer alan 'Tecrit Derinleştiriliyor', 13. sayfasında yer alan
'Deklerasyona Sahip Çık' başlıklı haber ve yazılarda, PKK probagandası yapıldığını iddia etti. Gazetenin
dağıtım ve satışının yasaklanması isteyen savcılık, Terörle Mücadele Kanunu uyarınca da gazetenin bir
ay süreyle kapatılması talebiyle İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Talebi görüşen İstanbul 9.
Ağır Ceza Mahkemesi, sözkonusu yazılarda PKK probagandası yapıldığını iddia ederek, gazete hakkında
30 gün süreyle yayın durdurma kararı verdi. Karar bir gün sonra 16 Aralık 2007'de Yaşamda Demokrasi
gazetesine tebliği edildi.
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık Yürüyüş dergisinin 16 Aralık 2007 tarihli sayısında yer alan
"Devrimciler ölür, devrimler sürer" ile "Teslim alamadılar" ifadelerinin geçtiği makaleleri, 3713 Sayılı
yasasın 7/2 maddesinde düzenlenen "yasadışı örgüt propagandası" suçu kapsamına girdiğini belirtti ve bir
ay kapatma cezası verdi. Mahkeme, "derginin ön kapak yüzünde yer alan ve üzerinde yakın zamanda
güvenlik güçleri ile girdiği silahlı çatışmada ölü olarak ele geçirilen yasadışı örgüt mensubunun fotoğrafı
bulunduğu” gerekçesiyle Basın Kanunu'nun 25/2 maddesi uyarınca yayın durdurmaya başvurdu.
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Baskına ve Saldırıya Uğrayan Gazete ve Yayın Organları
Gündem gazetesinin Elazığ bürosu, 27 Ocak günü polis tarafından basıldı. Gazetenin Elazığ Temsilcisi Ali
Konar'ı gözaltına alan polisler, çok sayıda belgeye el koydu.
18 Şubat günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Murat Abi, temsilcisi olduğu Özgür Halk Dergisi Van
irtibat bürosuna 14 Şubat günü Terörle Mücadele Ekiplerince derneğe baskın düzenlendiğini, baskın
esnasında büroda kimsenin bulunmadığı bir ortamda büro kapısının kırılarak içeri girildiğini ve içerideki
bütün eşyaların kırılarak bir kısım kitap ve dergilere de el konulduğunu belirtti.
7 Mart günü İstanbul'da İslami eğilimli İnzar dergisine polisler tarafından baskın düzenlendi. Baskında,
derginin bilgisayarlarına ve çok sayıda belgeye el konuldu.
Şırnak ili Beytüşşebap İlçesi’nde Doğan Haber Ajansı (DHA) bürosuna 8 Mart günü baskın yapıldı.
Baskında haber ve görüntülere el konuldu. Beytüşşebap Belediyesi’nde 6 Mart günü yapılan panele
katılan Şırnak Barosu’ndan 8 Mart etkinlikleri çerçevesinde Şırnak Barosu'nda gelen Av. Perihan Akkurt
Bayram, Av. Pirşenk Barton ve Av. Mücahit Dursun'un verdiği panelde yasadışı örgütün propagandasının
yapıldığı gerekçesi ile Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Biçer’in görüntüleri almak üzere arama yapılmasına
izin verdiği belirtildi.
Gündem gazetesinin Mersin İrtibat Bürosu 19 Nisan günü polis tarafından basıldı. Polislerin aramada bir
boş şarjör ve sekiz mermi bulduğu iddia edildi. Ancak Avukat Serhat Ölmez, çok sayıda polisin aynı anda
tüm odaları aradığını, şarjör ve mermilerin de kendisinin ve çalışanların bulunmadığı bir odada
bulduğunun iddia edildiğini, arama sırasında odalara giremedikleri için arama tutanağını imzalamadıklarını
belirtti.
Nokta dergisinin İstanbul'daki merkezi 13 Nisan günü polisler tarafından basıldı. Baskının "Genelkurmay
Başkanlığı'nın ilişki kurduğu sivil toplum örgütleri" ile ilgili haber nedeniyle Genelkurmay Askeri
Savcılığı'nın isteği üzerine düzenlendiği belirtildi. Öğle saatlerinde Cumhuriyet Savcısı ile birlikte dergiye
gelen polisler, çalışanları dışarı çıkardıktan sonra binada aramaya başladı ve bilgisayarların sabit
disklerindeki verileri kopyalamaya başladı. Arama ve kopyalama çalışmaları 14 ve 15 Nisan günleri de
sürdü. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Alper Görmüş, Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın isteği üzerine
Askeri Mahkemenin verdiği arama kararının Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na iletildiğini söyledi. Görmüş,
Askeri Savcı'nın geçen hafta da kendisini arayarak haberde sözü edilen iki belgeyi istediğini belirtti.
Görmüş şöyle dedi: "Ben Basın Kanunu'na göre belgeleri veremeyeceğimizi söyledim. Askeri Savcılık da
bu belgeye ulaşmak için mahkeme kararı çıkarmış. Polisler geldiğinde ‘Madem mahkeme kararı var,
belgeleri verebilirim' dedim. Ancak daha sonra kararın geniş kapsamlı olduğunu anladık. Nokta dergisinde
yayımlanan haberlere kaynak olmuş ya da yayımlanacak haberlere kaynak olabilecek tüm gizli bilgibelgelere el konulması amacını taşıdığını gördük. Bütün bilgisayarlardaki bilgiler kopyalanıyor.
Dokümanların birer kopyası alınıyor. Günboyu süreceğini düşünüyoruz." Görmüş, arama kararında darbe
girişimleri ya da andıç haberinden bahsedilmese de geniş çaplı aramanın "yoruma açık" olduğunu
vurguladı. Görmüş, "emekli Oramiral Özden Örnek'in darbe hazırlıklarından bahsettiği günlüğüne ilişkin
belgelere" de el konulabileceğini söyledi. Haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "ulusalcı" bazı sivil
toplum örgütleriyle işbirliği kurduğu iddia edilmiş, Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi bir yazısı da kupür
olarak kullanılmıştı. Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanı Aslan Güner tarafından hazırlanıp
Genelkurmay Harekat Başkanlığı'na gönderildiği belirtilen belgede, TSK'yla işbirliği yapabilecek sivil
toplum örgütlerinin isimlerine yer verilmişti. Nokta dergisi daha önce de, "TSK yanlısı" ve "karşıtı" olarak
nitelendirilen gazetecilerle ilgili Genelkurmay Başkanlığı andıcını yayımlamış, Genelkurmay Başkanlığı ise
andıcın çalındığını açıklamıştı. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek'e ait olduğu öne sürülen
günlükleri, Genelkurmay Başkanlığı'nın gazeteciler hakkında hazırladığı andıcı, ardından da Türk Silahlı
Kuvvetleri'nin bazı "sivil toplum örgütleri" ile ilişkilerini yayımlayan Nokta dergisi kapandı. Derginin Genel
Yayın Yönetmeni Alper Görmüş, 21 Nisan günü yaptığı açıklamada, "Nokta, üzerindeki baskılar nedeniyle
mi kapatıldı?" sorusunun herkesin zihnini meşgul ettiğini ifade ederek şunları söyledi: "Kapatma kararını
veren irade ben değilim. Dolayısıyla sorunun muhatabı doğrudan ben değilim. Fakat gözlemlerimi ve
sezgilerimi aktarırsam, Nokta'nın sahibi Mansur Durgun bana iktisadi ya da siyasi, somut bir baskıdan hiç
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söz etmedi. Fakat son bir ayda belirgin bir tedirginlik ve endişe içinde olduğunu fark etmemek olanaksızdı.
Nasıl olmasın? Bu ülkenin demokrasi sözcüğünü ağızlarından düşürmeyen siyasetçilerinin bir tanesi bile
Nokta'nın uğradığı baskına ilişkin bir cümle etmemişken, onun kendisini sanki ‘normal' bir ülkede dergi
yayımlar gibi hissetmesi mümkün mü?" Görmüş, "Derginin sahibi Durgun'a baskı yapıldı mı?" sorusuna,
Durgun'un bir internet sitesindeki röportajında, "Çaresizdim, bunaldım. Bu kadar iftiraya dayanamadım"
dediğini, ancak kendisine baskı olduğuna yönelik bir şey söylemediğini belirtti.
10 Mayıs günü Diyarbakır'da Özgür Halk dergisi temsilciliği polisler tarafından basıldı.
DEP yöneticilerinden Muhsin Melik'in ölüm yıldönümüne ilişkin yapılan haber nedeniyle de Özgür Gündem
gazetesi Urfa Temsilciliği binasına 16 Haziran günü baskın düzenlendi. Özgür Gündem Gazetesi çalışanı
Murat çiftçi İHD Şanlıurfa şubesine yaptığı başvuruda arama sırasında bazı CD’lere ve bilgisayara el
konulduğunu belirtti.
7 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan H. K., 22 Ocak günü iş yerine gelen polislerin
bütün mahalleye Roj TV izlettiği gerekçesiyle söyleyerek tutanak tuttuklarını, ayrıca görüntü kirliği yaptığı
gerekçesiyle 5.000 YTL para cezası kestiklerini belirtti.
Gündem gazetesinin Mersin İrtibat Bürosu 6 Temmuz günü polis tarafından basıldı.
Özgür Halk dergisinin Van bürosu 4 Temmuz günü polis tarafından basıldı.
Tekirdağ'da yayımlanan Trakya ve Avrupa gazeteleri binasına, 15 Temmuz gecesi gelen kimliği henüz
belirlenemeyen iki kişi, taş atarak binanın camlarını kırdı. Gazetelerin imtiyaz sahibi Naci Akyazı saldırının,
yayımlanan haberlerden dolayı olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.
Şırnak ili Beytüşşübap İlçesi'nde bulunan Doğan Haber Ajansı Muhabiri Emin Bal'ın bürosu, Kato
Dağı'nda çıkan çatışmada yaşamını yitiren 7 HPG'linin cenazesinin Faraşin Deresi'nde yıkanmasına ilişkin
haber görüntülerin nedeniyle 10 Ekim günü sivil ve resmi polisler tarafından basıldı. Baskın sonrası
görüntülere el konuldu.
Özgür Halk dergisinin İstanbul Taksim'de bulunan merkezi 22 Ekim günü Terörle Mücadele Şubesi'ne
bağlı polisler tarafından basıldı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile yapılan baskında dergi sahibinin
gözaltına alınması gerekçesiyle büronun anahtarına da polisler tarafından el konuldu.
Atılım Gazetesi İzmir Temsilciliği 31 Ekim günü Terörle Mücadele Şubesi polislerince basılarak arama
yapıldı. Aramada Atılım Gazetesi, bilgisayarlarına ve diğer dokümanlarına el konuldu.
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüş dergisinin 135. sayısında, Ankara’da öldürülen DHKP-C
üyesi Kevser Irmak’la ilgili resim, haber ve yazıları gerekçe gösterilerek bir ay süreyle kapatıldı ve 135.
sayı hakkında da toplatma kararı çıkarıldı.
Özgür Halk dergisinin Van bürosu 19 Kasım günü polis tarafından basıldı. Polisler, büroda arama
yaptıktan sonra Çetin Yayınları'na ait çok sayıda kitaba ve derginin eski sayılarına el koydu.
İstanbul’da, “Katılımcı Maltepe” gazetesinin bürosu, gazetenin sahibi ve yazarı Mehmet Kara tarafından
yazılan “Olur mu, Böyle Olur mu?” yazısı nedeniyle Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
üyeleri tarafından 26 Kasım günü basıldı.
Devrimci Demokrasi Elazığ Bürosu 25 Aralık günü polis tarafından basıldı.
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TCK 301 Kaldırılsın!
Ankara’da sivil toplum örgütleri, Türk Ceza Yasası’nın 301. maddesinin yürürlükten kaldırılması
talebini yinelemek için, toplanan 20 bin imzayla 9 Şubat Cuma günü TBMM önünde bir basın
açıklaması yaptı. Toplumun farklı kesimlerinden 20 bin kişinin bizzat imzaladığı, binlerce yurttaşı
temsil eden 100'ü aşkın örgütün de desteklediği, 301. maddeye ilişkin yasa değişikliği önerisini
kamuoyu ile paylaşmak için bir araya gelen sivil toplum örgütleri, 301’in bir an önce yürürlükten
kaldırılması talebini yineledi. Basın açıklamasının tam metni şöyle:
Toplumun farklı kesimlerinden 20 bin insanın bizzat imzaladığı, binlerce yurttaşı temsil eden 100’ü
aşkın örgütün de desteklediği TCY’nın 301. maddesine ilişkin yasa değişikliği önerimizi sizler
aracılığıyla komuoyu ile paylaşmak için buradayız.
Biz, TCY’nın 301. maddesinin ivedilikle yürürlükten kaldırılmasını talep ediyoruz.
Çünkü,
TCY 301. madde, içeriği itibariyle devleti ve kurumlarını yurttaşlarına karşı tabulaştırarak korumakta
olan çağdışı bir düzenlemedir. Demokrasi, öncelikle kamu kurumları da dahil olmak üzere, hiç bir
kurum, kavram ve ideolojinin tabulaştırılmadığı bir yaşam biçimidir. Bu tabulaştırma, toplumunun
bütününü ilgilendiren konuların özgürce tartışılamadığı bir ortam yaratmaktadır. Böyle bir ortamda
toplumsal barış zedelenmekte, düşünce farklılıkları kolaylıkla düşmanlığa dönüştürülebilmekte ve
şiddeti körüklemektedir. Hrant Dink’i öldüren tetiğin çekilmesinde de 301. maddesinin rolü işte
burada ortaya çıkmaktadır.
Böyle bir yasanın uygulanması hangi kavramsal çerçeve içinde olursa olsun, kabul edilemeyecek
bir insan hakları ihlalidir. Onur ve haysiyet kırıcı fiiller, ancak toplum içinde kin, nefret, ayrımcılık ve
ırkçılık yaratıyorsa cezai bir yaptırıma konu olmalıdır. Bu fiilerde de, salt aşağılama değil, yaratılan
veya yaratılmak istenen ırkçılık ve ayrımcılık cezalandırma nedenidir. Bunun dışında kalan ve salt
aşağılamayı suç haline getiren düzenlemeler ise temel hak ve özgürlüklerin haklı bir sınırlandırma
nedeni değildir. Günümüzde bu fiilleri suç kabul eden hükümler ceza kanunlarından çıkarılarak,
bireylere yönelik olanlar tazminat hukuku çerçevesinde ele alınmakta, kurumlara ve sembollere
yönelik fiiller ise suç olmaktan çıkarılmaktadır.
301. madde basın özgürlüğünün tam olarak kullanılmasının önünde önemli bir engeldir. Türkiye,
aşağılama suçundan dolayı çok sayıda dava açılması ve mahkumiyet kararı verilmesi nedeniyle
basının tam özgür olmadığı bir ülke olarak değerlendirilmektedir. Sınır Tanımayan Gazeteciler
Örgütü’nün basın özgürlüğü sıralamasında 2006 yılında Türkiye 98. sırada yer almaktadır.
Aşağılamanın bir fiil olarak suç sayılması, suç ve cezaların yasallığı genel ilkesine de aykırılık
oluşturur. Uluslararası hukuk ve Anayasa’da düzenlenen cezaların yasallığı ilkesine göre,
insanların hangi fiillerin suç oluşturduğunu öngörebilmesi, suçların açık ve net bir şekilde yasalarda
tanımlanması ile mümkün olur. Böylece bireylerin fiillerinin suç oluşturup oluşturmadıklarını
önceden bilmeleri sağlanır. 301. madde ile ilgili davalarda fiilin suç olup olmadığı, ancak
bilirkişilerin, savcıların ya da yargıçların yorumuna bağlı bırakılmıştır. Yorumun bu derece rol
oynadığı bir suça varlık kazandırılması, bireylerin özgürlükleri tehdit etmekte, suçları
muğlaklaştırmakta, keyfiliği ön plana çıkarmaktadır.
Demokratik ülkelerde, yazar ve gazeteciler benzeri düzenlemelerle yargılanmamaktadır. Yazarlara
ve gazetecilere yönelik olarak Fransa’da aşağılama suçları 1969 yılından beri yargı organları
tarafından kullanılmamaktadır. Avusturya, Danimarka, Federal Almanya, Hollanda, Norveç,
Portekiz ve İtalya’da da durum farklı değildir. İsveç ise bu filleri 30 yıl önce yasalardan da
çıkarmıştır. İster aşağılama, ister “tahkir ve tezyif” diyelim, bu kavramlarla suç yaratılması,
özgürlükçü bir hukuk düzeni ile bağdaşmaz. Haysiyet kırıcı davranış anlamına gelen tahkir, ancak
insan onuruna yöneldiği zaman incitici olabilir. Soyut varlıklar ve kurumlar bu türden bir incinme ve
yaralanmanın konusu olamazlar.
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Küçültme ve aşağılama anlamına gelen tezyif ise, hakaret düzeyine ulaşmayan bir kınamadır. Bir
bireye yönelmesi halinde bile suç oluşturmayan böyle bir fiilin, kurumlara yöneldiğinde suç
sayılması kabul edilemez.
İfade özgürlüğü, ancak ırkçılık, ayrımcılık ve şiddete çağrı içermesi durumunda sınırlandırılmalıdır .
Sayın Basın Mensupları,
Demokratik bir hukuk devletinde kamu düzeninin sağlanması, ancak özgürlüklerin korunması ile
mümkündür. Özgürlükler arasında bir hiyerarşi bulunmamakla birlikte, tüm dünyada üzerinde
uzlaşılan ortak nokta, ifade özgürlüğünün demokratik toplumun temelini oluşturduğu gerçeğidir.
Eğer demokrasimizi geliştirmek istiyorsak öncelikle bu özgürlüğün önündeki başta TCY 301. madde
olmak üzere tüm engelleri kaldırmalıyız.
Toplumsal barışı ve adaleti geliştirmek için yapılacak ilk iş olarak da, ceza yasasından 301.
maddenin tümüyle kaldırılmasını istiyoruz.
20 BİN YURTTAŞ
HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ, İNSAN HAKLARI DERNEĞİ, MAZLUMDER, TÜRKİYE
İNSAN HAKLARI VAKFI, ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ, BARIŞ GİRİŞİMİ ve
100’ü AŞKIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ
Yurttaş Girişimi, Yeşiller Kadın Çalışma Grubu, Yeni Dünya İçin Çağrı Gazetesi, Yaşamevi Kadın
Dayanışma Derneği, Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, WINPEACE Türkiye Kadın
Girişimi, Van Kadın Derneği, Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Türkiye Merkezi, Uluslararası
PEN Türkiye Merkezi, Ulaşılabilir Yaşam Derneği, Uçan Süpürge, Türkiye Yazarlar Sendikası,
Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası, Türkiye Devlet Opera ve Balesi Vakfı (TOBAV), Türk
Tabipler Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Tüketiciler Birliği Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar
Odası, TMMOB, TCK Kadın Platformu, Tarih Vakfı, Şahmaran, Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme
Derneği, SODEV, Siyasal Ufuk Hareketi, Sivil Toplum Portalı, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Ruh
Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Pazartesi
Dergisi, Özgür Üniversite, Özgürlüğünden Yoksun Gençler Dayanışma Derneği, Özdevsen, ODTÜ
Öğrencileri Temsilcileri Konseyi, Mor Çatı Vakfı, MEDİZ (Kadınların Medya İzleme Grubu), Lozan
Mübadilleri Vakfı, Lambda İstanbul, Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği, Kırk Örük Kadın Kooperatifi,
Kırıkkale Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Kulübü, KESK Ankara Şubeler Platformu, Karakedi
Kültür Merkezi, Karaburun Bilim Kongresi, KAOS GL, KA-MER Vakfı, KA-MER Derneği, Kadının
İnsan Hakları Yeni Çözümler Vakfı, Kadın Dayanışma Vakfı, Ka-Der Ankara Şubesi, KADAVKadınlarla Dayanışma Vakfı, İYİDER, İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (İŞTİSAN),
İstanbul Kürt Enstitüsü, İris Eşitlik Gözlem Grubu, İnsan Hakları Tanıtım ve Eğitim Derneği, İnsan
Hakları Gündemi Derneği, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, İlke İlim Kültür ve Dayanışma
Derneği, İlerici Kadınlar Grubu, Hukukçular Derneği, Hatay Bağımsız Kadın Hukukçular, Grafikerler
Meslek Kuruluşu, Günyüzü Kadın Dayanışma Kooperatifi, Güney Kültür Merkezi, Gündem Çocuk
Derneği, Göçedenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Global İnsan, Genç Siviller Girişimi,
Filmmor Kadın Kooperatifi, Empati Grubu, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Düşünce Özgürlüğü
Derneği, Diyarbakır Barosu, DİSK Ankara Temsilciliği, Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği
(DETİS), Çevirmenler Derneği, Çevbir, ÇEKEV İzmir Şubesi, Çanakkale ELDER-Kadın Danışma
Merkezi, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği,
Belgesel Sinemacılar Birliği, Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Bağlar Kadın Kooperatifi, Ayrımcılığa
Karşı Kadın Derneği, Ankaralı Feministler, Amargi Kadın Dayanışma Kooperatifi, Alevilerin Sesi
Dergisi, 78'liler Girişimi, 68'liler Dayanışma Derneği.
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Engellenen İnternet Siteleri
Fırat Haber Ajansı'nın (ANF) resmi sitesi www.firatnews.com adresi 10 Ocak tarihinden itibaren Mahkeme
kararıyla engellendi.
Alınteri gazetesinin internet sitesi "alinteri.net" sitesine erişimin mahkeme kararıyla engellendi. Karar
nedeniyle 27 Şubat günü siteye girmeye çalışanlar Türk Telekom'un "Bu sayfaya erişim mahkeme
kararıyla engellenmiştir" uyarısıyla karşılaştı.
İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi, "Atatürk'e hakaret içeren bir video yayınlandığı" gerekçesiyle 6 Mart
günü video paylaşım sitesi YouTube'a
erişimin engellenmesine karar verdi.
İstanbul
Cumhuriyet
Savcılığı'nın
başvurusu üzerine alınan karar,
uygulanması için Türk Telekom'a
"İnternet'te Cinsiyet Ayrımcı Sansür mü Var?"
gönderildi. Siteye videoyu koyan
Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma
"Stavreatos" takma adlı kullanıcı,
Derneği (Kaos GL), İstanbul, Bursa, Ankara'daki İnternet
tepkiler üzerine videoyu kaldırdı.
kafelerde transeksüel, eşcinsel gibi kelime bazlı filtreleme
Kararın Türk Telekom'a bildirilmesinin
programlarının kullanıldığını tespit ettiklerini belirtti. Bu
ardından, şirketin hukuk müşavirliği
tespitler sonrası bilgi edinme hakkı kapsamında İçişleri
çalışma
başlattı.
Türk
Telekom
Bakanlığı'na başvuran Kaos-GL, "İnternet kafelerde 'gey,
yetkilileri, hakaret içeren unsurların
lezbiyen, travesti, transeksüel, eşcinsel' kelimelerinin
kaldırılması halinde, erişim yasağının
aranmasına ve erişimine engel olacak yazılı ve sözlü bir
kaldırılıp kaldırılamayacağını, İstanbul
talimat verildi mi?" diye sordu. Dernek adına başvuruyu
Cumhuriyet Savcılığı ile görüştü.
yapan Genel Sekreter Ali Erol, İnternet sansürünün
Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı,
"konusu suç teşkil eden fiiller içeren, bunları öven veya
"hakaret içeren unsurların kaldırılması
yaygınlaşmasına katkıda bulunan İnternet yayınlarının
halinde
erişim
yasağının
da
yasa çerçevesinde" uygulandığını hatırlattı. Erol, "gey,
kaldırılması" talebiyle mahkemeye
lezbiyen, travesti, transeksüel, eşcinsel" kelimelerinin suç
başvurdu. Mahkeme de, bu yönde
olmadığını vurguladı. Soru dilekçesi, Kaos GL Derneği'nin
karar aldı.
kapatılması için İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı yaptığı başvuruyu örnek gösterdi. Başvuru
Gündem
gazetesinin
yayınının
sonucunda, Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Dil Kurumu
durdurulmasının ardından gazetenin
Sözlüğü'nde yer alan "eşcinsel" tanımını örnek göstermiş,
internet
sitesi
kavramın suç veya ahlaka aykırılık teşkil etmediğini
(http://www.gundemimiz.com/)
ve
belirterek, kapatılma istemini geri çevirmişti. Dernek,
yurtdışında yayınlanan Özgür Politika
Bakanlığın böyle bir talimatının olmaması halinde, "illerdeki
gazetesinin
internet
sitesine
emniyet birimlerinin hukuka aykırı olarak keyfi tedbirler
(http://www.yeniozgurpolitika.org/)
almalarının engellenmesi konusunda" gereğini yapmasını
erişim
de
mahkeme
kararıyla
da talep etti. (www.bianet.org)
engellendi.
Alınteri gazetesinin internet sitesi
"alinteri.net"
adresine
erişimin
engellenmesine
ilişkin
mahkeme
kararının, 13 Mart günü kaldırıldı. Engelleme kararı, Konya Selçuk Üniversitesi'ndeki işçilerin çalışma
koşullarına ilişkin "Selçuk Üniversitesi'nde kölelik" başlıklı haber nedeniyle alınmıştı. Haberin 6 Mart günü
siteden çıkarıldığı, bunun üzerine 13 Mart günü de engelleme kararının kaldırıldığı öğrenildi.
"Antoloji.com" sitesine erişimin 17 Nisan günü mahkeme kararıyla engellendiği bildirildi. Sitenin yöneticisi
Cengiz Ekrem Teymur, "Sitemizin, kimin başvurusu ile hangi nedenle, hangi mahkeme tarafından
kapatılmasına karar verildiğini şu anda bilmiyoruz" dedi. Teymur, konuyla ilgili olarak yetkili makamlardan
kendilerine herhangi bir bildirim yapılmadığını da söyledi. Antoloji.com sitesinin engellenmesine ilişkin
mahkeme kararı, 27 Nisan günü Kadıköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Site yöneticisi
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Cengiz Ekrem Teymur, sitenin ziyaretçilerin "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar hakkındaki yazıları
nedeniyle engellendiğini öğrendiklerini bildirdi.
İnternet filtreleme yazılımı MYTR Filter'ı üreten My Yazılım şirketi, bianet.org adlı internet sitesini filtre
programında yasaklı siteler listesine koydu. Şirket 26 Haziran günkü haberin ardından bianet'i "yasaklı
site" listesinden çıkardığını bildirdi.Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Meral, yazılımın kullandığı
yasaklı site veritabanından bianet'in dün akşam saatlerinde çıkarıldığı bilgisini verdi. Yasaklı site listesi
güncellenirken Emniyet'in hazırladığı listelerin kullanıldığını söyleyen Meral, "Emniyet'in yasak site listeleri
var. Bunların toplu halde açıklanmasını, hatta İnternet'e konmasını defalarca istedik. Ama konmadı" dedi.
Bianet, filtreleme yazılımının listesinden çıkarıldı; ancak listede hâlâ "yasaklı" olarak görünen politik
yayınlar bulunuyor. Örneğin süreli yayınlardan Atılım gazetesinin İnternet sitesi atilim.org, alinteri.org,
günlük Özgür Gündem gazetesinin eski İnternet adresi gundemimiz.com hâlâ listede. Hukukçu Fikret İlkiz
"yasaklı siteler" listeleri hazırlamanın yasa dışı olduğunu, 23 Mayıs'ta yürürlüğe giren 5651 sayılı "İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun"un İnternet kafelere "suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla ilgili
yükümlülük getirdiğini", ancak bunun nasıl yapılacağıyla ilgili yönetmeliğin devreye girmeden kimsenin
kendi görüş ve düşüncelerine göre uygulama hakkının olmadığını belirtti.
İnternet filtreleme yazılım üreticilerinden eaxsoft da tarafından oluşturulan İnter Filtre yazılımının "yasak
adresler" listesinde pek çok insan hakları örgütleri, sivil toplum örgütleri ve politik yayının bulunduğu
ortaya çıktı. 27 Haziran günü Bianet'in görüştüğü şirket yetkilisi Hasan Yılmaz yasaklı adresler listelerinin
polisin denetimler sırasında İnternet kafe işletmecilerine verdiği adres listesinin kendilerine ulaştırılmasıyla
oluşturulduğunu, ayrıca kullanıcılardan gelen bilgileri de değerlendirdiklerini söyledi. Yılmaz, "Polis
teşkilatı İnternet kafelere sayısı binlerle ifade edilebilecek adresin olduğu listeler veriyor. Kafeler de bunları
bize ulaştırıyor" dedi; programlarının lisanslı olarak 200 civarında İnternet kafede kurulu olduğunu söyledi.
Listede "yasaklı"lar arasında İnsan Hakları Derneği, Avrupa Parlamentosu üyesi Feleknas Uca'nın resmi
sitesi, Amerika'nın Sesi radyosunun resmi sitesi, Grup Yorum'un sitesi, Savaş Karşıtları, Indymedia
İstanbul, Kürt İnsan Hakları Projesi (KHRP), Yeni Özgür Politika, Köxüz dergisi, Lazebura dergisi, Atılım,
Alınteri, Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD), marksist.com, kaypakkaya.net,
Türkiye'de yayınlanan Kürtçe gazete Azadiya Welat da bulunuyor.
Anadolu Üniversitesi'nde yerleşkesinde bilgisayarlardan "gey, lezbiyen, biseksüel, travesti, transseksüel"
kelimelerin aranmasına ve KAOS GL, ve Lambdaistanbul sitelerine girilmesine engel konuldu. MorEl
Eskişehir Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transseksüel Oluşumu konuyla Mayıs ayında bir
kampanya başlattı. MorEl kampanya çağrısı içinde, bu sitelere girmek isteyenlerin "Bu Siteye Erişim
Engellenmiştir" yazısıyla karşılaştığını belirtti. Kampanyanın ardından, KAOS GL ve Lambdaİstanbul
dernekleri bilgi edinme haklarını kullanarak üniversiteye başvuruda bulundu. Üniversite rektörlüğü ise
herhangi bir açıklama yapmaksızın eşcinsel içerikli sitelere erişim engelini kaldırdı. MorEl, "Bilgi Edinme
Yasası" gereğince üniversiteden açıklama beklediklerini belirtti.
TTnet'in ADSL abonelerine ücretsiz sunduğu internet filtre programı Birgün gazetesinin web sitesine
erişimi engelliyor. Sözcük bazında da erişim engelleyen aynı filtre programı bianet'te çocuk pornografisiyle
mücadele üzerine yapılmış olan "Pornografik Görüntü Eyleme Teşvik Ediyor" başlıklı habere de
"müstehcen içerik" diyerek yasak koyuyor.
Gündem gazetesinin internet sitesi www.ozgurgundem.net’e erişim 23 Ekim 2007'de, “Hakkari'de 12
askerin yaşamına mal olan saldırı sonrası PKK'ya bağlı HPG örgütü açıklamalarına yer verilmesi”
nedeniyle engellendi. Ancak kararın hangi mahkemece ve ne zaman alındığı belirtilmedi. Gündem
gazetesi Yayın Kurulu üyesi Ramazan Pekgöz, "Ankara merkezli gelişen bir durum. Sansürün birbaşka
katı örneği. Ne yargılama var, ne de tebliğle muhatap alma var" dedi.
WordPress.com isimli internet sitesi Adnan Oktar'ın şikayeti üzerine Fatih 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin
aldığı 2007/195 numaralı kararıyla erişime kapatıldı.
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"İnternet Suçlu Değildir"
Bilişim, bilgi, iletişim alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket edebilmelerini
sağlamak amacıyla kurulan Bilişim Platformu (BTSTK), "İnternet Suçlu Değildir" başlığıyla bir bildiri
yayımladı. Platforma bağlı 20'yi aşkın derneğin imza attığı bildiride, internet anlayışının çocuk
pornosu üzerinden yürümesi eleştirilerek, "Şehir hayatı da suçu getirir. Ancak şehir hayatından
vazgeçmeyiz. Şehre giren çıkan her kişiyi denetlemeyiz" dedi.
Kamuoyunda bir süredir tartışılmakta olan "Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim
Suçları Hakkında Kanun Tasarısı" ile bazı taslaklar çerçevesinde konuşulan ortak konunun,
"internetin izlenmesi, perdelenmesi, sansüre uğratılması için nasıl bir mekanizmanın oluşturulacağı"
olduğu kaydedilen bildiride şöyle denildi: "Oysa internet, gelişmiş toplumlardaki, düşünce ve ifade
özgürlüğünün en somut beliriş şeklidir. Bu nedenle internetin kişisel hak ve özgürlükler kapsamında
ele alınması gerekir."
İnternet amaç değil, araç
İnternetin bir amaç değil, araç olduğu belirtilen bildiride; yaşanan sorunun adının doğru konması ve
"ölçülülük" prensibi çerçevesinde düzenlemeye gidilmesi gerektiği belirtildi. Bildiriden bazı bölümler
şöyle:
Yasal düzenleme gerekli ve zorunludur. Ancak, sorunların gereğinden fazla abartılarak, Türk
toplumunun haklı ve yerinde olarak hassas olduğu 'çocuk pornografisi' üzerinden tartışmaları
götürmek ve bu eksenden hareket ederek interneti düzenlemek sağlıklı bir sonuç doğurmayacaktır.
Anayasa ve uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınan kişisel hak ve özgürlükler boyutu da
gözetilerek, sorunun gerektirdiği ölçüde etkili ve sorunla orantılı bir düzenleme yapılması akılcı ve
bilimsel bir yol olacaktır. Ülkemiz açısından son derece önemli olan bilişim suçları konusunun
sağlıklı bir düzenleme ve bilişim oyuncularının mutabakatı sağlanmış şekilde çıkarılması için
Bakanlar Kurulu, ilgili Bakanlıklar ve TBMM'nin gerekli hassasiyet ve önemi göstereceğine
inancımız olduğunu bildirir, aksi takdirde kaybedenin Türkiye olacağını hatırlatırız. (Milliyet17.01.2007)
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2007 Yılında Düşünce Özgürlüğüne Karşı Açılan Soruşturmalar

HAKLARINDA SORUŞTURMA
AÇILAN KİŞİLER

SORUŞTURMANIN
AÇILDIĞI TARİH

SORUŞTURMA GEREKÇESİ

2007

İzmir’in Buca ilçesinde bir lise öğrencisi A.G. hakkında, resim öğretmeni N.K.’nın verdiği “şiddet” konulu resim
ödevinde Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını yapıştırarak PKK’yi anlatan bir resim yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Resme yüksek not veren öğretmene de soruşturma açıldı. A. G.’nin yaptığı resim PKK’yi övdüğü iddia edilerek
sınıftaki başka bir öğrencinin durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine, Resim Öğretmeni N.K’nin A.G’nin yaptığı
resme 10 üzerinden 9 puan verdiği ortaya çıktı. Okul yönetiminin konuyu Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
bildirmesi üzerine öğretmen ve öğrencisi hakkında soruşturma açıldı. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Celal Yıldız,
Resim Öğretmeni N.K’nin başka bir liseye tayin edildiğini, ancak bu atamanın resim olayı ile ilgisi olmadığını bildirdi.

1

A.G. ve N.K.

2

Abdulkerim Alkürk, Mesut Paksoy,
Ekrem Yaman, Mehmet Tekvan, Hadi
Yaman, Bilal Paksoy, Fatma Yaman,
Zeki Demircioğlu ve Mustafa Altürk

2007

3

Abdulkerim Bingöl

2007

4

Abdullah Demirbaş

2007

5

Abdullah Demirbaş

2007

6

Abdullah Demirbaş

2007

7

Abdullay Aydemir

2007
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Şırnak ili Uludere İlçesi'ndeki 2007 yılı Nevruz kutlamasında “yasadışı slogan” attıkları ve demokrasi mücadelesinde
yaşamlarını yitirenlerin anısına saygı duruşunda bulundukları gerekçesiyle DTP Uludere İlçe Başkanı Abdulkerim
Alkürk, DTP’li yönetici Mesut Paksoy, DTP üyeleri Ekrem Yaman, Mehmet Tekvan, Hadi Yaman, Bilal Paksoy, Fatma
Yaman, Zeki Demircioğlu ve Mustafa Altürk hakkında soruşturma açıldı.
Bitlis ili Tatvan ilçesinde, 21 Mart 2007 tarihinde yapılan Nevruz mitinginde yaptığı konuşmada “Sayın Öcalan”
ifadesine yer verdiği ve İmralı Adası'na bağımsız bir doktor heyetinin gönderilmesini talep ettiği gerekçesiyle DTP PM
üyesi Abdulkerim Bingöl hakkında 'suçu ve suçluyu övmek' suçlamasıyla Tatvan Cumhuriyet Savcılığı tarafından
soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, görevden düşürülen DTP'li eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş
hakkında "Asıl bölücülük, Türkler için bir şey isterken aynı talepleri dillendiren Kürtleri yok saymaktır" sözü nedeniyle
soruşturma başlattı. Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi uyarınca "Türklüğü, Cumhuriyet'i, devletin kurumlarını
aşağılamak" suçlamasıyla savcılıkça ifadesi alınan Demirbaş, hakkında dava açılırsa iki yıla kadar hapis cezası
istemiyle yargılanacak. Demirbaş, soruşturmaya neden olan sözlerini Kosova'nın 140 bin nüfuslu Gilan Belediyesi'nde
Türkçe hizmet verilmesi yönündeki girişimler üzerine söylemişti: "Hükümet, Türkler için böylesi bir talebi olurken
Kürtlerin talebini rejim karşıtı olarak değerlendirmiştir. Onlarla aynı talepte bulunan, bu talep nedeniyle seçilmiş bir
iradeyi görevden alan hükümet, Kosova'da yaşayan Türklerin kültürel ve kimliksel hakları için çalışmalar başlattı. Sur
Belediyesi'nin resmi dili olarak Arnavutça, Sırpça ve Türkçe kullanma kararı alınıyor. Asıl bölücülük, Türkler için bir
şey isterken aynı talepleri dillendiren Kürtleri yok saymaktır."
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Temmuz milletvekili seçimleri öncesinde 19 Temmuz'da Suruç'ta düzenlenen
mitinge katılan Sur eski Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş hakkında “halkı Kürtçe selamladığı” için soruşturma
başlattı.
Diyarbakır ilinde, Sur Belediyesi’nin organ bağışının yaygınlaşması ve toplumun bu konuda duyarlı hale gelmesi için
iki dilde yürüttüğü "Bexşandina Weslayan Bexşa Jîyanê Ye", "Organ Bağışı Yaşam Bağışıdır" sloganlarının
kullanıldığı kampanya hakkında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve
Tatbiki Hakkında Kanun ve Türk Ceza Kanunu’nun 222. ve 257. maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile Sur Belediye
Başkanı Abdullah Demirbaş hakkında inceleme başlatıldı.
Osmaniye Cumhuriyet Savcılığı, DTP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Abdullay Aydemir hakkında, 21 Mart günü yapılan
Nevruz kutlamalarında yaptığı konuşmada Abdullah Öcalan’a “Sayın” dediği gerekçesiyle soruşturma açtı.
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8

Abdülkadir Ağaoğlu

2007

Mardin ili Şenyurt Belediye Başkanı Abdülkadir Ağaoğlu hakkında propaganda nedeni ile soruşturma açıldı.

9

Ahmet Ertak

2007

İçişleri Bakanlığı, Fransız haber kanalı France-24'te yayınlanan röportajı nedeniyle Şırnak Belediye Başkanı Ahmet
Ertak hakkında “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla inceleme başlattı.

10

Ahmet Şık ve Banu Uzpeder

2007

11

Ahmet Türk

2007

12

Ahmet Türk

2007

13

Ahmet Türk, Osman Baydemir, Selim
Sadak, Hatip Dicle, Filiz Koçali, Metin
Tekçe, Mehmet Nuri Özmen, Hurşit
Tekin, Mehmet Salih Yıldız, Seferi
Yılmaz, Yüksel Mutlu, Hacı Demir
Sadi, Kadir Özcaner, Emrullah
Öztürk, Refik Gelici, Nevzat Geylan,
Mehmet Mustafa Yalçıner, Eşref Aker,
Tahsin Elmas ve Emin Sarı

2007

DTP eski Eşbaşkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, DEP eski Milletvekilleri
Selim Sadak, Hatip Dicle, SDP Genel Başkanı Filiz Koçali, Hakkari Belediye Başkanı Metin Tekçe, Avukat Mehmet
Nuri Özmen, Şemdinli Belediye Başkanı Hurşit Tekin, Yüksekova Belediye Başkanı Mehmet Salih Yıldız, Umut
Kitabevi sahibi Seferi Yılmaz, İHD Genel Saymanı Yüksel Mutlu, Hacı Demir Sadi, Kadir Özcaner, Emrullah Öztürk,
Refik Gelici, Nevzat Geylan, Mehmet Mustafa Yalçıner, Eşref Aker, Tahsin Elmas ve Emin Sarı Cumhuriyet Savcısı
Hasan Tarkan Gülbahar tarafından “2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri”
iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

14

Ali Akıncı

2007

İHD Diyarbakır Şube Başkanı ve Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ali Akıncı hakkında, “Aralık 2007’de PKK’nin çözüm
deklarasyonuna ilişkin basına yaptığı bir değerlendirme” nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

15

Ali Gözübüyük

2007

Adıyaman ilinde yapılan Nevruz mitinginde yaptığı konuşmada “Sayın Öcalan” ifadesi kullandığı için Tertip komitesi
üyesi ve DTP Merkez İlçe Başkanı Ali Gözübüyük hakkında soruşturma açıldı.

16

Alparslan Lisesi'nde okuyan 9
öğrenci

2007

Malazgirt ilçesinde yapılan mitinge katılarak Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle Alparslan Lisesi’nde okuyan 9
öğrenci hakkında Nisan 2007 tarihinde soruşturma açıldı.

17

Aysel Tuğluk

2007

Diyarbakır Cumhuriyet Başssavcılığı, 18 Temmuz günü, DTP eski genel başkan yardımcısı ve Diyarbakır bağımsız
milletvekili adayı Aysel Tuğluk hakkında, “suç ve suçluyu övme” suçundan soruşturma başlattı.

18

Barış Mitingi tertip komitesi üyesi 7
kişi

2007

11 Aralık 2006 tarihinde Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde DTP tarafından düzenlen “Barış Mitingi”nde yasadışı sloganlar
atıldığı gerekçesiyle tertip komitesi üyesi 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

19

Bergüzar Oruç

2007

Mardin ili Dicle Haber Ajansı muhabiri Bergüzar Oruç hakkında Roj TV’ye demeç verdiği gerekçesi ile 12 Mart günü
soruşturma başlatıldı.

20

Burhan Bor, Mustafa Bor, Levent Bor
ve Celal Bor

2007

Şırnak İli Beytüşşebap ilçesinde yapılan 2007 Newroz mitinginde “yasadışı slogan atıkları” iddiasıyla Burhan Bor,
Mustafa Bor, Levent Bor ve Celal Bor adlı kişiler hakkında soruşturma açıldı.
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Nokta dergisi muhabirleri Ahmet Şık ve Banu Uzpeder hakkında, “Hayata Dönüş” operasyonlarının yıldönümünde
yaptıkları söyleşiden Türk Ceza Kanunu'nun 301/2 maddesi uyarınca soruşturma açıldı.
Ankara Başsavcılığı, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk hakkında, 30 Ağustos resepsiyonuna davet edilmemeleri
üzerine söylediği "Bölücülüğün kimin tarafından yapıldığı ortaya çıkıyor" sözleri ile DTP'nin, "Türk Silahlı Kuvvetleri
terörle mücadelede kimyasal silah kullanıyor" iddiası nedeniyle "ön soruşturma" başlattı. Soruşturma "Devletin askeri
güçlerini aşağılamak" suçunu tanımlayan ünlü 301'inci maddeye dayanarak açıldı.Soruşturma sonunda Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı "Devletin askeri teşkilatını alenen aşağıladığı'' gerekçesiyle DTP Mardin milletvekili Ahmet
Türk'ün dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Türk,
dokunulmazlığının kaldırılması ve bu suç nedeniyle hakkında dava açılması durumunda iki yıla kadar hapis istemiyle
yargılanacak.
“Bin Umut” Mardin Bağımsız Milletvekili Adayı Ahmet Türk hakkında, seçim büroları açılışında Kürtçe konuşma
yaparak Siyasi Partiler Kanunu'nda geçen 'Türkçe dışında başka bir dil ile propaganda yapılamaz' maddesini ihlal
ettiği gerekçesiyle Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı soruşturma başlatıldı.
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21

Celal Sonuvar

2007

22

Cemal Veske, Davut Şahin ve 9 kişi

2007

23

Cihan Sincar

2007

24

Çimen Işık, Salih Yıldız, Şahabettin
Tamur, Bedirhan Alkan ve Remziye
Yaşar

2007

25

Davut Şahin

2007

26

Diyarbakır Barış Platformu üyesi 36
kişi

2007

27

Diyarbakır Sur Belediyesi yöneticileri

2007

28

Edip Polat

2007

29

Edip Polat

2007

30

Emrullah Cin

2007

31

Eren Keskin

2007
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İHD Mersin Şube Başkanı Celal Sonuvar hakkında, 21 Ocak günü Güneş İşhanı önünde Hrant Dink cinayetine ilişkin
açıklama yaptığı için TCY 301. madde kapsamında soruşturma başlatıldı. Sonuvar, 8 Şubat günü Mersin Emniyet
Müdürlüğü'ne ifade verdi.
Mardin Cumhuriyet Savcılığı, 24 Ağustos'ta çıkan çatışmada yaşamını yitiren ve 7 Aralık'ta Mardin'de toprağa verilen
'Roza Mardin' kod adlı Zarife Adıbelli'nin cenaze törenine DTP Mardin İl Başkanı Cemal Veske, DTP Merkez İlçe
Başkanı Davut Şahin'in aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında 'yasadışı slogan atmak', 'örgüt propagandası yapmak'
iddiasıyla hakkında soruşturma açtı.
Kızıltepe Belediye Başkanlığı'nın 25 Kasım 2006 tarihinde 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve
Dayanışma Günü' nedeniyle kentin birçok yerinde astırdığı Kürtçe ve Türkçe "Kadına Yönelik Şiddete Dur Diyoruz"
yazılı afişler nedeniyle Belediye Başkanı Cihan Sincar hakkında Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
soruşturma başlatıldı.
Hakkari ili Yüksekova ilçesinde 20 Mart 2007 tarihinde düzenlenen Newroz kutlamasında konuşma yapan DTP PM
Üyesi Çimen Işık, Belediye Başkanı Salih Yıldız, İlçe Başkanı Şahabettin Tamur, DTP İlçe Yöneticileri Bedirhan Alkan
ve Remziye Yaşar hakkında, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “örgüt propagandası yapmak” ve “suç ve
suçluyu övmek”ten soruşturma başlatıldı.
Mardin ilinde, DTP Mardin Merkez İlçe Başkanı Davut Şahin hakkında yaptığı basın açıklaması nedeni ile14 Mart
günü soruşturma açıldı.
Diyarbakır Barış Platformu üyesi 36 kurum temsilcisine 27 Kasım 2006 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu’nda
yaptıkları basın açıklaması nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlatıldı.
İnsan Hakları Haftası'nda Türkçe, Kürtçe ve Zazaca afiş bastıran Diyarbakır Sur Belediyesi'nin yöneticileri hakkında
soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen iki Mülkiye Başmüfettişi 'İnsan Haklarıyla İnsandır' afişiyle
ilgili soruşturma yapmak üzere 6 Nisan günü kente geldi. Müfettişler Belediye Başkanı Abdullah Demirtaş'ın
yurtdışında olması nedeniyle, Başkanvekili Habip Ak ile görüştü.
Kürt Yazarlar Derneği Başkanı Edip Polat hakkında, 2006 yılının Mayıs ayında Diyarbakır'da düzenlenen Kültür Sanat
Festivali etkinlikleri kapsamında insan hakları savunucusu Eren Keskin'e Düşünce Özgürlüğü Ödülü'nü verdiği sırada
yaptığı konuşmada kullandığı "Kürdistan" kelimesi nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkında açılan
soruşturma kapsamında Diyarbakır Savcılığı'nda ifade veren Polat, 'Kürdistan kelimesini coğrafi bir anlamda
kullandım. Bu nedenle suç teşkil etmiyor. Coğrafi bir bölgeyi tanımlıyor. Kürtlerin yaşadığı bölgeler anlamında
kullandım. Irak'ta resmen Kürdistan olarak tanımlanan federal bölge var. Irak Anayasası'na göre de yasaldır.
Suriye'nin bir kısmı içinde kullanılıyor. Bu suç olamaz' dedi.
2006 Mayıs ayında Diyarbakır'da düzenlenen Kültür Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında dernek olarak Düşünce
Özgürlüğü Ödülü'nü verdiği sırada yaptığı bir konuşmada, “Kürdistan” kelimesini kullanan Kürt Yazarlar Derneği
Başkanı Edip Polat hakkında Diyarbakır Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa ili Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin 21 Mart 2007 tarihinde yapılan Newroz kutlamasında yaptığı
Türkçe ve Kürtçe konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nin eski başkanı Avukat Eren Keskin hakkında, Muş'a bağlı Bulanık Belediyesi
tarafından 17 Eylül 2006 yılında konuk edildiği bir toplantıda kullandığı “Kürdistan” kelimesi nedeniyle açılan
soruşturma 19 Temmuz günü takipsizlikle sonuçlandı. Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Kürdistan' tabirini, 'her ne
kadar kabul edilebilir olmasa da düşünce açıklamaktan ibaret' diye değerlendirdi. Kararın gerekçesinde şu ifadelere
yer verdi: "Şüphelinin savunmasında Kürdistan kelimesindeki kastın Kürtlerin çoğunlukta yaşadığı yer olduğu, bu
nedenle böyle bir kelime kullandığını beyan ettiği anlaşılmakta olup şüpheli hakkında suç yokluğu nedeniyle
kovuşturmaya yer olmadığına..." Keskin, Şanlıurfa'ya bağlı Viranşehir'de 2 Ekim 2004'te düzenlenen festivalde de
'Kürdistan' ifadesini kullanmıştı. Keskin, bu konuşması nedeniyle Viranşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Halkı kin ve
düşmanlığa tahrik etmek' suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesi gereğince bir yıldan üç yıla kadar
hapisle yargılanıyor.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
Tunceli ilinde kamu emekçilerine yönelik 'sürgünleri' protesto etmek ve 2007 yılında 'ek ders ücretleri'ne ilişkin basın
açıklaması yapan Eğitim Sen Tunceli Şube Sekreteri Erkan Eslek hakkında “Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve yargı
organlarını eleştirdiği” iddiasıyla TCK'nin 301. maddesi ile 125 maddesi gereğince 3 ayrı soruşturma açıldı.
Ankara Cumriyet Başsavcılığı, ABD’nin Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Joseph Ralston ile görüşmede “
Güneydoğu’nun Şehitleri” ifadesini kullandığı gerekçesiyle CHP Hakkari Milletvekili Esat Canan hakkında, TCY’nin
215. maddesi uyarınca “suçu ve suçluyu övme” suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında görüşmede
bulunan AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Onur Öymen, Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı Basın Bürosu savcılarından Metin Sezgin’e tanık olarak ifade verdi.
Diyarbakır ili Silvan DTP İlçe Başkanı Eşref Yatar hakkında, Silvan’da 24 Nisan 2007 günü DTP’ye yönelik baskıları
kınamak amacıyla yaptığı basın açıklaması nedeniyle ‘Suç ve Suçluyu övme’, ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümünde yapılan basın açıklaması
metninde "Bin şehidimiz var" cümlesi ile açıklama sırasında atılan "Kahrolsun 15 Şubat komplosu" sloganı gerekçesi
ile DTP Silvan İlçe Başkanı Eşref Yatar ile Silvan Belediye Meclis Üyesi Şaban Paslı hakkında "suçu ve suçluyu
övmek" ve "örgüt propagandası " kapsamında soruşturma başlatıldı.

32

Erkan Eslek

2007

33

Esat Canan

2007

34

Eşref Yatar

2007

35

Eşref Yatar ve Şaban Paslı

2007

36

Ethem Şahin

2007

Şanlıurfa ili Suruç ilçesinde yaşamını yitiren silahlı bir militanın cenazesine katıldığı için Belediye Başkanı Ethem
Şahin hakkında nisan ayında soruşturma başlatıldı.

37

Faik Kaplan, Hüsnü Babat, İsa
Yağbasan, Salih Karaiş, Fehmi Demir,
Mehmet Demir

2007

Şırnak’ın İdil ilçesinde, Kürtçe ve Türkçe olarak Newroz mitingine çağrı yapan bildirileri dağıtan Tertip Komitesi
üyelerinden DTP İlçe Başkanı Başkanı Faik Kaplan, Hüsnü Babat, İsa Yağbasan, Salih Karaiş, Fehmi Demir, Mehmet
Demir hakkında; Siyasi Partiler Yasası ve 2911 sayılı yasaya muhalefet ettikleri gerekçesiyle soruşturma açıldı.

38

Faik Kaplan, Resul Sadak, Fadıl
Bedirhanoğlu ve Sorgul Sadak

2007

Şırnak ili İdil ilçesinde Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilen Newroz mitinginde yaptıkları konuşma nedeniyle DTP İlçe
Başkanı Faik Kaplan, İdil Belediye Başkanı Resul Sadak, DTP PM Üyesi Fadıl Bedirhanoğlu ve kutlamada sunuculuk
yapan Sorgul Sadak hakkında soruşturma başlatıldı.

39

Ferhan Türk

2007

DTP Mardin İl Başkanı Ferhan Türk hakkında, 10 Nisan 1993 tarihinde öldürülen HEP Kızıltepe İlçe Başkanı Davut
Yalçınkaya'nın mezarı başında düzenlenen anma sırasında yaptığı konuşma nedeniyle Kızıltepe Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

40

Ferhan Türk ve 7 kişi

2007

Mardin ili Kızıltepe İlçesi'nde 21 Mart 2007 tarihinde düzenlenen Newroz mitinginde yapılan konuşmalarda “Sayın
Öcalan” ve “İmralı'ya bağımsız bir sağlık heyeti gönderilsin” şeklinde ifadeler kullanıldığı için Newroz Tertip Komitesi
üyesi 7 kişi ile mitingde konuşma yapan DTP Mardin İl Başkanı Ferhan Türk hakkında soruşturma başlatıldı.

41

Ferhat Kaya ve Yağmur Demirbaş

2007

42

Ferhat Tunç

2007

43

Fırat Anlı

375

2007

Ardahan ilinde, DTP Merkez İlçe Başkanı Ferhat Kaya, Göle'de 2006 yılında 'Barış ve Kardeşlik' adı altında
düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada 'Sayın Öcalan' dediği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan basın
açıklamasını okuyan Yağmur Demirbaş (14) hakkında ise 'ateşkese cevap verilsin' dediği için 'suç ve suçluyu övmek'
suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Sanatçı Ferhat Tunç hakkında 22 Temmuz 2006'da Alanya'da verdiği bir konserde "Ölen askerler bu ülkenin evladı
sayılıyorsa; ölen gerillalar da bu ülkenin evladıdır. Ölen askerler için de gerillalar için de yüreğim yanıyor. Demokratik
bir ülke çeşitlilikten geçer" şeklindeki konuşması gerekçe gösterilerek Büyükçekmece Savcılığı tarafından 'yardım
yataklık' suçunu işlediği iddiasıyla soruşturma açıldı.
Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan “Bi xêr hatî Remezan” (Hoşgeldin Ramazan) yazılı ışıklı panolar, Ramazan ve
Kurban Bayramı dolayısıyla asılan “Cejna We Pîroz be”, (Bayramınız kutlu olsun) Yerel Gündem 21 öncülüğünde
başlatılan temizlik kampanyası çerçevesinde asılan “Paqijiya herî baş, ne qirêjkirin e” (En iyi temizlik kirletmemektir)
ve İnsan Hakları Haftası nedeniyle hazırlanan “Her kes cuda, her kes wekhev” (Herkes farklı, herkes eşit) yazılı afişler
nedeniyle Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanı Fırat Anlı hakkında ön inceleme başlatıldı.
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44

Fırat Anlı

2007

45

Giyasettin Gültepe

2007

46

Giyasettin Gültepe, Hasan Güven ve
Musa Aslan

2005

47

Hakim Bulut, Sedik Kütler ve Halit
Tunç

2007

48

Halil Aksoy

2007

49

Halil İbrahim Özçimen

2007

50

Halis Yurtsever

2007

51

Hatip Dicle

2007

52

Hatip Dicle, Dalha Kaya ve Nedim
Koçkar

2007

53

Hikmet Erden

2007
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Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanı Fırat Anlı hakkında, düzenlenen Gençlik Kültür ve Spor Şenliği’ne Davet ve
Bayram tebrik etmek için hazırlanan Kürtçe tebrik kartı gerekçesiyle Ocak ayında soruşturma başlatıldı.
VAN GÖÇ-DER Başkanı Giyasettin Gültepe hakkında, 14 Şubat 2007 tarihinde DTT Van İl Teşkilatı tarafından
yapılan basın açıklamasında "yasadışı örgüt lehine slogan attıkları" gerekçesiyle TMK'ye muhalefetten soruşturma
açıldı. Gültepe, soruşturmaya ilişkin olarak 18 Haziran günü ifade verdi.
Giyasettin Gültepe, Hasan Güven ve Musa Aslan hakkında 06.08.2005 tarihinde TÜYAD-DER, VAN GÖÇ-DER, Van
İmamlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Serhat Kültür Merkezi ve DEHAP Van İl Gençlik Kolları yönetici ve
üyelerinden oluşan kırk kişilk grubun katılımı ile Sanat Sokağın’da Veli Avcı tarafından yapılan basın açıklamasında
"PKK/KONGRA-GEL lehine yasadışı slogan attıkları" iddiasıyla açılan soruşturma 19 Temmuz 2007 tarihinde
takipsizlikle sonuçlandı.
Şırnak ilinde 21 Mart 2007 tarihinde düzenlenen Newroz mitinginde yasadışı slogan attıkları gerekçesiyle Hakim
Bulut, Sedik Kütler ve Halit Tunç hakkında soruşturma başlatıldı.
DTP İstanbul İl Başkanı Halil Aksoy hakkında, 5 Ekim'de DTP İstanbul il binasında düzenlenen basın toplantısında
“Kürt halkının iradesi Abdullah Öcalan” ifadesini kullandığı gerekçesiyle “suç ve suçluyu övmek”ten soruşturma
başlatıldı.
Isparta Selçuklu İlköğretim Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Halil İbrahim Özçimen (52) hakkında, 13 Mayıs'ta İzmir'de
yapılan Cumhuriyet Mitingi'ne katıldığı ve 19 Mayıs Törenleri’nde öğrencilerine ön yüzünde Atatürk portresi, arka
yüzünde 'Cumhuriyete Sahip Çık' yazılı tişört giydirdiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Savunmasında, dosyamda
böyle bir suç olursa gurur duyarım diyen öğretmene, 30'da 1 oranında maaş kesme cezası verildi.
DTP Hatay İl Başkanı Halis Yurtsever hakkında, Halepçe Katliamı'nı protesto ettiği açıklamasında Abdullah Öcalan
için “sayın” ifadesini kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
“Bin Umut Ağrı Bağımsız Milletvekili Adayı” Naci Kutlay`ın 18 Temmuz günü belediye binası önünde düzenlediği
mitingde konuşan DEP eski Milletvekili Hatip Dicle hakkında “Kürdistan” kelimesini kullandığı gerekçesiyle soruşturma
başlatıldı.
Ağrı Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığı, “Bin Umut Ağrı Bağımsız Milletvekili Adayı” Naci Kutlay'ın 18 Temmuz'da
belediye binası önünde düzenlediği mitingde konuşan DEP eski Milletvekili Hatip Dicle, hakkında “Kürdistan”
kelimesini kullandığı gerekçesi ile soruşturma başlattı. Savcılık DTP Doğubayazıt İlçe Başkanı Dalha Kaya'ya Kürtçe
konuştuğu ve “Sayın Öcalan” dediği, yine aynı mitingde sunuculuk yapan Nedim Koçkar hakkında da “Kürtçe
konuştuğu” gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Dicle Haber Ajansı(DİHA) Diyarbakır Bölge Muhabiri Hikmet Erden hakkında “Roj TV'ye katılarak bölgede gelişen
eylem ve etkinlikleri aktardığı” gerekçesiyle Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün suç duyurusu üzerine iki ayrı
soruşturma başlatıldı. Erden 'örgüt propagandası' yaptığı iddiasıyla açılan soruşturmalar kapsamında 27 Aralık günü
Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi. Savcılıkta soruşturma gerekçesi olarak DTP'nin 25 Kasım'da Diyarbakır İstasyon
Meydanı'nda yaptığı 'Onurlu Yaşama Çağrı' mitingi, 27 Kasım'da PKK'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla
Diyarbakır'da yaşanan gelişmeler yine ABD Kongre Üyesi Chris Shays'ın Diyarbakır ve bölgede yaptığı incelemeler
ve bölgede yaşanan gelişmeleri aktarmak oldu. Emniyetin suç duyurusu üzerine açılan soruşturmada, 25 Kasım'da
yapılan 'Onurlu Yaşama Çağrı' mitinginde Kürt sorunun çözüm adresi olarak Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın
gösterildiğini ve mitingdeki izlenimleri aktarmak, ABD Kongre Üyesi Shays'ın bölgede yaptığı incelemelerde Kürt
sorunu konusunda yaptığı görüşmelerde yaşadığı ilginç anları aktarmak 'örgüt propagandası' olarak değerlendirilmesi
dikkat çekti. Erden, iddialara ilişkin Savcılığa ifade verirken hakkında yine Emniyet Müdürlüğü'nün suç duyurusu
üzerine 3 ayrı inceleme daha başlatıldığı bildirildi. Erden hakkında, 3 Mart ve 10 Aralık tarihlerinde Roj TV'ye katılarak
bölgedeki gelişmeleri aktarması da incelemeye alındı.
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54

Hüseyin Bektaşoğlu, Necati Güven,
Gönül Ceylan, Feride Kahraman,
Müslüm Özkan, Ali Topal ve Mehmet
Çelik

2007

55

Hüseyin Kalkan

2007

56

İbrahim Binici

2007

57

İbrahim Güçlü

2007

58

İlyas Poyraz ve 7 kişi

2007

59

İnönü Üniversitesi öğrencisi 60 kişi

2007

60

İzzet Belge ve 7 il yöneticisi

2007

61

İzzet Belge, Selma Söker, Halime
Kaplan, Emin İrmez, Erdal Güler ve
Yasemin Bayram ile ismi
öğrenilemeyen 10 kişi

2007

62

Kadri Özkan, Fahrettin Tatlı ve Nayif
Aslan

2007

63

Karekin II

2006
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Erzincan ilinde DTP Erzincan İl Başkanı Hüseyin Bektaşoğlu Yönetim Kurulu Üyeleri Necati Güven, Gönül Ceylan,
Feride Kahraman, Müslüm Özkan, Ali Topal ve Mehmet Çelik hakkında Newroz başvurusunda “Valilik yasaklama
getirdiği halde yönetim kurulu kararında W harfi olduğu gerekçesiyle” soruşturma başlatıldı.
Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan hakkında DTP Diyarbakır İl Başkanı Hilmi Aydoğdu'nun Kerkük ile ilgili
açıklamalarına destek verdiği ve 2002 yılında yaptığı taziye ziyaretleri nedeniyle hakkında Batman Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa ilinde, DTP İl Başkanı İbrahim Binici hakkında, 2 Aralık 2006 tarihinde Suruç'ta yaptığı basın açıklaması, 4
Nisan 2007 tarihinde ”'Amara Yürüyüşü” nedeniyle yaptığı basın açıklaması ve 22 Nisan 2007 tarihinde PKK’li Jêhat
Binici'nin cenaze törenine katıldığı gerekçesi ile “yasadışı örgüt propagandası”, “suç ve suçluyu övme” ve “2911 Sayılı
Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”na muhalefet iddiasıyla 3 ayrı soruşturma açıldı.
Kapatılan Diyarbakır Kürt Derneği'nin (Kürt-Der) sözcüsü İbrahim Güçlü hakında 19.11.2005 tarihinde Kanal Türk
Televizyonu’nda yayınlanan “Ceviz Kabuğu” programındaki açıklamaları nedeniyle İstanbul Şişli Cumhuriyet Savcısı
tarafından TCK’nin 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.
Mardin ili Nusaybin ilçesi Demokratik Yurttaşlık Evi Derneği Başkanı İlyas Poyraz'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi
hakkında, Diyarbakır'da 20 Eylül 1992 tarihinde öldürülen Musa Anter'in ölüm yıldönümü nedeniyle Demokratik
Yurttaşlık Evi Derneği'nde düzenlenen anma etkinliğinde 'yasadışı örgüt propagandası yaptıkları' gerekçesiyle
soruşturma başlatıldı.
Malatya İnönü Üniversitesi öğrencilerin mayıs ayında Şahnahan Beldesi'nde düzenlediği 23. Geleneksel Bahar
Pikniği'ne katılan 300 öğrenciden 60'ı hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Yurtsever Özgür
Gençlik Hareketi'nin (YÖGEH) düzenlediği pikniğe katılmak", "PKK propagandası yapmak", "Yasadışı slogan atmak"
gerekçeleriyle soruşturma başlatıldı. Savcılığa çağrılan öğrencilere "Kürtçe şarkı eşliğinde halay çektin mi? Halay
çekerken söylenen Kürtçe şarkılarda ideolojik sözler bulunuyor muydu?" şeklinde soru soruldu.
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Şırnak İl Başkanı İzzet Belge ve 7 il yöneticisi hakkında, Nevruz öncesi mitinge
çağrı amaçlı bildiriler dağıttıkları gerekçesi ile soruşturma başlatıldı.
Şırnak ilinde, 21 Mart 2007 tarihinde yapılan Newroz mitingine katılan DTP Şırnak İl Başkanı İzzet Belge, DTP Kadın
Meclis Üyesi Selma Söker, Halime Kaplan (70), DTP Şırnak Merkez İlçe Başkanı Emin İrmez, sunucular Erdal Güler
ve Yasemin Bayram ve ismi öğrenilemeyen 10 kişi hakkında "yasadışı slogan atmak", "suçu ve suçluyu övmek",
"örgüt propagandası yapmak" suçlamaları ile soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü dolayısıyla 15 Şubat
2007 günü basın açıklaması düzenledikleri ve açıklamaya katıldıkları gerekçesiyle DTP Viranşehir İlçe Başkanı Kadri
Özkan ve İlçe Yöneticisi Fahrettin Tatlı ile Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nayif Aslan hakkında Viranşehir
Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
2006 Haziran’ı sonunda Dünya Ermenileri Genel Patriği Karekin II hakkında, Türkiye ziyaretinde yaptığı basın
toplantısında sarf ettiği sözler üzerine "Türklüğe hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yakın zamanda Türkiye'yi
ziyaret eden Karekin II, Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlediği basın toplantısında "Soykırım bizim halkımız için
araştırma konusu değil, gerçekleşmiş bir olaydır ve tanınmalıdır" diye konuşmuştu. Bu sözler üzerine Recep Akkuş
adlı bir kişiyle Hukukçular Birliği, Karekin II hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda
bulunmuştu.
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Kazan Hâkimi Kemal Şahin hakkında 6 Ağustos 2006'da Radikal İki'de yazdığı 'Hizayaaa geeelll' başlıklı yazı
nedeniyle soruşturma açıldı Hâkim Şahin hakkında soruşturma iznini 'resmi sıfatın gerektirdiği saygınlık ve güven
duygusunu sarsacak davranışlarda bulunduğu' gerekçesiyle Adalet Bakanı Cemil Çiçek verdi. Şahin, yazısında,
Şemdinli'deki bomba olaylarından sonra, bölgede görev yapan hâkimleri hizaya getirmek için birkaç bomba da
kendisinin attırdığını açıklayan Emekli Korgeneral Atilla Tokat'ın açıklamalarıyla başlayan tartışmaları değerlendirmiş
ve bomba itirafı karşısında yüksek yargının yeterince tepki verilmemesini eleştirirken, görevlerini cesurca yapan,
susmayan hâkim ve savcıların ise suçlandıklarını belirtmişti. Şahin'i cezalandırma istemli süreçte ilk adımı atan
Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı oldu. Şahin hakkında 'hizmet dışında, resmi sıfatının gerektirdiği
saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunduğu' gerekçesiyle soruşturma açılması
istemiyle hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Fezlekede, Şahin'in yazısındaki şu ifadeler suç unsuru
olarak gösterildi: "Hâkim ve savcı olarak çekimser ve edilgen kalmayıp suç işleyen bu kişiler hakkında işlem yapmaya
veya uyarmaya kalkışırsanız hakkınızda yine suç işleyen kişiler denilerek tahkikat yapılır. Bu tahkikat sonucu da
genelde aleyhinize olduğundan Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından cezalandırılırsınız. Hâkim ve
savcı olarak yöneltilen suçlama ise, olaya göre PKK Terör Örgütü ya da Hizbullah Terör Örgütü sempatizanlığıdır.
HSYK'nin bu şekilde olaya bakış açısını da bilerek görev yapan, kararlar veren, her hâkim ve savcı büyük baskı
altındadır. Bu şekilde sürekli ağır korkunç bir itham ve psikolojik baskı altında görev yapmaya çalışan hâkim ve
savcıların giderek halkın gözünde inandırıcılığı ve tarafsızlığı kaybolmaktadır. Ve hukuk kuralları çiğnendiğinde,
onurlu, dirençli, kişilikli, hukuku özümsemiş, benimsemiş, algılamış bir hâkim veya savcı olarak edilgen kalmayıp
yasaların gereğini yapmaktadır. Bunun doğal olmayan sonucu da terör örgütü sempatizanlığı suçlaması tahkikatı
geçirmeniz Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ve HSYK'nın uygun göreceği mağduriyetlerdir." Şahin'in bu sözlerinin
'soruşturmayı gerektirir mahiyette ve ağırlıkta' olduğu tespiti yapılan fezleke, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel
Müdürlüğü'nce soruşturma izni verilmesi gerektiği görüşüyle bakanlığa gönderildi. Soruşturma izni Müsteşar Fahri
Kasırga tarafından 'uygundur' parafıyla Çiçek'e iletildi. Çiçek'in aynı gün 'olur' verince soruşturma resmen başlatıldı.
Görevlendirilen hâkimin bir süre önce Şahin'den savunmasını istediği öğrenildi. Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasına
esas aldığı suçlama, kınama disiplin cezasını öngörüyor. Ancak, Şahin'e buna bağlı olmadan da daha ağır ya da
daha hafif disiplin cezası da verilebilecek. Şahin'in düşünceleri nedeniyle cezalandırılıp cezalandırılmayacağına,
hazırlanacak rapordan sonra önce bakanlık, ceza istendiğinde de HSYK karar verecek.
29 Mayıs günü İHD Diyarbakır Şubesi’ne başvuruda bulunan Kiyasettin Aslan, Kilis Ken gazetesinde köşe yazarlığı
ve sendikal faaliyetler hakkında yazılar yazdığını, 10 Nisan 2007 tarihinde yazmış olduğu yazından dolayı “PKK’nin
propagandasını yaptığı” gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını belirtti.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak, Diyarbakır'da 26 Ekim günü yapılan Demokratik Toplum
Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle Zana hakkında aynı gün “terör örgütü propagandası yapma” suçunu
kapsayan Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2 maddesi kapsamında soruşturma açtı. Başsavcı, içeriğe göre soruşturma
kapsamının genişletilerek başka maddelerin de uygulanabileceğini kaydetti.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski DEP Milletvekili Leyla Zana hakkında, Diyarbakır'da 26 Ekim 2007 günü
yapılan 'Demokratik Toplum Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle
soruşturma başlattı.

64

Kemal Şahin

2007

65

Kiyasettin Aslan

2007

66

Leyla Zana

2007

67

Leyla Zana

2007

68

Lezgin Ertaş, Aziz Algur, Eyüp Tanış.
Abdulkerim Onuk. Salih Sarı, İdris
Algan ve Hasan Atak

2007

Şırnak ili Silopi ilçesinde, 21 Mart 2007 tarihinde yapılan mitingin tertip komitesinde yer alan Lezgin Ertaş, Aziz Algur,
Eyüp Tanış, Abdulkerim Onuk, Salih Sarı, İdris Algan ve Hasan Atak hakkında, katılımcıların attığı sloganlar, açtıkları
pankart, poster ve bayrak nedeniyle soruşturma başlatıldı.

69

M. Can Demir, Salih Bozan, Suat
Altun ve Erdinç Tülay

2007

DTP Tatvan İlçe Örgütü binasında 11 Şubat günü yapılan 1. Olağan Kongresi'nde Kürtçe döviz astıkları ve Kürtçe
konuşma yaparak Partiler Yasası'na muhalefet ettikleri gerekçesi ile DTP Bitlis İl yöneticisi M. Can Demir, DTP
Tatvan Eski İlçe Başkanı Salih Bozan, Tatvan İlçe Yöneticisi Suat Altun ile Erdinç Tülay hakkında soruşturma
başlatıldı. Soruşturma kapsamında DTP'liler Mart ayında savcılığa giderek ifade verdi.

70

M. Salih Altun ve Esat Üner

2007

DTP Batman İl Başkanı M. Salih Altun ve Gercüş Belediye Başkanı Esat Üner hakkında, Gercüş ilçesinde 'Bin Umut'
Adayı Ayla Akat Ata'nın seçim bürosu açılışında yaptıkları konuşma nedeniyle soruşturma başlatıldı.
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“Yüksekova ile ilgili çıkan asılsız haberlere ilişkin yaptığı açıklama” sonrası Yüksekova Belediye Başkanı M. Salih
Yıldız hakkında 'suçu ve suçluyu övmek' iddiasıyla soruşturma açıldı.
DTP Yüksekova İlçe Örgütü binasında 15 Ağustos günü düzenlenen bir etkinlik sırasında "yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları' iddia edilen ve aralarında Yüksekova Belediye Başkanı M. Salih Yıldız'ın da bulunduğu 11
kişi hakkında soruşturma açıldı.
DTP Kars İl Başkanlığı tarafından 5 Ocak günü yapılan basın açıklamasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a
Kürtçe dilekçe gönderen Eski DTP Kars İl Başkanı Mahmut Alınak hakkında soruşturma başlatıldı. Kars Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Alınak'ın “Siyasi Partiler Kanunu'nun 17. maddesini ihlal ettiği” iddia
edildi. Alınak'ın basın açıklamasında Kürtçe'yi kullandığı kaydedilen soruşturma evrakında, 'Siyasi partiler, Türkiye
Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini mezhep veya farklı ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıkların
bulunduğunu ileri süremez, Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek ve yaymak
yoluyla Türkiye Cumhuriyeti üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacı güdemez ve bu yolda
faaliyette bulunamaz' ibarelerine yer verildi.
Eski DTP Kars İl Başkanı Mahmut Alınak hakkında, Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak'ın tutuklanmasına dikkat
çekmek için 24 Nisan'da yaptığı basın açıklaması nedeniyle soruşturma başlatıldı. Alınak'ın açıklamada kullandığı,
"PKK'nin ateşkes kararına rağmen operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Bu operasyonlar hem iç hukuka hem de
uluslararası hukuka aykırıdır, bu nedenle suçtur" ibareleri savcılık tarafından "suçu ve suçluyu övmek" kapsamında
ele alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır ili Kulp ilçe kırsalında itirafçı G.E.’nin 7 PKK militanını öldürdükten
sonra verdiği ifade üzerine Abdullah Öcalan’ın avukat olan Mahmut Şakar ve İrfan Dündar hakkında soruşturma
başlattı.
Bingöl ilinde DTP Bingöl İl Başkanı Mehmet Emin Acar hakkında, 24 Şubat 2007 tarihinde Diyarbakır İl Başkanı Hilmi
Aydoğdu’nun tutuklanmasına yönelik yaptığı basın açıklaması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

71

M. Salih Yıldız

2007

72

M. Salih Yıldız ve 10 kişi

2007

73

Mahmut Alınak

2007

74

Mahmut Alınak

2007

75

Mahmut Şakar ve İrfan Dündar

2007

76

Mehmet Emin Acar

2007

77

Mehmet Eroğlu

2007

Şanlıurfa ili DTP Birecik İlçe Başkanı Mehmet Eroğlu hakkında, 18 Mart 2007 tarihinde Harran Oteli'nde Newroz
kutlamaları nedeniyle düzenlediği basın toplantısında “Sayın Öcalan” kelimelerini kullandığı için Şanlıurfa Cumhuriyet
Savcılığınca soruşturma açıldı.

78

Mehmet Tanhan, Fethi Gümüş,
Şahbeddin Güler, Abdulbaki Narman,
Özlem Kayık ve Cihan Yalçın

2007

Mardin ili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Mart 2007 tarihinde yapılan Newroz mitinginde yapılan konuşmalar,
okunan mesajlar, atılan sloganlar, taşınan pankartlar ile okunan şiirleri gerekçe gösterilerek Nusaybin Belediye
Başkanı Mehmet Tanhan, DTP PM Üyesi Fethi Gümüş, DTP Nusaybin İlçe Başkanı Şahbeddin Güler, Abdulbaki
Narman, Özlem Kayık ve Cihan Yalçın hakkında soruşturma başlattı.

79

Muharrem Şahin

2007

PKK militanı Hatice Şimşek’in “Mardin ili Savur ilçesinde sağ yakalandığı halde mayına basarak öldüğünü” ve “infaz
edildiğini” Roj TV’ye katıldığı bir programda iddia eden Av. Muharrem Şahin hakkında TCK'nin 301. maddesi
gereğince ocak ayında soruşturma başlatıldı.

80

Muhsin Konur ve Hacı Üzen

2007

81

Mukaddes Kubilay ve 24 Belediye
Meclisi Üyesi

2007

82

Mukaddes Kubilay, Dalha Kaya ve
Mahmut Singar

2007

83

Murat Polat

2007
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Şırnak ilinde, yaşamını yitiren silahlı militan Salih Gezer için kurulan taziye çadırını ziyaret ettikleri gerekçesiyle Silopi
Belediye Başkanı Muhsin Konur ve DTP Silopi İlçe Başkanı Hacı Üzen haklarında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Ağrı ili Doğubayazıt Belediyesi Başkanı Mukaddes Kubilay ve 24 meclis üyesi hakkında, bir parka “Ehmedê Xani
Parkı” isminin verilmesi gerekçesiyle “1353 Sayılı Türk Harflerinin Kabulü ve Tatbiki Hakkındaki Kanun”a
muhalefetten soruşturma başlatıldı.
Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde Belediye Başkanı Mukaddes Kubilay, DTP İlçe Başkanı Dalha Kaya ile Doğubeyazıt
TUHAY-DER Başkanı Mahmut Singar hakkında "Sayın Öcalan" dediği için mart ayında soruşturma başlatıldı.
30 Ekim 2007 tarihinde Tunceli'de “sınırötesi operasyon ve polislerin Tunceli’deki tutumlarına ilişkin” EMEP, ESP,
DHP, DİSK ve KESK'lilerin de destek verdiği bir basın açıklaması yapan DTP İl Başkanı Murat Polat hakkında Tunceli
Emniyet Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nin 301. maddesi
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çerçevesinde soruşturma başlatıldı.

Tunceli DTP İl Başkanı Murat Polat hakkında, “sınır ötesi operasyon ve Tunceli'deki polisin uygulamalarını eleştirdiği
basın açıklaması” nedeniyle TCK'nin 301. maddesinden soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, DTP Genel Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyı protesto etmek amacıyla 8
Ekim'de DTP Şanlıurfa İl Başkanlığı’nın yaptığı basın açıklaması nedeniyle İl Başkanı Mustafa Demir hakkında
inceleme başlattı.
DTP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Demir hakkında 15 Şubat 2007 tarihinde yaptığı açıklamada PKK Lideri
Abdullah Öcalan'a "Sayın" dediği için soruşturma başlatıldı.

84

Murat Polat

2007

85

Mustafa Demir

2007

86

Mustafa Demir

2007

87

Mustafa Demir

2007

Şanlıurfa ilinde 11 Mart 2007 tarihinde yapılan basın açıklamasını okuyan DTP İl Başkan yardımcısı Mustafa Demir
hakkında "suçu ve suçluyu övmek" iddiasıyla soruşturma açıldı.

88

Mustafa Doğan

2007

Muş ili Varto İlçesi'nde, Newroz Tertip Komitesi adına 16 Mart 2007 tarihinde Roj TV’ye bilgi veren Mustafa Doğan
hakkında soruşturma başlatıldı.

89

Nuran Atlı

2007

90

Nuray Kılınç

2007

91

Nuray Kılınç ve Behçet Tunç

2007

92

Nurettin Asma

2007

Siirt ili Kurtalan İlçesi'nde 21 Mart günü düzenlenen Newroz kutlamasında yaptığı konuşmadan dolayı DTP Kurtalan
İlçe Başkanı Nurettin Asma hakkında soruşturma başlatıldı.

Mardin ili Mazıdağı Belediye Başkanı Nuran Atlı hakkında Roj TV de konuşma yaptığı gerekçesi ile 6 Mart günü
soruşturma açıldı.
Malatya ilinde, 21 Mart 2007 tarihinde yapılan Newroz mitinginde yaptığı konuşmada, "PKK Türkiye'nin bir gerçeğidir"
ve "PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık durumunun kontrol edilmesi için İmralı Cezaevi'ne bağımsız bir heyet
gönderilmeli" dediği gerekçesiyle DTP Malatya İl Başkanı Nuray Kılınç hakkında soruşturma başlatıldı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir konserde Kürtçe konuşma yapan Eski DTP İl Başkanı Nuray Kılınç ile DTP
Merkez İlçe Başkanı Behçet Tunç hakkında "Siyasi Partiler Kanunu’nun 81. maddesi" gereği soruşturma başlattı.

93

Nurettin Demirtaş ve Selma Irmak

2007

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,DTP Genel Başkanı Nurettin Demirtaş, Genel Başkan Yardımcısı Selma Irmak ve
Mahmut Alınak hakkında , DTP'nin Ankara'da yapılan 2. Olağanüstü Büyük Kongresi sonunda yayımlanan 'Siyasi
Tutum Belgesi'nde yer alan ifadeler ve kongredeki konuşması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216.
maddesinde düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlattı.

94

Orhan Özel

2007

Mardin ili DTP Derik İlçe Başkanı Orhan Özel hakkında, Newroz kutlamalarında yaptığı konuşmada ‘Sayın Öcalan’
ifadesini kullandığı gerekçesiyle Derik Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

95

Orhan Özer ve 14 kişi

2007

96

Osman Baydemir

2007

97

Osman Baydemir

2007
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Mardin ili Derik İlçesinde, aralarında DTP İlçe Başkanı Orhan Özer'in de bulunduğu 15 kişi hakkında, “suçu ve
suçluyu övmek” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında Şanlıurfa Valisi Yusuf
Yavaşcan'a gönderdiği Kürtçe festival davetiyesi, Kürtçe Ramazan Bayramı kutlaması ve temizlik kampanyası için
kentte asılan Kürtçe afişler nedeniyle üç ayrı soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, 26 Nisan 2007
tarihinde Baydemir hakkında soruşturma izni verdi. Baydemir'in başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Danıştay 1.
Dairesi, bu itirazı oybirliğiyle reddetti. Danıştay 1. Dairesi Baydemir hakkındaki dosyayı, Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığı'na gönderdi.
Gaziantep ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Baydemir hakkında 18 Aralık günü DTP Adana İl Örgütü
önünde seçilmişleri karşılayan gruba hitaben yaptığı 2 dakikalık Kürtçe konuşmayla ilgili “Siyasi Partiler Kanunu'na
muhalefet” suçundan soruşturma başlattı. Baydemir, Gaziantep ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı
soruşturmalar kapsamında Diyarbakır'da talimatla ifade verdi.
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kava, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in 24
Mayıs 2007 tarihinde kendisine gönderdiği ve üzerinde Türkçe ''Demokrasi ve Sanat İçin Festival'' ve Kürtçe "Ji Bo
Huner û Demokrasiyê Mîhrîcan" yazılı festival açılış kokteyl davetiyeleri nedeniyle soruşturma başlattı. Başsavcılık,
soruşturma nedeniyle Baydemir'in ifadesinin alınabilmesi için İçişleri Bakanlığı’na yazı göndererek izin talebinde
bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermesi durumunda Baydemir'in ifadesi alınarak hakkında dava
açılabilecek.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Roj TV'de canlı olarak yayınlanan programa katılan Diyarbakır Büyükşehir
Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında PKK'den "Silahlı Kürt Muhalefeti" şeklinde söz ettiği gerekçesiyle
soruşturma başlattı.
2006 Aralık ayında Londra Halkevi'nde düzenlenen bir panele katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Baydemir hakkında, konuşma yaptığı salonda bulunan Abdullah Öcalan fotoğrafı nedeniyle soruşturma açıldı.

98

Osman Baydemir

2007

99

Osman Baydemir

2007

100 Osman Baydemir

2007

101 Osman Baydemir

2007

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik
söylediği, “Diyarbakır kaledir, kimseye vermeyiz” sözleri nedeniyle gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı.

102 Osman Baydemir

2007

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, “14 Şubat Dünya Öykü Günleri” dolayısıyla “5. Diyarbakır Öykü Günleri”nde
bastırdığı Türkçe-Kürtçe öykülerden oluşan kitaplar dolayısıyla, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Baydemir hakkında 'Kürtçe öykü kitabı bastırdığı ve dağıttığı' için soruşturma başlattı.

2007

Demokratik Toplum Partisi (DTP) üyesi 54 Belediye Başkanı'nın 4 Mart 2007 tarihinde "PKK Örgütü Lideri Abdullah
Öcalan'ın zehirlendiği" şeklindeki iddialar üzerine Diyarbakır'da yaptığı ortak açıklama sonrası Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından “örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla soruşturma açıldı.

104 Osman Baydemir ve Hilmi Aydoğdu

2007

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile DTP Diyarbakır İl Başkanı Hilmi Aydoğdu hakkında, 22
Temmuz seçimleri öncesinde Silvan’da yaptıkları Kürtçe konuşma nedeniyle soruşturma açıldı.

105 Osman Keser

2007

Adana’nın Yakapınar Belediyesi Başkanı Osman Keser hakkında Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde 20 Temmuz günü
“Bin Umut” Bağımsız Milletvekili Adayları’na destek için düzenlenen mitingde Kürtçe konuştuğu için 'Siyasi Partiler
Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla Viranşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı.

106 Osman Sönmez

2007

Muş ilinde, DTP Bulanık İlçe Başkanı Osman Sönmez hakkında, 2007 Newroz mitinginde okuduğu Kürtçe şiirde
“bölücülük propagandası yaptığı” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

107 Ömer Faruk Ersöz

2007

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Bingöl İl Başkanı Avukat Ömer Faruk Ersöz hakkında, 14 Haziran tarihinde yaptığı
bir basın açıklamasında "Halkı ırk, dil, din ayırımı gözetmeksizin kin ve düşmanlığa sevk ettiği" fiilini düzenleyen Türk
Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinde muhalefet ettiği iddiasıyla Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
soruşturma başlatıldı.

108 Ömer Faruk Ersöz

2007

DTP Bingöl İl Başkanı Avukat Ömer Faruk Ersöz hakkında, 14 Haziran 2007 tarihinde yaptığı bir basın
açıklamasından dolayı Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

109 Ömer Yılmaz

2007

103

110

Osman Baydemir ve 53 Belediye
Başkanı

Ömer Yılmaz, Ferhat Kaya ve Bülent
Öngel

381

2007

Ardahan Cumhuriyet Savcılığı, DTP Ardahan İl Başkanı Ömer Yılmaz hakkında DTP Ardahan İl Örgütü tarafından 13
Aralık 2006'da Atatürk Anıtı önünde yapılan basın açıklamasında yaptığı konuşmada "Sayın Öcalan" ifadesini
kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Ardahan ilinde, 21 Mart 2007 tarihinde yapılan Newroz mitinginde okunan açıklama metninde 'W' harfi yer aldığı
gerekçesiyle, Ardahan Cumhuriyet Savcılığı tarafından Demokratik Toplum Partisi (DTP) Ardahan İl Başkanı Ömer
Yılmaz, Merkez İlçe Başkanı Ferhat Kaya ile Göle İlçe Başkanı Bülent Öngel hakkında “Siyasi Partiler Kanunu’na
muhalefet”ten soruşturma başlatıldı.
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2006 veya öncesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hikmet Önen, Erdoğan'ın, Avustralya'da 14 Ocak 2000 tarihinde yaptığı
konuşmada, Abdullah Öcalan için "sayın" dediği iddiaları üzerine yaptığı incelemeyi mayıs ayında tamamladı ve
dosya hakkında takipsizlik kararı verdi. Konuşmaya ilişkin kasetleri inceleyen Önen, kararında, söz konusu
konuşmada "herhangi bir suç unsurunun bulunmadığı" ve "zaman aşımı" gerekçelerine yer verdi. 232 kişinin Erdoğan
hakkında, "suçu ve suçluyu övmek" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" iddiasıyla suç duyurusu yapmasının
ardından, Önen kararında herhangi bir suç unsurunun bulunmadığı" ve "zaman aşımı" gerekçelerine yer verdi.
İnceleme Yeni Ceza Yasası'nın (TCK) "suçu ve suçluyu övme"yi düzenleyen 215. maddesinden yürütülüyordu.
Başsavcılık 30 Mayıs 2007 tarihinde yaptığı ikinci inceleme sonucunda da takipsizlik kararı verdi.

112 Reşat Kaymaz

2007

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Kızıltepe İlçe Örgütü'nün 18 Şubat günü Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesini
protesto etmek amacıyla düzenlediği basın açıklamasında konuşan DTP Kızıltepe İlçe Başkanı Reşat Kaymaz
hakkında “örgüt propagandası yapmak” suçlaması ile soruşturma başlatıldı.

113 Reyhan Yalçındağ Baydemir

2007

114 Reyhan Yalçındağ Baydemir

2007

115 Saadet Becerikli

2007

Salih Karaaslan, Fevzi Kara, Tarık
116 İldirim, Sırrı Keleş, Ayla Yıldız ve
Tuncay Yoğurtçu

2007

117 Sebahat Tuncel

2007

118 Selahattin Demirtaş

2007

111 Recep Tayyip Erdoğan

119

Selahattin Işık, Sıddık Genç, Nimet
Erdenci ve M. Ali Karagüzel

382

2007

İHD Genel Başkan Yardımcısı Reyhan Yalçındağ hakkında, “Aralık 2007’de PKK’nin çözüm deklarasyonuna ilişkin
basına yaptığı bir değerlendirme” nedeniyle “yasadışı örgütün propagandasını yapmak” suçundan 2007/2119 hazırlık
numarasıyla soruşturma başlatıldı.
İHD Genel Başkan Yardımcısı Avukat Reyhan Yalçındağ hakkında "yargı görevini yapanı etkilemeye kalkıştığı"
gerekçesiyle soruşturma açıldı. Tarsus Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Reyhan
Yalçındağ Baydemir'in Mersin'de 2005 yılında DEHAP İl Örgütü’nce düzenlenen Nevruz kutlamaları sonrasında Türk
bayrağını yakma girişiminde bulunan 6 sanığın yargılandığı ve tahliye edildiği Mersin 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki
ilk duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunduğu ve açıklamasındaki “Bu çocuklar bu olayın
aslında sanığı değil, mağduruydu. Suçun bilincinde değildirler. Tahliye kararını olumlu ve umut verici buluyoruz. Bize
göre bu bir senaryoydu” sözlerinin, kamuoyunun hassasiyet gösterdiği ve halen yargılaması devam eden olayla ilgili
adaleti etkileyecek nitelikte açıklama olduğu ifade edilerek, sanığın bununla savunma sınırını aştığı belirtildi.
İddianamede Baydemir hakkında, TCK'nin 277,53/1-a-b-c-d-e maddelerini içeren, “yargı görevini yapanı etkileme”
suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan duruşmada Reyhan
Yalçındağ'ın açıklamalarının savunma sınırını aşmadığı ve adaleti etkileyecek nitelikte olmadığını belirterek davayı
düşürdü.
Ardahan ilinde yapılan Newroz kutlamalarına katılan DTP PM Üyesi ve Eski İHD Batman Şube Başkanı Saadet
Becerikli hakkında “Sayın Öcalan” dediği için soruşturma başlatıldı.
Ankara'da “Darbeciler Yargılansın” mitingine katılan DTP Ankara İl Başkanı Salih Karaaslan ile DTP Ankara il ve ilçe
yöneticileri Fevzi Kara, Tarık İldirim, Sırrı Keleş, Ayla Yıldız ve Tuncay Yoğurtçu hakkında, miting için yapılan
yürüyüşte "Bijî Serok Apo" sloganını attıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan DTP'liler 16 Mart günü Ankara Basın
Savcılığı'na giderek ifade verdi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, DTP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında, Batman’da yaptğı konuşmada
“kimse bizden kardeşlerimizi terörist ilan etmemizi beklemesin. Hiçbir Kürt bunu demez ifadesi” nedeniyle inceleme
başlattı.
17 Aralık 2006 tarihinde Diyarbakır Pirinçlik Jandarma Karakolu tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren
14 yaşındaki Şemsettin Yavuzkaplan olayına ilişkin İHD Heyeti’nin hazırladığı raporun basın açıklaması ile
kamuoyuna sunulması ve olaydan iki gün sonra yerel TV kanalı Gün TV’de katıldığı açık oturumda bu olaya ilişkin
yaptığı açıklamalar nedeniyle İHD Diyarbakır Şube Başkanı Av. Selahattin Demirtaş hakkında soruşturma başlatıldı.
Muş ilinde 21 Mart 2007 tarihinde yapılan Newroz mitingindeki konuşmalarında PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık
durumunun yerinde incelenmesi talebiyle İmralı Adası'na sağlık ekibinin gönderilmesini talep ettikleri ve ateşkese
karşılık verilmesi yönündeki açıklamaları nedeniyle DTP PM Üyesi Selahattin Işık, DTP İl Başkanı Sıddık Genç,
Merkez İlçe Başkanı Nimet Erdenci, Muş TUHAD-DER Başkanı M. Ali Karagüzel hakkında 'suç ve suçluyu övmek'
suçlamasıyla Nisan 2007 tarihinde soruşturma açıldı.
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İdil Cumhuriyet Başsavcılığı, DTP MYK Üyesi Selim Sadak hakkında, Şırnak'ta yaptığı iki ayrı Kürtçe konuşmasında
“Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet ettiği” ve “suçu ve suçluyu övdüğü” iddialarıyla iki ayrı soruşturma başlattı.
20 Ekim günü Mersin’de AKP Hükümeti’nin çıkartmış olduğu teskere ile yeni anayasa taslağını protesto etmek ve 3
Kasım’da Ankara’da yapılacak olan “Özgür, Demokratik ve Eşitlikçi Türkiye” mitingine çağrı yapmak amacıyla Mersin
Halkevi’nin yaptığı basın açıklamasında atılan “Özde cinci ampul Tayip, sözde dinci ampul Tayip, halk düşmanı
ampul Tayip” sloganından dolayı Mersin Halkevi Yöneticisi Serkan Sağır ve Halkevi Üyesi İlknur Çiçek hakkında
soruşturma açıldı.
Muş ili Malazgirt ilçesinde yapılan 2007 Newroz mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle DTP Muş İl Başkanı Sıddık
Genç hakkında ''örgüt propagandası yapmak” tan Malazgirt Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

120 Selim Sadak

2007

121 Serkan Sağır ve İlknur Çiçek

2007

122 Sıddık Genç

2007

123 Sultan Uğraş

2007

Mardin ili Nusaybin ilçesinde, DTP Nusaybin İlçe Yöneticisi Sultan Uğraş hakkında “Sayın Öcalan” ifadesini kullandığı
gerekçesi ile soruşturma açıldı.

124 Sur Belediyesi

2007

İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği iki müfettiş, Sur Belediyesi'nin Kürtçe yazılım "Ubuntu" kararını soruşturma
kapsamına aldı.

125 Şahin Çoban

2007

126 Şahin Filiz

2007

127 Şemdinli davasının müdahili 8 avukat

2007

128 Uğur Turan

2007

129 Umur Talu

2007

383

DTP Bitlis İl Yöneticisi Şahin Çoban hakkında, 18 Temmuz'da Adilcevaz’da yaptığı Kürtçe konuşma nedeniyle "Siyasi
Partiler Kanun’a muhalefet ettiği" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, 24 Kasım'da SKY Türk ve 25 Kasım'da da Star TV'de
yayınlanan tartışma programlarına katılarak görüşlerini anlatan Doç. Dr. Şahin Filiz hakkında 11 Aralık tarihinde
“izinsiz il hudutları dışına çıktığı ve televizyon programlarına katıldığı” gerekçesiyle disiplin soruşturması açtı. Filiz'in
avukatı Ali Altay ise, müvekkilinin programlara katılmadan önce dekanlığa yazılı bildirimde bulunduğunu, müvekkilinin
'başörtüsü' ile ilgili değerlendirmeleri yüzünden soruşturulduğunu savundu. Filiz 'Kuran'da başörtüsü yoktur' demişti.
Soruşturma izni üzerine YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, 13 Aralık günü Şahin Filiz'i arayarak
"Düşüncelerini her yerde açıklayabilirsin" dedi. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Önkal İs, Filiz hakkındaki
soruşturmanın sözlü olarak uyarı verilmesiyle sonuçlandırıldığını belirtti.
Adalet Bakanlığı, Şemdinli davasının müdahil avukatlarından sekizi hakkında, Yargıtay'ın bozma kararına yönelik
dilekçeyle sanıklara tahliye isteyen savcıya yönelik eleştirilerini gerekçe göstererek soruşturma izni verdi. Van
Başsavcılığı'nın soruşturma izni talebine olumlu yanıt veren Bakanlığın gerekçesi şöyle: "Avukatların dilekçelerinde
'...Birleştirmenin sanık Veysel'in askeri mahkemede yargılanabilmesi için bir imkân olduğu hukuk dışı beklentisi bu
ısrara yol açmaktadır. Bu tespiti yüksek mahkemenin tamamen kavrama hatasına düştüğü askeri suç kavramı
üzerinden de değerlendirme yapılmalıdır. Van Başsavcılığı ya önemli meslekte yetersizlik sorunuyla karşı karşıyadır,
yahut hukuku referans kabul etmekten vazgeçmiştir. Talebe özel savcı tayinini görevi suiistimal derecesine varmış
tahliye talebini hukuk dışı buluyoruz' şeklinde ifadeleri soruşturmayı gerektirir nitelikte görüldü." Van Baro Başkanı
Ayhan Çabuk, karara "Bu açık bir baskıdır" diyerek tepki gösterdi.
Muş ilinde yapılan Newroz kutlamalarından dolayı, Newroz tertip komitesinde yer alan Tüm Bel Sen Muş Şube
Başkanı Uğur Turan hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Basın Savcısı Nurten Altınok, Sabah gazetesinde 12 Haziran 2007'de yayımlanan "Bunlar İmkansız Mı"
başlıklı yazısından gazeteci-yazar Umur Talu hakkında Genelkurmay Başkanlığı’nın yaptığı şikayette takipsizlik kararı
verdi. 12 Kasım’da öğrenilen kararda, “Gazeteci mesleği ve insanlık gereği, Silahlı Kuvvetler'de bir sınıfın içinde
bulunduğu durumu dile getirip bunların iyileştirilmesini istediğini belirtmiştir” denildi. Askerlerden aldığı mektup ve
mesajlardaki talepleri dillendiren Talu, "Cenazelerine üst rütbelilerin de gittiği astsubayların, özellikle de tamamen
dışlanan uzman çavuşların, sağ iken de üst rütbelilerce insan yerine konması ve aileleriyle en iyi koşullarda(ki)
orduevlerine kabulü..."nü istemişti. Talu, "Astlık- üstlük münasebetlerini zedelediği, amir veya komutanlara karşı
güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve harekette bulunmak” ile suçlanıyordu.
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130 Vakkas Dalkılıç

2007

DTP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Dalkılıç hakkında, 11 Mart günü Yeşilsu Parkı önünde "PKK Lideri Abdullah
Öcalan'ın zehirlendiği iddialarına" ilişkin yaptığı açıklama ile TCK'nin 215. maddesinin 'suçu ve suçluyu övme' fiili ve
2820 sayılı 'Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet etmek' suçu işlediği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

131 Vakkas Dalkılıç

2007

Gaziantep ilinde, “Bin Umut” Gaziantep Bağımsız Milletvekili Adayı Vakkas Dalkılıç hakkında, seçim bürosunun
açılışında vatandaşları Kürtçe selamladığı için soruşturma başlatıldı.

2007

Eski DTP Van İl Başkan Vekili Veysi Dilekçi hakkında, AK Parti Van İl Örgütü'ne mayıs ayı başlarında yapılan ziyaret
sırasında yaptığı konuşmada, "PKK ile gönül bağımız var, Kürt sorununun çözülmemesi durumunda AKP bitecektir"
şeklindeki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Dilekçi, soruşturma nedeniyle Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.
Emniyet Müdürlüğü'nde kendisine neden bu sözleri kullandığı yönünde sorular sorulduğunu belirten Dilekçi,
"İfademde, 'PKK ile gönül bağımız vardır' derken, dağda bulunan kişilerin aileleri şehir merkezinde yaşıyor. Bu aileler,
partimizin sempatizanı veya üyeleridir. Bu nedenle bu şekilde söyledim” dedi.

2007

EMEP Merkez İlçe Başkanı Yaşar Kaya, Belediye Meclis Üyesi Ali Tütmez, EMEP üyeleri Haydar Yıldız ve Hüseyin
Güzel hakkında “Newroz” ile “Türk ve Kürt halklarının kardeşliği” ifadelerinin yer aldığı el bildirilerini dağıttıkları
gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

2007

DTP Mardin İl Gençlik Meclisi’nin 24 Aralık 2006 tarihinde düzenlenen 1. Olağan Kongresi’nde Abdullah Öcalan ile
ilgili Kürtçe şiir okuyan Zeynep Bilge hakkında soruşturma başlatıldı. Bilge, "kanunun suç saydığı fiili" övdüğü
gerekçesi ile 20 Şubat günü Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ne ifade verdi.

135 2 lise öğrencisi

2007

Mardin'de Milli Güvenlik Dersi'nde Newroz konusunun anlatıldığı bölümde subay öğretmene, ''Newroz Kürtlerin
bayramıdır'' dediği öne sürülen 2 lise öğrencisi hakkında soruşturma başlatıldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı lise
öğrencilerinin TMY'nin 7/2'den 'örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla yargılanmasını isterken Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı, çocukların TCK'nin 216. maddesi uyarınca 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama'
suçundan açılabileceğini belirterek, dosyayı Mardin'e geri gönderdi.

136 26 Kişi

2007

Malatya ilinde 21 Mart 2007 tarihinde düzenlenen Newroz mitingine katılarak, “yasadışı' slogan atttığı” ve “örgüt
propagandası yaptığı” iddiasıyla 26 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

137 37 Öğrenci

2007

Siirt Eğitim Fakültesi öğrencilerinin "Deniz Gezmiş ve arkadaşları için düzenledikleri anmaya katıldıkları ve Kürtçe
slogan attıkları" gerekçesiyle Siirt Savcılığı tarafından 37 öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

138 4 kadın

2007

Şırnak ili Uludere ilçesinde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “yeşil, sarı, kırmızı puşi taşıdıkları ve
yasadışı slogan attıkları” gerekçesiyle 4 kadın hakkında soruşturma açıldı.

132 Veysi Dilekçi

133

Yaşar Kaya, Ali Tütmez, Haydar Yıldız
ve Hüseyin Güzel

134 Zeynep Bilge

384
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2007 Yılında Düşünce Özgürlüğüne Karşı Açılan, Devam Eden Ve Sonuçlanan Davalar

HAKLARINDA DAVA
AÇILAN KİŞİLER

1

YARGILANDIĞI DAVANIN
DAVANIN
KANUN
AÇILDIĞI GÖRÜLDÜĞÜ
MADDESİ
TARİH
MAHKEME

12 Mahkum

TCK 215

2

14 Tutuklu

TMK 7/2
TCK 215

3

27 kişi

TMK 7/2

4

5

30 Mahkûm

400 Esnaf

385

TCK 215

TCK 215

2006

Ankara 11.
Ağır Ceza
Mahkemesi
Malatya 3. Ağır
Ceza
Mahkemesi

2007

Malatya 3. Ağır
Ceza
Mahkemesi

2006

Ankara 11.
Ağır Ceza
Mahkemesi

2007

Doğubayazıt
Sulh Ceza
Mahkemesi
Erzurum Ağır
Ceza
Mahkemesi

YARGILANMA GEREKÇESİ

SON DURUM

2006 yılında "Abdullah Öcalan'a destek için Adalet Bakanlığı'na dilekçe gönderdikleri"
gerekçesiyle Sincan F Tipi Cezaevi'ndeki 12 PKK davası hükümlüsü hakkında açılan
dava, 27 Şubat günü sonuçlandı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, "suçun yasal
unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.
Malatya E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 14 tutuklu hakkında, Abdullah Öcalan’ın
sağlık durumuna dikkat çekmek için Adalet Bakanlığı’na gönderdikleri mektupta
‘sayın’ ifadesi kullandıkları gerekçesiyle Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi
olan “örgüt propagandası yapmak” ve TCK’nin 215. maddesi gereği “suç ve suçluyu
övmek”ten 2’şer ay hapis cezası verildi.
Malatya'da 2007 Newroz kutlamalarına katılan 27 kişi hakkında TMK’nin 7/2.
maddesine muhalefetten dava açıldı. 21 Mart'ta Şeker Stadı'nda yapılan Newroz
kutlamalarına katılan ve aralarında DTP Malatya İl Başkanı Nuray Kılıç'ın da
bulunduğu 27 kişinin, “yasadışı slogan atmak” ve “yasadışı örgüt propagandası
yapmak” iddiasıyla açılan Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 17 Ağustos
günü görülen ilk duruşmaya DTP Malatya İl Başkanı Nuray Kılıç ile 15 sanık katıldı.
Duruşmaya katılan 15 sanık, atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti eksik evrakların tamamlanması için davayı ileri bir tarihe erteledi.
Sincan 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde bulunan 30 PKK davası tutuklu ve hükümlüsü
hakkında, "2006 yılı Şubat ayında Adalet Bakanlığı'na gönderdikleri dilekçelerde
Abdullah Öcalan'a ‘sayın' diye hitap ettikleri"
ve 'örgütün ve amacının
propagandasını yaptıkları' iddiasıyla açılan dava, 21 Şubat günü sonuçlandı. Ankara
11. Ağır Ceza Mahkemesi, "suçun ‘aleniyet kazanmadığı', böylece ‘suçu ve suçluyu
övme' suçunun unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinin
8. yıldönümü nedeniyle kepenk kapatan 400 esnaf hakkında, “suç ve suçluyu övmek”
gerekçesiyle dava açıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün gönderdiği yazı üzerine
harekete geçen Cumhuriyet Savcılığı, açtığı soruşturmayı tamamlayarak
Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Sulh Ceza Mahkemesi ise eylemi
“örgütlü suçlar” kapsamında değerlendirerek dosyayı Erzurum Ağır Ceza
Mahkemesi’ne gönderdi. Hakkında dava açılan esnaflardan, Doğubayazıt’ta market
işleten Şahin Şili, artan çatışmalara dikkat çekmek için kepenk kapattığını söyledi.
İlçe merkezinde mobilyacılık yapan Fettullah Akkuş da 15 Şubat’ta ilçedeki esnafların
tümünün kepenk kapattığını, kendisinin işyerini açmadığını söyledi.

Sonuçlandı. 12
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.
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Sonuçlandı. 14
kişiye 2'er
hapis cezası
verildi.

Devam Ediyor.

Sonuçlandı. 30
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Devam ediyor.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

2007

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

Diyarbakır 2.
Sulh Ceza
Mahkemesi

6

Eğitim-Sen Diyarbakır
Şubesi 7 yöneticisi

7

7 kişi

TMK 7/2

2007

8

Abdulbari Tiryaki ve
Mehmet Gönden

TMK 7/2

2007

Diyarbakır 6.
Ağır Ceza
Mahkemesi

9

Abdulhalik Kaya

TCK 301/2

2007

Diyadin Asliye
Ceza
Mahkemesi

10

Abdulhalik Kaya

TCK 215

2007

11

Abdulhalim Çiftçi ve 7
kişi

TCK 215

2006

Bismil Asliye
Ceza
Mahkemesi

12

Abdullah Baytar

TMK 7/2

2007

Diyarbakır 5.
Ağır Ceza
Mahkemesi

13

Abdurrahman Dilipak

TCK 159

30.12.2004

Bağcılar 2.
Asliye Ceza

14

Abdurrahman Dilipak

TCK 159

01.01.2001

Asliye Ceza
mahkemesi

386

Sonuçlandı. 7
kişiye 9'ar ay
hapis ve
450'şer YTL
para cezası
verildi.
Diyarbakır ilinde, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 10 Mart 2007 tarihinde Sonuçlandı.7
düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mitinginin ardından gözaltına alınan kişiye toplam
7 sanığa “yasadışı slogan atmak” tan TMK'nin 7/2 maddesi uyarınca toplam 90 ay 90 ay hapis
cezası verildi.
hapis cezası verildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, 23 Eylül 2006 tarihinde PKK'ye ateşkes çağrısı
yapan emekli din adamları Abdulbari Tiryaki ve Mehmet Gönden hakkında "yasadışı
örgüt propagandası" iddiasıyla dava açtı. İddianamede, sanıkların Terörle Mücadele
Sonuçlandı. 2
Yasası'nın 7/2-3 maddesi uyarınca cezalandırılmaları istendi. 7 Mayıs günü
kişiye 10'ar ay
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada esas hakkındaki
hapis cezası
görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Tiryaki ve Gönden'in TMY'nin 7/2. maddesi
verildi.
(yasadışı örgüt propagandası) cezalandırılmasını istedi.Dava 24 Eylül günü
sonuçlandı. Mahkeme, Gönden ve Tiryaki’ye Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2
maddesi çerçevesinde 10’ar ay hapis cezası verdi.
Ağrı ili Diyadin ilçesinde oturan Abdulhalik Kaya isimli yurttaş, 24 Ekim 2006 tarihinde Sonuçlandı. 1
İran'da yayın yapan Sahar TV'ye telefonla katılarak, “Türklüğe hakaret ettiği” kişiye 5 ay
gerekçesiyle Diyadin Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 5237 sayılı TCK'nin 301/2, hapis cezası
verildi.
53 sevk maddelerden dava açıldı.
DTP Diyadin İlçe Yöneticisi Abdulhalik Kaya hakkında, “yazdığı Kürtçe şiirler ve
evinde bulundurduğu PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın kitapları” nedeniyle TCK’nin 215. Devam ediyor.
maddesi gereği dava açıldı.
Feshedilen DEHAP'ın Bismil (Diyarbakır) İlçe Örgütü yöneticileri hakkında 17 Kasım
2005 tarihinde yaptıkları bir basın açıklamasında "Abdullah Öcalan'dan ‘sayın' diye Sonuçlandı. 8
bahsettikleri" gerekçesiyle açılan dava, 20 Nisan günü sonuçlandı. Bismil Asliye kişiye 9'ar
Ceza Mahkemesi, aralarında dönemin DEHAP yöneticisi DTP Bismil İlçe Başkanı hapis cezası
Abdulhalim Çiftçi'nin de bulunduğu sekiz sanığı "suçu ve suçluyu övdükleri" verildi.
gerekçesiyle dokuzar ay hapis cezasına mahkum etti.
2006 Newroz tertip Komitesi'nde yer alan dönemin İHD Batman Şube Sekreteri
Abdullah Baytar hakkında, "PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle Diyarbakır 5. Devam Ediyor.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak´ın 30 Aralık 2004 tarihinde ¨Anadolu´da Vakit¨
gazetesinde yayınlanan ¨Yargıya Güvenemeyeceksek!¨ başlıklı yazısında yargı bilinmiyor
kurumunun manevi şahsiyetine yönelik hakarette bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı.
2001 yılında ¨Cuma¨ dergisinde yayınlanan ¨28 Şubat´ın Neresindeyiz?¨ başlıklı
yazısı ile eski TCK'nin 159. maddesini
ihlal ettiği gerekçesiyle Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan, ancak TCK’deki değişiklikten sonra Asliye Ceza
Mahkemesi’ne gönderilen 23 Mart 2001 tarihli Cuma dergisinde yayınlanan “28
bilinmiyor
Şubat’ın Neresindeyiz?” başlıklı yazısıyla ilgili dava devam ediyor. 2 Mayıs 2006
tarihinde görülen duruşmada Savcı, Dilipak’ın söz konusu yazısında eleştiri sınırlarını
aşan bir biçimde TSK’nin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif suçu işlendiğini ve yeni
TCK’de bu suça karşılık gelen 301. maddeden hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Eğitim Sen tarafından nisan ayında 7 ilde düzenlenen “İnsanca Yaşam, Demokratik
Türkiye” mitingleri nedeniyle yargılanan 7 Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi yöneticisi
hapis cezasına çarptırıldı. Yasada gösterilen görevlerini yerine getirmeme ile suçu ve
suçluyu övme suçundan her bir sanık hakkında 9’ar ay hapis cezası ile 450 YTL para
cezası verildi.
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15

Abdurrahman Dilipak

16

Abdurrahman Dilipak,
Mustafa
Karahasanoğlu,
Hüseyin Arı ve Mustafa
Hacımustafaoğulları,
Yalçın Turgut Balaban
Cengiz Almış

17

Abdurrahman Doğar

18

Adil Kotay

19

Ahmet Aka, Zümeyra
Oğuz, Hasan Arık,
Mahsume Sungur,
Nezahat Kaya, Mehmet
Sait Azgan, Şenol
Hantekin, Kasım
Ceyhan, Mustafa
Hanbay, Gıyasettin
Çetin, Vedat Arıcı,
Bedri Kuran

387
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Gazeteci Abdurrahman Dilipak hakkında 27 Nisan 2001'de Akit gazetesinde
yayınlanan ¨Bir Başkadır Benim Memleketim¨ isimli yazısı nedeniyle açılan dava
TCK 312 (Yeni
Bağcılar 2.
27.04.2001
2007 yılında devam etti. Dava yasa değişikliği sebebi ile en son Bağcılar 2. Asliye
TCK 216)
Asliye Ceza
Ceza Mahkemesi´ne gönderildi ve yeni TCK´nin 216. maddesinden (Halkı kin ve
düşmanlığa tahrik ve aşağılama) dava açıldı. Yargılama devam ediyor.
Türkiye'de Cuma" dergisinde yayınlanan "Paşalar Laf Dinlemezse" başlıklı yazısı
nedeniyle Gazeteci Abdurrahman Dilipak ve 5 kişi aleyhine Askeri Mahkemede
(Askeri Ceza
dava açıldı. 1 Mart'ta 3. Kolordu Askeri Mahkemesi, Orgeneral Hurşit Tolon'un
Kanunu95 / 4-5) Bağcılar Asliye
2006 veya
emriyle temyiz edildikten sonra Askeri Yargıtay'ca bozulan önceki karara oybirliği ile
Yeni dava
Ceza
öncesi
direndi. Dilipak, Askeri Ceza Kanunu 95/4-5 maddesi uyarınca ve "astlık üstlük
açılırsa TCK
Mahkemesi'
münasebetlerini zedelemek" iddiasıyla suçlanıyor. İkinci kez temyiz edilmezse dosya
301'den açılacak
Bağcılar Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek ve Dilipak Ceza Yasası'nın 301.
maddesinden yargılanacak.
Van ilinde Gemlik'e gidenlerin Bozüyük'te ülkücülerin saldırısına uğraması olayının
Van 3. Ağır
protesto edilmesi amacıyla sivil toplum örgütleri tarafından 5 Eylül 2005 günü Vali
TCK 215
2006
Ceza
Konağı önünde yapılan basın açıklaması ardından gözaltına alınarak, hakkında dava
Mahkemesi
açılan DTP Van İl Başkanı Abdurrahman Doğar'a, TCK’nin 'suçu ve suçluyu övme'
fiilini düzenleyen 215. maddesine göre 5 ay hapis verildi. Ceza daha sonra ertelendi.
Bursa’nın Gemlik ilçesine düzenlenen yürüyüş sırasında ülkücülerin saldırısını
protesto için Van’da basın açıklaması yapan TUYAD-DER Başkanı Adil Kotay
hakkında ‘TC hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen
aşağıladığı’ gerekçesiyle 301. maddden cezalandırılması istemiyle açılan dava 23
Ocak günü sonuçlandı. Mahkeme, “Basın açıklaması bir bütün olarak ele alınıp
incelendiğinde, 5 Eylül 2005 tarihinde Van ilinde meydana gelen olaylarda emniyet
Van Ağır Ceza güçlerinin yeterince tedbir almadıkları, olaylar sırasında emniyet kuvvetlerinin
TCK 301
2005
Mahkemesi
vatandaşlara müdahalesinin sert olduğu, demokratik ilkeler çerçevesinde evrensel
hukukun esas alınması gerektiği düşüncesinin işlendiği görülmektedir. Sanık
tarafından 5 Eylül tarihinde yaşanan olaylar ve olaylara emniyet güçlerinin
müdahalesi eleştirilmiş olup sanık da bu basın açıklamasını yaparak eleştiri hakkını
kullandığı belirtmiştir. Tüm bu hususlar nazara alındığında, sanığın emniyet güçlerini
aşağılama kastı olmaksızın eleştiri hakkını kullandığı anlaşıldığında müsnet suçtan
beraatine karar verildi” dedi.

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

2007

Mersin Asliye
Ceza
Mahkemesi

bilinmiyor

bilinmiyor

Sonuçlandı.1
kişiye 5 ay
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Mersin Metropol Meydanı'nda düzenlenen Newroz kutlamalarının Tertip Komitesi'nde
yer alan Ahmet Aka, Zümeyra Oğuz, Hasan Arık, Mahsume Sungur, Nezahat Kaya,
Mehmet Sait Azgan, Şenol Hantekin, Kasım Ceyhan, Mustafa Hanbay, Gıyasettin
Devam ediyor.
Çetin, Vedat Arıcı ve Bedri Kuran hakkında "Kürtçe konuşmaya müdahale etmedikleri
ve güvenlik güçlerine yardımcı olmadıkları gerekçesiyle" 2911 sayısı "Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmekten" dava açıldı.
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20

Ahmet Ertak, İzzet
Belge, Salih Yılmaz,
Emin İrmez, Mehmet
Selim Basan, Abdulaziz
Bilgi, Maruf İke ve Halil
Kadirhan

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri Yasası
Siyasi Partiler
Yasası

21

Ahmet Gündoğdu, Hıdır
Yıldırım, Mustafa Boz,
Alaaddin Uygun, Hakkı
Ön, Önder Yaylıoğlu,
Başak Akkaşoğlu ve
İbrahim Coşkun

TCK 288/1
Basın Yasası
19/1 ve 19/2

22

Ahmet İnan, Şükran
Gültekin ve 42 kişi

23

Ahmet Önal

388

TCK 215/1

( Eski TCK 312)
TCK 216
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2007

Şırnak Asliye
Ceza
Mahkemesi

2006

Kütahya 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

2004

Erzurum 2.
Ağır Ceza
Mahkemesi

2006

Beyoğlu 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

Şırnak'ta düzenlenen Newroz kutlamaları için Kürtçe ve Türkçe olarak dağıtılan çağrı
bildirileri nedeniyle Şırnak Belediye Başkanı Ahmet Ertak, DTP Şırnak İl Başkanı
İzzet Belge, DTP Şırnak İl Yöneticisi Salih Yılmaz, DTP Merkez İlçe Başkanı Emin
İrmez, parti yöneticileri Mehmet Selim Basan, Abdulaziz Bilgi, Maruf İke ve Halil
Kadirhan hakkında dava açıldı. İddianamede sanıkların 2911 Sayılı Toplantı ve
Gösteri Yasası ile Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet ettikleri gerekçesi ile
cezalandırılmaları istendi. Davanın ilk duruşması 19 Eylül günü görüldü. Duruşmaya
katılan sanıklarının ifadelerinin ardından mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan
Ertak ve Yılmaz'ın ifadelerinin alınmaması nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe
erteledi. Mahkeme, Ertak ve Yılmaz'ın polis nezaretinde mahkemeye getirilmesine
karar verdi.
Danıştay 2. Dairesi'nin "okula türbanla giden Aytaç Kılınç adlı öğretmenin anaokulu
müdürü olamayacağına" ilişkin kararının ardından 2006 yılında yapılan basın
açıklaması nedeniyle sendikacı ve gazeteciler hakkında açılan dava, 9 Mart günü
sonuçlandı. Kütahya 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı
Ahmet Gündoğdu, Kütahya Şube Başkanı Hıdır Yıldırım, Kütahya'da Olay gazetesi
Yazıişleri Müdürü Mustafa Boz, Genel Koordinatörü Alaaddin Uygun, Halkın Gazetesi
(Kütahya) gazetesi Yazıişleri Müdürü Hakkı Ön, Genel Koordinatörü Önder Yaylıoğlu,
Akis gazetesi Yazıişleri Müdürü Başak Akkaşoğlu ve Haber Müdürü İbrahim Coşkun
hakkında, "açıklamanın düşünceyi ifade özgürlüğü kapsamında yer aldığı"
gerekçesiyle beraat kararı verdi. Savcılık Hıdır Yıldırım ve Gündoğdu isimli
sendikacılar hakkında TCK’nin 288/1 ve 53 /1-2. maddeleri gereği, sendikacıların
sözlerini haber yapan gazeteciler Mustafa Boz, Alaaddin Uygun, Hakkı Ön, Önder
Yaylıoğlu, Başak Akkaşoğlu ve İbrahim Coşkun hakkında ise Basın Yasası 19/2 ve
19/1. maddeleri gereği dava açmıştı. 2 sendikacının yargıyı etkilediği iddia edilen
yorumlarını haber yapmak suçlaması ile savcılığın haklarında dava açtığı 6 gazeteci
Basın Kanunu gereği kendilerine teklif edilen ön ödeme yaparak ceza davasından
kurtulma önerisini kabul etmemişti.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi'nde "Öcalan Siyasi İrademdir" sloganıyla başlatılan imza
kampanyasına destek veren 44 kişi hakkındaki dava eylül ayında sonuçlandı.
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında DTP İlçe Yöneticisi Ahmet İnan ile
Belediye Encümeni Şükran Gültekin'in de bulunduğu 44 kişiye "suçu ve suçluyu
övmekten" 440'ar YTL para cezası verdi.
Peri Yayınları sahibi Ahmet Önal hakkında Mahmut Baksi'nin "Bir Kürt İşadamı
Hüseyin Baybaşin" adlı kitabı nedeniyle açılan dava, 28 Şubat günü Beyoğlu 2.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme, Önal'ı eski TCY'nin 312.
maddesi uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. İstanbul DGM'de 2002 yılı
Kasım ayında sonuçlanan davada, Önal aynı cezaya mahkum edilmişti. Önal, TCY
değişikliği nedeniyle yargılamanın yenilenmesi istemiyle başvurmuştu. Önal, "kitapta
güvenlik güçlerine hakaret edildiği (eski TCY madde 159)" gerekçesiyle de İstanbul
DGM tarafından para cezasına mahkum edilmişti.
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Devam ediyor.

Sonuçlandı. 8
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Sonuçlandı. 44
kişiye 440'ar
YTL para cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 1 yıl 8 ay
hapis cezası
verildi.
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24

Ahmet Önal ve Hüseyin
Beysülen

(TCK 220/8)
TMK 7/2

2005

25

Ahmet Önal ve Murat
Erol Coşkun

(TCK 159/1)
TCK 312

2004

26

Ahmet Sami Belek ve
Şahin Bayar

27

Ahmet Sami Belek ve
Şahin Bayar

28

Ahmet Sami Belek ve
Şahin Bayar

TCK 301

11.10.2006

29

Ahmet Sami Belek ve
Şahin Bayar

TCK 301/1

11.10.2006

30

Ahmet Sami Belek ve
Taylan Bilgiç

(Eski TCK 159)
TCK 301

11.10.2006

389

TCK 301

TCK 301

2007

11.10.2006
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Önal’a Hejare Şamil´in yazdığı ¨Diaspora Kürtleri¨ adlı kitap nedeniyle de TCY 220/8
Terör örgütü ve örgütün amacının propagandasını yapmak iddiasıyla dava açıldı.
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada mahkeme, görevsizlik kararı
İstanbul 11.
vererek dosyayı Kadıköy Asliye Ceza Mahkemesi´ne gönderdi. Ancak Kadıköy 2.
Ağır Ceza
Asliye Ceza Mahkemesi’nde 14 Aralık 2007 tarihinde görülen davada savcı tekrar
Mahkemesi
TMK’nin 7/2 maddesinden cezalandırılma isteyerek dosyayı Yargıtay Uyuşmazlık
Mahkemesine gönderdi. Yargıtay, davanın İstanbul 11. Ağır ceza mahkemesinde
görülmesine karar verdi. Mahkemi Önal’ın son savunmasını yapması için davayı 13
Şubat 2008 tarihine erteledi.
¨Acının Dili Kadın¨ adlı kitap nedeniyle, kitabın yazarı Murat Coşkun ve Peri Yayınları
sahibi Ahmet Önal hakkında TCY 159/1 “devletin askeri kuvvetlerini neşren tahkir ve
Beyoğlu 2.
tezyif etmek” iddiasıyla dava açıldı. Aynı kitap nedeniyle TCY 312. madde ¨Halkı ırk
Asliye Ceza
farklılığı gözetmek suretiyle kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek¨ iddiasıyla açılan
Mahkemesi
ikinci bir dava, bununla birleştirildi. Toplam 4.398.432.280. TL ağır para cezası ile
sonuçlanan dava Yargıtay tarafından bozuldu. Davaya 28 Şubat 2008 tarihinde
Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak duruşma ile devam edilecek.
Evrensel gazetesinde 14 Eylül 2006 tarihinde yayınlanan "JİTEM'ciler Diyarbakır'a
çağrıldı" başlıklı haber nedeniyle gazetenin sahibi Ahmet Sami Belek ve Yazıişleri
Şişli 2. Asliye
Müdürü Şahin Bayar hakkında TCY'nin 301. maddesi uyarınca açılan dava, 24 Ocak
Ceza
günü yapılan ilk duruşmada sonuçlandı. Genelkurmay'ın şikayeti üzerine açılan
Mahkemesi
davada mahkeme, "haberin eleştiri sınırları içinde kaldığı" gerekçesiyle beraat kararı
verdi.
Şişli Cumhuriyet Savcılığı, Evrensel gazetesinin 18.11.2005 tarihli sayısında
yayınlanan 1.ve 7. sayfalarda yer alan “Susurluk Çözülseydi, Şemdinli Olmazdı”
başlıklı haberde “Cumhuriyeti aşağılama”; sendika konfederasyonlarının ve meslek
odalarının Şemdinli ile ilgili yaptığı açıklama haberinde “suç işlemeye tahrik etmek”;
Şişli 2. Asliye
6. sayfada yer alan “Halk Böyle Uğurladı” başlıklı haberde “suçu ve suçluyu övme”; 7.
Ceza
sayfada yer alan Ahmet Yaşaroğlu’nun köşe yazısında ise “Cumhuriyeti aşağılama”
Mahkemesi
suçlarının işlendiğini iddia ederek dava açtı. Davanın ilk duruşması 11 Ekim 2006
tarihinde gerçekleştirildi. 13.12.2006 tarihinde görülen ikinci duruşmada mahkeme,
haberlerin basın özgürlüğü sınırları içinde kaldığına ve haber amaçlı yayınlandığına
karar verdi. Dava beraatle sonuçlandı.
Evrensel gazetesinin 25.11.2005 tarih ve 1565 sayılı nüshasının 6. sayfasında
Şişli 2. Asliye
yayınlanan "Şemdinli'nin Üstü Kapatılmasın" başlıklı haberin "Cumhuriyeti aşağıladığı
Ceza
" gerekçesi ile gazete aleyhine dava açıldı. Dava 2007 yılında sonuçlandı. Mahkeme
Mahkemesi
sanıklar hakkında beraat kararı verdi.
Günlük Evrensel Gazetesinin 20.11.2005 tarih ve 1560 sayılı nüshasının 6.
Şişli 2 Asliye
sayfasında yer alan "Eğitim Emekçileri Eylemde" başlıklı haberi nedeniyle Belek ve
Ceza
Bayar hakkında TCK'nin 301/1 maddesi gereğince açılan dava Şişli 2. Asliye Ceza
Mahkemesi
Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme sanıklar hakkında beraat kararı verildi.
Çetin Diyar'ın iki uzman çavuşun yapmış olduğu hareketleri eleştiren 20 Haziran
Zeytin Burnu 1.
2002 tarihli köşe yazısı nedeniyle Evrensel gazetesinin sahibi Ahmet Sami Belek ve
Asliye Ceza
gazeteci Taylan Bilgiç hakkında eski TCK’nin 159. maddesinden açılan dava Ceza
Mahkemesi
Kanun’u değiştiği için 301. maddeden görülüyor. Dava devam ediyor.
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Devam ediyor.

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 2
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Sonuçlandı. 2
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Sonuçlandı. 2
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.
Sonuçlandı. 2
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.
Devam ediyor.
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TCK 301

2007

Bakırköy 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

Ahmet Türk

TCK 215/1

2006

Diyarbakır 2.
Sulh Ceza
Mahkemesi

33

Ahmet Türk

TCK 215/1

2007

Diyarbakır
Sulh Ceza
Mahkemesi

34

Ahmet Türk ve Aysel
Tuğluk

35

Ahmet Türk, Osman
Baydemir, Yüksel
Mutlu, Filiz Koçali,
Mehmet Hatip Dicle,
Selim Sadak, Mehmet
Salih Yıldız, Seferi
Yılmaz, Hacı Demir,
Kadir Özcaner,
Emrullah Öztürk, Metin
Tekçe, Bedri Yalçin,
Hurşit Tekin, Refik
Gelici, Nevzat Geylan,
Mehmet Mustafa

31

Ahmet Şık ve Lale
Sarıibrahimoğlu

32

390

Siyasi Partiler
Yasası 81.
madde
TCK 215

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Ankara 9. Ağır
Ceza
Mahkemesi

Şemdinli
14.07.2007 Asliye Ceza
Mahkemesi

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Nokta dergisinde 8 Şubat günü yayınlanan "Asker İç
Güvenlikten Elini Çekmeli" başlıklı röportaj nedeniyle Muhabir Ahmet Şık ve röportaj
yaptığı Lale Sarıibrahimoğlu hakkında TCY'nin 301. maddesi uyarınca dava açtı.
İddianamede, Jandarma Genel Komutanlığı şikâyetçi olarak yer aldı.24 Ekim günü
görülen duruşmada mahkeme heyeti, şehir dışında görevli olduğu için Şık'a davetiye
çıkarılmasına ve Sarıibrahimoğlu'nun avukatı Ümit Kardaş'ın görevsizlik kararı
verilmesi yönünde ilettiği talebin reddine karar verdi. Şık'ı hukukçu Fikret İlkiz'in
temsil ettiği duruşmada savunmasını yapan Sarıibrahimoğlu, röportajda bazı
bölümleri iki gazetecinin sohbeti babında söylediğini, böyle olsa bile röportajın devlet
kurumlarının daha iyi bir şekilde işlemesi için eleştiri olarak kabul edilmesi gerektiğini
ifade etti. Dava, 3 Nisan 2008'e ertelendi.
DTP Genel Başkanı Ahmet Türk hakkında, 18 Ocak 2006 tarihinde yaptığı bir
konuşmada "Abdullah Öcalan'dan ‘sayın' diye bahsettiği" gerekçesiyle açılan dava, 6
Mart günü ilk duruşmada sonuçlandı. Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Ahmet
Türk'ü "suç ve suçluyu övdüğü" gerekçesiyle altı ay hapis cezasına mahkum etti.
Diyarbakır’da 21 Mart Nevruz kutlamaları sırasında PKK Lideri Abdullah Öcalan'a
"sayın" şeklinde hitap ettiği iddia edilen Demokratik Toplum Partisi Genel Başkanı
Ahmet Türk hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Ahmet Türk'ün Türk
Ceza Kanunu'nun (TCK) 215 /1 maddesi uyarınca düzenlenen "suçu ve suçluyu
övmek" fiilini işlediği belirtilerek cezalandırılması talep edildi.
DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk
hakkında, DTP Kadın Kolları'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hazırladığı bildiri
nedeniyle açılan davaya 22 Ocak günü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam
edildi. Duruşma eksik belgelerin tamamlanması için ertelendi. Dava, 26 Ocak 2007
tarihinde sonuçlandı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Türk ve Tuğluk'u Siyasi
Partiler Yasası'nın 81. maddesi (bildirinin Kürtçe hazırlanması) ve TCY'nin 215.
maddesi (suçu ve suçluyu övmek) uyarınca birer yıl altışar ay hapis cezasına
mahkum etti. DTP'lilerin Avukatı Nuri Özmen, MYK Karar Defteri'nde bildiri ile ilgili bir
karar bulunmamasına rağmen DTP'lilere potansiyel suçlu muamelesi yapıldığını,
kararı temyiz edeceklerini söyledi. Suçu ve suçluyu övmek suçunu düzenleyen
TCK’nin 215. maddesin'de “suçu işleyen kişinin işlediği suç nedeniyle övülmesi”nin
esas alındığına da dikkat çeken Özmen, böyle bir durumun söz konusu olmadığını
kaydetti.

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 1
kişiye 6 ay
hapis cezası
verildi.

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 2
kişiye 1'er yıl
6'şar ay hapis
cezası verildi.

18 Mart 2006 tarihinde gerçekleştirilen Şemdinli DTP İlçe Başkanlığı Binası ile Umut
Kitapevi'nin açılışı sırasında konuşma yapan DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ile
aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, DEP
milletvekilleri Selim Sadak ve Hatip Decle, İHD Merkez Yürütme Kurulu üyesi Yüksel Devam ediyor.
Mutlu, Hakkari Belediye Başkanı Metin Tekçe ve Şemdinli Belediye Başkanı Hurşit
Tekin'in de bulunduğu toplam 20 kişi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten dava açıldı.
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Yalçıner, Eşref Aker,
Tahsin Elmas ve
Muhammetemin Sari

36

Ahmet Yaman

TCK 301/2

37

Ahmet Zeki Okçuoğlu,
Vahdettin İnce ve Bedri
Vatansever

TCK 312/2
TMK 8/1-3

38

Ali Arslan, Hasan
Hüseyin Reyhanlı ve
Şeyma Kantarcı

TCK 215
TMK 7/2

2007

Adana 8. Ağır
Ceza
Mahkemesi

39

Ali Arslan, Pelin Yılmaz,
Zerife Kıran ve Sima
Dorak

TCK 215
TMK 7/2

2007

Adana 8. Ağır
Ceza
Mahkemesi

391

2006

Fatih 2. Asliye
Ceza
Mahkemesi

İstanbul 11.
27.02.2003 Ağır Ceza
Mahkemesi

Varyos Yayıncılık bünyesinde Türkçe ve Kürtçe yayın yapan Nu Azadi isimli aylık
derginin yazıişleri müdürlüğünü yapan Ahmet Yaman hakkında, Nu Azadi dergisinde
yayınlanan “Qıbrıxoğlu ve Silah Arkadaşları, Anlamadınız mı Anlatalım” başlıklı yazı
nedeniyle TCK 301'den açılan dava 2007 yılında sonuçlandı. Fatih 2. Asliye Ceza
Mahkemesi, yazıda geçen “Sömürgeci faşist Türk ordusu...” sözlerinin devletin askeri
teşkilatını aşağıladığını ileri sürerek, Yaman’ı TCK'nin 301/2. maddesi gereği 5 ay
hapis cezasına çarptırdı. Ceza 3 bin YTL para cezasına çevrildi. Nu Azadi’de
yayınlanan söz konusu yazı, 9. Kolordu Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu'nun Ekim 2005’te
Erzurum ziyareti sırasında kendisinden Kürtçe yardım talebinde bulunan bir kadına
"Git televizyon izle, Türkçe öğren" demesi üzerine yazılan bir eleştiri yazısıydı.
Doz Yayınları eski sahibi Ahmet Zeki Okçuoğlu, çevirmen Vahdettin İnce ve Can
Matbaası sahibi ve sorumlusu Bedri Vatansever hakkında, Mesut Barzani'nin iki ciltlik
"Barzani ve Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi" adlı kitap nedeniyle açılan dava devam
ediyor. 28 Kasım günü yapılan yargılamada, Okçuoğlu’nun adresinin tespit edilmesi
için Cumhuriyet Savcılığı’na yazı yazılmasına ve yargılamaya 28 Mart 2008 tarihinde
devam edilmesine karar verildi. 28 Kasım günü devam edilen yargılamada,
Okçuoğlu’nun adresinin tespit edilmesini için Cumhuriyet Savcılığı’na yazı
yazılmasına ve yargılamaya 28 Mart 2008 tarihinde devam edilmesine karar verdi.
Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinin 8. yıldönümüne ilişkin Roj TV’de yayınlanan röportaj
nedeniyle DTP Adana İl Başkanı Ali Arslan, THAY-DER Adana Başkanı Hasan
Hüseyin Reyhanlı, Demokratik Özgür Kadın Hareketi yöneticisi Şeyma Kantarcı
hakkında TCK’nin 215. maddesi uyarınca dava açıldı. Dava 10 Mart 2008 tarihine
ertelendi.
DTP Adana İl Gençlik Meclisi’nin 4 Mart’ta gerçekleştirdiği 1.Olağan Kongresi’nde
konuşma yapan Adana İl Başkanı Ali Arslan, Pelin Yılmaz, Zerife Kıran ve Sima
Dorak hakkında söz konusu kongrenin “PKK-Kongra Gel’in propaganda etkinliğine
dönüştüğü” ileri sürülerek “PKK’ye yardım etmekle” suçundan dava açıldı. Dava 10
Mart 2008 tarihine ertelendi.
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Sonuçlandı. 1
kişiye 5 ay
hapis cezası
verildi.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

40

Ali Bozan

TCK 301

2006

Mersin Sulh
Ceza
Mahkemesi

41

Ali Çalışkan, Evin Tunç,
İbrahim Özmen,
Şerafettin Kaplan,
Hediye Tekin, Hasan
İla, İlhami Çaçan,
Kudret Ecer ve Aydın
Ürey

TMK 7/2

2007

İzmir 10. Ağır
Ceza
Mahkemesi

42

Ali Rıza Vural

TCK 301/2

2005

Beyoğlu 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

43

Alper Görmüş

TCK 267

2007

Bakırköy 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

392

İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şube Sekreterliği yaptığı sırada, "Mersin'de 15
Şubat 2005 tarihinde düzenlenen gösteride Ümit Gönültaş'ın öldürülmesi nedeniyle
aynı yılın kasım ayında yaptığı açıklama" nedeniyle 301. maddeden 6 ay hapis
cezası verildi. Hapis cezası daha sonra 3 bin 600 YTL para cezasına çevrildi. Avukat
Ali Bozan cezanın ifade ve düşünce özgürlüğünü kısıtlayıcı bir karar olduğunu belirtti.
Bozan, “Cinayetlerin failleri bulunsun demek suç ise ben yine bu cinayetlerin failleri
bulunsun diyorum” dedi. Bozan ayrıca, kararı temyiz edeceklerini belirterek sonuç
alınmaması halinde AİHM’e başvuracaklarını söyledi.
31 Mart 2006 tarihinde kapatılan DEHAP Konak İlçe binası önünde “Diyarbakır ilinde
meydana gelen olayları protesto etmek” amacıyla gerçekleştirilen basın açıklaması
ile “örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla İHD İzmir Şube Saymanı Ali Çalışkan,
TAYAD-DER Yönetim Kurulu üyeleri Evin Tunç, İbrahim Özmen, Başkan Şerafettin
Kaplan, dernek üyesi Hediye Tekin, DEHAP İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan İla, İlhami
Çaçan, Kudret Ecer ve Aydın Ürey hakkında İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
dava açıldı.
Doz Yayınevi Editörü Ali Rıza Vural aleyhine, Mesut Barzani'nin iki ciltlik "Barzani ve
Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi" adlı kitabı ikinci kez yayınlaması nedeniyle dava
açıldı. Davanın gelecek duruşması 27 Mart 2008 tarihinde yapılacak. (Şubat 2003'te
yapılan ilk baskısına dava açılan dava yasa değişikliği nedeniyle düştü, ancak Mayıs
2005'te gerçekleştirilen ikinci baskıdan ötürü yeniden yargı önüne çıkarıldı.)
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral
Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen günlükleri yayınlayan Nokta dergisi Genel
Yayın Yönetmeni Alper Görmüş hakkında, 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle
dava açtı. Cumhuriyet Savcısı Remzi Yaşar Kızılhan tarafından hazırlanan
iddianamede, derginin genel yayın yönetmeni Alper Görmüş'ün, Emekli Oramiral
Özden Örnek'e basın yoluyla alenen "hakaret" ve "iftira" suçlarını işlediği iddia edildi.
İddianamede Görmüş'ün, hakaret suçundan 4 aydan 2 yıl 8 aya, iftira suçundan ise 1
yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi. Görmüş, 2 ayrı suçtan toplam 6 yıl 8 aya kadar
hapis cezası istemiyle hâkim karşısına çıkacak. Davanın ilk duruşması 18 Eylül 2007
tarihinde gerçekleşti. Görmüş, ifadesinde iddianın doğru olmadığını söyledi. Yaklaşık
3 bin sayfalık günlüğün yalnızca darbelere ilişkin 60 sayfasını haberlerine taşıdıklarını
belirten Görmüş "Niyetim iftira atmak ya da hakaret etmek olsaydı, günlükteki daha
kişisel, siyasal bağlantıları olan bölümleri yayımlardım, günlük Başbakanlık'tan
istensin, ben günlüğü mahkemeye ibraz edip etmeyeceğimi belirteceğim" dedi.
Görmüş'ün avukatı Ümit Kardaş da günlüklere ilişkin yazıların Nokta'dan önce
'www.denizciler.com' adlı internet sitesinde yayımlandığını ve medyada yer
bulduğunu, buna rağmen Görmüş dışında başka bir kimseye dava açılmadığını
belirterek "Demokrasiyle yönetilen bir ülkede, darbe iddiaları araştırılacakken böyle
bir davanın açılmış olması dikkat çekici" dedi. Görmüş'ün avukatları, mahkemeye
sundukları dilekçede, Nokta'nın bu haberinden önce ve sonra, iddiaları doğrular
yönde yazılar yazan gazeteciler Hasan Cemal, Enis Berberoğlu, Murat Yetkin, Aslı
Aydıntaşbaş, Şamil Tayyar'ın; ayrıca Aydıntaşbaş'a verdiği demeçte, iddialardan
haberdar olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Anadolu Ajansı'na
görüş açıklayan Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın da tanıklığına başvurulması istendi. Emekli Orgeneral Örnek'in avukatı
Dinçer Eskiyerli'yse Görmüş'ün haberle ilgili belgeleri ortaya koyması gerektiğini
söyledi. Mahkeme, davaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın, darbe
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Sonuçlandı. 1
kişiye 6 ay
hapis cezası
verildi.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

Devam ediyor.
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iddialarının soruşturulması noktasında 19 Nisan'da verdiği yetkisizlik kararı sonrası
dosyayı gönderdiği Genelkurmay Başkanlığı'ndan, ne gibi bir işlem yapıldığının ve
günlüklerin Başbakanlık'ta bulunup bulunmadığının sorulmasını kararlaştırdı.
Davanın ikinci duruşması, 29 Şubat 2008'de yapılacak.

44

Atilla Yayla

45

Aydın Budak

393

5816 sayılı
Atatürk
Aleyhinde
İşlenen Suçlar
Hakkındaki Yasa

TCY 215
TCY 216/1

İzmir Asliye
13.03.2007 Ceza
Mahkemesi

2007

Cizre Asliye
Ceza
Mahkemesi

İzmir Cumhuriyet Savcılığı, Prof. Dr. Atilla Yayla hakkında "18 Kasım 2006 tarihinde
AKP İzmir Gençlik Kolları'nın düzenlediği "Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkilerinin
Toplumsal Etkileri" konulu panelde yaptığı konuşma" nedeniyle dava açtı.
İddianamede, Yayla'nın, "bu adam" şeklinde söz ederek "Atatürk'e hakaret ettiği"
gerekçesiyle 5816 sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Hakkındaki Yasa'nın 1/1.,
2/1. maddeleri ile ve TCY'nin 53. maddesi uyarınca cezalandırılması istendi. 30
Nisan günü İzmir Asliye Ceza Mahkemesi'nde Yayla, "Atatürk'le ilgili kötü sözler
sarfetmedim. Kemalizmin ilerlemediğini, gerilemeye neden olduğunu söyledim.
‘Neden her yerde bu adamın heykeli var. Üstünü örtmezlerse, Avrupa bunu bize
sorar' şeklinde laflar etmedim... Bir gazetenin çarpıtması sonucu sanık sandalyesinde
bulunuyorum. Bu olaydan sonra hiç yoktan ağır dille hakaretlere uğradım... Tezlerime
karşı cevap verilmesini istedim. Ama kendimi çirkin bir karalama kampanyası içinde
buldum. Ben Atatürk'e yönelik sözleri sarfedip etmediğimi hatırlamıyorum ve
bilmiyorum. Bir tek ‘Kemalizm ilerlemekten çok, gerilemeye başladı' sözünü
Devam ediyor.
kullandım" dedi. Yayla'nın avukatı Murat Cengiz de panele ilişkin CD çözümünde
sadece ilk konuşmacının konuşmasının yer aldığına müvekkilinin konuşmasının
herhangi bir görüntüsünün olmadığına dikkat çekti. Cengiz, "Müvekkillim bir
gazetenin yaptığı haberden dolayı, ağır hakaretlere uğramıştır. Haberi tekzip ettik.
Mahkeme tekzibin yayınlanması konusunda karar verdi. Ayrıca gazete ve haberi
yapan muhabir hakkında da İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası
açtık" dedi. 10 Aralık günü yapılan duruşmada, Savcı, “Avrupa Birliği ve Türkiye
İlişkilerinin Toplumsal Etkileri” başlıklı panelde Mustafa Kemal Atatürk’ten “adam”
diye söz ettiği gerekçesiyle “Atatürk’ü Koruma Kanunu” uyarınca yargılanan Prof. Dr.
Atilla Yayla’nın cezalandırılmasını istedi. Yayla, geçici görevle İngiltere'de bulunduğu
için duruşmaya katılmadı. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütaalasında Yayla'nın
söyleminin, bilimsel açıklama boyutunu geçtiğini ve Atatürk'ün hatırasına alenen
hakaret içerdiğini savundu. Yayla'nın avukatlarının mütaalaya karşı yazılı savunma
sunmaları için süre veren mahkeme, yargılamayı 28 Ocak 2008 tarihine erteledi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinin DTP'li Belediye Başkanı Aydın Budak hakkında, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen gösteriden sonra 31 kadının tutuklanması
üzerine yaptığı açıklama ve 21 Mart Newroz kutlamalarındaki konuşması nedeniyle
Cizre Cumhuriyet Savcılığı tarafından dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Budak'ın Devam ediyor.
TCY'nin 215 (suçu ve suçluyu övmek) ve 216/1 (halkı kin ve düşmanlığa kışkırtma)
maddeleri uyarınca cezalandırılması istendi. Cizre Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8
Mayıs günü görülen duruşmada Aydın Budak tahliye edildi. Ancak, aynı gerekçelerle
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Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı için serbest bırakılmadı.

46

Aydın Budak

TMK 7/2

2007

Diyarbakır 5.
Ağır Ceza
Mahkemesi

47

Ayhan Karabulut, Dicle
Manap, Cemalettin
Padir ve Mehmet Şirin

TMK 7/2

2007

Diyarbakır 6.
Ağır Ceza
Mahkemesi

48

Aysel Tuğluk ve Hilmi
Aydoğdu

TMK 7/2

2007

Diyarbakır 4.
Ağır Ceza
Mahkemesi
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Şırnak'ın Cizre ilçesinin DTP'li Belediye Başkanı Aydın Budak hakkında, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen gösteriden sonra 31 kadının tutuklanması
üzerine yaptığı açıklama ve 21 Mart Newroz kutlamalarındaki konuşması nedeniyle
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından dava açıldı, Budak'ın TMY'nin 7/2.
maddesince (yasadışı örgüt propagandası) cezalandırılması istendi.
Dava,
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Mayıs günü başladı. 17 Mayıs günü
Devam ediyor.
görülen duruşmada, savunmasını yapan Budak, konuşmasının Türkçeye çevirilerinin
yanlış olduğunu anlattı. Budak'ın avukatları da aynı gerekçelerle Cizre Asliye Ceza
Mahkemesi'nde süren dava ile bu davanın birleştirilmesini istediler. Davaların
birleştirilmesini kabul eden mahkeme, Budak'ın tahliyesine karar verdi. Budak, Cizre
Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 Mayıs günü yapılan duruşmada da tahliye kararı
verildiği için serbest bırakıldı.
DTP Diyarbakır İl Başkanı Hilmi Aydoğdu'nun tutuklanmasını protesto etmek
amacıyla 26 Şubat günü DTP Batman İl Örgütü'nde açıklama yapan DTP Batman İl
Başkanı Ayhan Karabulut ile il yöneticileri Dicle Manap, Cemalettin Padir ve Mehmet
Şirin Tekik hakkında, “basın açıklamasının PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın posterinin
önünde yapılması” nedeniyle Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7/2 maddesi Devam ediyor.
uyarınca "yasadışı örgüt propagandası yapmaktan" 1 yıldan 5 yıla kadar hapis
istemiyle dava açıldı. 4 Eylül günü görülen duruşmada, yaklaşık 6 aydır tutuklu
bulunan DTP Batman İl Yöneticisi Dicle Manap serbest bırakıldı. Mahkeme, diğer
sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
DTP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ve DTP Diyarbakır İl Başkanı Hilmi
Aydoğdu hakkında, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle 3 Eylül 2006 tarihinde
Diyarbakır'da düzenlenen mitingdeki konuşmaları nedeniyle açılan dava, 1 Şubat
günü başladı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşma, Tuğluk'un
ifadesinin alınması için ertelendi. Davada, Tuğluk ve Aydoğdu'nun Terörle Mücadele
Yasası'nın 7/2 maddesi uyarınca (yasadışı örgüt propagandası) cezalandırılması
isteniyor. 30 Kasım günü görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Aysel Tuğluk
ile Hilmi Aydoğdu katılmadı.Sanık Tuğluk’un avukatı Fethi Gümüş, Aysel Tuğluk’un
milletvekili seçildiğini belirterek, yasa uyarınca yargılamanın durdurulması gerektiğini
söyledi. Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada Aysel Tuğluk’un milletvekili Devam ediyor.
seçilmesine ilişkin olarak Diyarbakır İl Seçim Kurulu’ndan istenen mazbatanın onaylı
bir nüshasının geldiğini ve dava dosyasına eklendiğini bildirdi. Savcı, sanık Tuğluk’un
terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılandığını hatırlatarak,
anayasanın 83/2 ve 14. maddelerine göre, yasama dokunulmazlığının
sınırlandırıldığını, bu nedenle söz konusu suçla ilgili yargılamanın devamını istedi.
Mütalaada, DTP İl Başkanı Aydoğdu’nun da konuşmasında örgütün propagandasını
yaptığını kaydeden savcı, sanıklar Tuğluk ve Aydoğdu’nun Terörle Mücadele
Kanunu’nun “terör örgütünün propagandasını yapmak” suçunu içeren 7/2. maddesi
uyarınca cezalandırılmalarını istedi. Sanık avukatları, savunma için süre talebinde
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bulundu. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının, savunmalarını hazırlamaları için
duruşmayı erteledi.

49

Ayşe Karakaya, Nazir
Cengiz Kutlu, Erol
Karakaya, Osman
Fikret Budak, İsmail
Fethi Eken, Turgut
Güler, Süreyya
Özdemir, Fikret
Erginbaş, Okan Esen,
Nurşen Karakaya,
Abdullatif Avcı, Mehmet
Cigerci, Edhem
Sarıhan, Murat Şahin,
Hasan Gezer, Ayşen
Karakaya, Sinan Güler,
Yasemin Erden,
Mazlum Gül ve Metin
Kocabıyık

TCK 215/1

Salihli Sulh
21.11.2006 Ceza
Mahkemesi

50

Aziz Akşahin

TCK 215

51

Bahadır Kurbanoğlu

TCK 301

Fatih Asliye
03.10.2006 Ceza
Mahkemesi

TCK 216

Doğubeyazıt 2.
21.10.2005 Asliye Ceza
Mahkemesi

52

Bayram Kubilay ve
Ahmet İnan

395

2007

Diyarbakır 2.
Sulh Ceza
Mahkemesi

ODTÜ'de 1977 yılında jandarmalar tarafından vurularak ve süngülenerek öldürülen
Ertuğrul Karakaya için 8 Haziran 2006 tarihinde Manisa'nın Salihli ilçesinde
düzenlenen anma töreni nedeniyle annesi Ayşe Karakaya, Ertuğrul Karakaya'nın
kardeşinin de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede,
sanıkların TCY'nin 215. maddesi (suçu ve suçluyu övme) uyarınca cezalandırılması
istendi. Dava, 9 Mart günü Salihli Sulh Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada
Avukat Ali Koç, Ertuğrul Karakaya hakkında herhangi bir mahkumiyet kararı
olmadığını hatırlatarak, "suçu ve suçluyu övmenin söz konusu olamayacağını"
vurguladı. "Cumhuriyet Savcısı Seyfullah Öselmiş'in hukuk tarihine olumsuz örnek
olarak geçecek bir dava" açtığını ifade eden Avukat Ali Koç, "Savcı hukuku alet
ederek bir yalan üstünde kamuoyunun uzlaşmasını sağlamaya çalışıyor. Annesi
oğlunu andığı için suçluyu övmekle suçlanıyor. Davada, sadece sanıkların beraatının
yeterli olmayacağını düşünüyoruz" dedi. 8 Haziran günü görülen duruşmada
sanıkların reddi hakim talebi kabul edildi. Dava 16 Kasım günü sonuçlandı.
duruşmada, Ankara 1. Ceza Mahkemesi `nden istenen belgelerin gelmemesi ve tanık
polislerin huzurda dinlenmemesi nedeniyle sanıkların beraatına karar verdi.
Diyarbakır Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu
(TUHAD-FED) Genel Sekreteri Aziz Akşahin, 4 Nisan 2007 tarihinde Şanlıurfa'nın
Halfeti İlçesi'ne bağlı Ömerli (Amara) Köyü'ne düzenlenen yürüyüş öncesi federasyon
binasında yaptığı basın açıklamasında 'Sayın Öcalan' ifadesini kullandığı
gerekçesiyle yargılandığı mahkemece 6 ay hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme,
hapis cezasının para cezasına dönüştürülmesine ve ertelenmesine yer olmadığına
karar verdi.
22 Nisan'da Özgür-Der'in Fatih Saraçhane Parkı'nda düzenlediği eylemde, Hakimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Van Savcısı Ferhat Sarıkaya'yı ihraç kararı ile ilgili
yaptığı konuşma nedeniyle Kurbanoğlu'ya Fatih Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava
açıldı.
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde yayınlanan "Ararat'ın Sesi" gazetesinde 9 Eylül 2005
tarihinde yer alan Kürtçe "Çarşiye Bazide" başlıklı yazı nedeniyle yazar Bayram
Kubilay ve gazetenin sahibi Ahmet İnan hakkında "Basın Yasası'na aykırı
davrandıkları" ve "halkı düşmanlığa kışkırttıkları" iddiasıyla açılan dava, 17 Ocak
günü sonuçlandı. Doğubeyazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesi, "yazıda geçen ‘Kürdistan'
sözcüğü suç unsuru oluşturmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.
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Sonuçlandı. 19
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 6 ay
hapis cezası
verildi.

bilinmiyor

Sonuçlandı.
Yargılanan 2
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.
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Bedri Fırat

TCK 220/8
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2004

Erzurum 2'nci
Ağır Ceza
Mahkemesi

54

Belma Akçura

TCK 125

2006

Ankara 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

55

Bergüzar Oruç

TMK 7/2

2007

Diyarbakır 6.
Ağır Ceza
Mahkemesi

56

Beşir Belke, Yakup
Aslan ve Hilmi
Karaoğlan

TCK 215

2007

Edirne 2. Sulh
Ceza
Mahkemesi

57

Birgül Özbarış

TCK 318

Beyoğlu 2.
06.07.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi

58

Birgül Özbarış ve
Hasan Bayar

TCK 318

Beyoğlu 2.
18.10.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi

59

Birgül Özbarış ve
Hasan Bayar

TCK 318

Beyoğlu 2.
18.10.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi
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Eski Erzurum DTP İl Başkanı olan Fırat hakkında, 2004'te yaptığı basın
açıklamasında, "Sayın Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrılar ve çözüm önerileri ile beş
yıldır Türkiye'de çatışmasız bir dönem gelişmesini sağladı" dediği gerekçesiyle
yapılan yeniden yargılama 2007 yılında sonuçlandı. Fırat, Erzurum DGM'de yapılan
yargılama sonucu 10 ay hapis cezasına çarptırılırken cezası ertelendi. Yargıtay,
Terörle Mücadele Yasası'ndan verilen cezaların ertelenemeyeceğini hatırlatarak
kararı bozdu. Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Fırat 10
ay hapis cezasına mahkum oldu.
"Derin Devlet Oldu Devlet" adlı kitabı nedeniyle Milliyet gazetesi muhabiri Belma
Akçura hakkında açılan dava Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı.
Belma Akçura, "Abdullah Çatlı'nın arkadaşı Nevzat Bor'a hakaret ettiği" gerekçesiyle
üç ay hapis cezasına mahkum edildi, ceza, 1.800 YTL para cezasına çevrildi.
22 Temmuz seçimleri öncesi Mardin'de yapılan çalışmaları haberleştiren DİHA
muhabiri Bergüzar Oruç hakkında, “ROJ TV haber bültenine katılarak gün içindeki
gelişmeleri Kürtçe aktarması” sonrası “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 28 Kasım günü Diyarbakır 6. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. duruşmasında Savcı Tuncer Çetin, esasa
ilişkin mütalaasını sundu. Çetin, mütalaasında saat 23.00'de yayınlanan haber
bültenine katılan Oruç'un o gün meydana gelen olayları aktardığını belirtti.
Mütalaada, DİHA muhabiri Oruç'un haber içerikli olmayan kişisel yorumlarını
aktardığı ileri sürülerek, “Kişisel yorumlarında Abdullah Öcalan hakkında Kürt Halk
Önderi Öcalan şeklinde yasadışı terör örgütünün propagandasını içerir mahiyette
konuşma yaptığı anlaşılmıştır” dedi. Savcı Çetin, bu gerekçelerle, Oruç'un Terörle
Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasını istedi. Oruç'un
avukatı Servet Özen, savunma için ek süre isterken, söz konusu konuşmaların
bilirkişi tarafından çözülmesini istedi. Mahkeme heyeti söz konusu haber bülteninde
geçen konuşmaların bilirkişi tarafından çözülmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir
tarihe erteledi.
Edirne Cumhuriyet Savcılığı, DTP Edirne İl Başkanı Beşir Belke, Kırklareli İl Başkanı
Yakup Aslan ve Tekirdağ İl Başkanı Hilmi Karaoğlan hakkında, 2 Aralık 2005
tarihinde düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Abdullah Öcalan'dan ‘sayın' diye
bahsetmeleri" nedeniyle dava açtı. İddianamede, il başkanlarının TCY'nin "suçu ve
suçluyu övme" başlıklı 215. maddesi uyarınca cezalandırılması istendi. Dava 11 Mart
2008 tarihine ertelendi.
3 Mayıs'ta Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Nihat Erdem, 24 Nisan'da yayımlanan
"Kardeşlerinize Silah Çekmeyin" ile 9 Nisan 2006'da çıkan "Vicdani Retçi Savda:
Askere Gitmeyin" başlıklı haberlerden "Ülkede Özgür Gündem" gazetesi muhabiri
Birgül Özbarış hakkında, "halkı askerlikten soğutmak" iddiasıyla dava açtı. Toplam 21
yıl hapsi istenen gazetecinin yargılanmasına Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde
6 Temmuz'da başladı.
Ülkede Özgür Gündem gazetesi muhabiri Birgül Özbarış'ın 24 Eylül 2005 tarihli
"Savaşa Karşı Buluşma" başlıklı yazısı nedeniyle Özbarış ve gazetenin sorumlu yazı
işleri Müdürü Hasan Bayar hakkında "halkı askerlikten soğutmak" iddiasıyla dava
açtı.
19 Ekim 2005 tarihli Ülkede Özgür Gündem gazetesinde yayınlanan “Redcilerden
AB'ye Mesaj Var” başlıklı yazısı nedenyile Özbarış ve gazetenin sorumlu yazı işleri
müdürü Hasan Bayar hakkında dava açıldı.
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Sonuçlandı. 1
kişiye 10 ay
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 3 ay
hapis cezası
verildi.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

bilinmiyor

bilinmiyor

bilinmiyor

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

60

Birgül Özbarış, Hasan
Bayar ve Ali Gürbüz

TMK 7/2
TCK 215
TCK 218

Beyoğlu 2.
12.10.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi

61

Birgül Özbarış, Hasan
Bayar ve Ali Gürbüz

TCK 318
TMK 6/2

2006 veya
öncesi

62

Cahit Yaka, Hasan
Rahmi Dural, Hasan
Önkaş, Nevrez Yıldız,
Şadi Arslan, Ejlan Çelik
ve Zeki Bulut

TCK 215/1

2006

Muğla Sulh
Ceza
Mahkemesi

63

Celal Sonuvar, Ziya
Uncu, Gürsel Sığınır,
Ethem Dinçer, Yılmaz
Bozkurt, Şamil Işık
Cevahir ve 7 kişi

2006

Diyarbakır 4.
Ağır Ceza
Mahkemesi

64

Cemal Veske ve İlhami
Demir

TCK 220/8
2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri Yasası

65

Cemal Veske, Osman
Nuri Zorlucan, Eşref
Ekinci, Hüseyin Tunç,
Murat Polat, İbrahim
Halil Ateş, Necmi
Kalçık, Sadun Kün,
Şeyhmus Acar, Aykan
Mat, Mehmet Erden,
Rıdvan Olcasöz,
Mehmet Latif Alp, Veysi
Abiş ve Ercan Güneş

Siyasi Partiler
Kanunu

66

Cengiz Kapmaz

397

TMK 7/2

Mardin Asliye
15.06.2005 Ceza
Mahkemesi

2006

İstanbul 13.
Ağır Ceza
Mahkemesi

Ülkede Özgür Gündem Gazetesinde 17.2.2006 tarihinde yayınlanan ve Birgül Özbaş
tarafından kaleme alınan "Öcalan'ın ölüm orucu önerisini değerlendiren Kürtler
devleti uyardı: Biz ölüm orucuna varız" başlıklı yazı nedeni ile Birgül Özbarış, Hasan
Bayar ve Ali Gürbüz aleyhine dava açıldı.
15.05.2005 tarihinde yayınlanan "Ne Askerlik Ne Savaş ve Türkiye Rolünü Oynarsa”
başlıklı haberleri nedeniyle Birgül Özbarış, gazetenin sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Hasan Bayar ve İmtiyaz Sahibi Ali Gürbüz hakkında dava açıldı.
Muğla'da 3 Haziran 2006 tarihinde "78'liler Girişimi" tarafından düzenlenen "12
Mart'tan 12 Eylül'e" konulu panel nedeniyle, tertip komitesi üyeleri Cahit Yaka, Hasan
Rahmi Dural, Hasan Önkaş, Nevrez Yıldız, Şadi Arslan, Ejlan Çelik ve Zeki Bulut
hakkında açılan davaya, 16 Mart günü devam edildi. Muğla Sulh Ceza
Mahkemesi'nde yapılan duruşma, panelde görevli hükümet komiserinin dinlenmesi
için ertelendi. Panelin gerçekleştirildiği salonda Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya,
Deniz Gezmiş posterlerinin ve "Unutmadık Unutturmayacağız" yazılı pankartın
asılması nedeniyle sanıkların "suçu ve suçluyu övmek" iddiası ile cezalandırılması
isteniyor. Mahkeme Heyeti 24 Temmuz günü yapılan duruşmayı 1 Kasım 2007
tarihine erteledi.
Gazeteci Yazar Hrant Dink’in öldürülmesini protesto etmek için Mersin’de bir basın
açıklaması gerçekleştiren ve aralarında ÖDP İl Başkanı Ziya Uncu, EMEP İl Başkanı
Gürsel Sığınır, Mersin 78’liler Derneği Başkanı Ethem Dinçer, SES başkanı Yılmaz
Bozkurt, İHD Mersin İl başkanı Celal Sonuvar, Halkevi Başkanı Şamil Işık Cevahir’in
da bulunduğu 13 kişi hakkında dava açıldı.
Feshedilen Demokratik Halk Partisi (DEHAP) Mardin İl Başkanı Cemal Veske
hakkında, Tunceli'de 2005 yılında öldürülen bir HPG militanının cenaze törenindeki
konuşması nedeniyle açılan dava, 25 Ocak günü sonuçlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi, Veske ve Demir'i TCK'nin 220/8 uyarınca 'örgütün ve örgütün amacının
propagandasını yapmak' maddesi uyarınca ayrı ayrı 10'ar ay ve yine 2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 32'nci maddesini ihlal etmekten de 15 ay
olmak üzere toplam 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanıklara
375 YTL adli para cezası verdi.

bilinmiyor

bilinmiyor

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 2
kişiye 2'şer yıl
1'er ay hapis ve
375'er YTL para
cezası verildi.

21.02.2005 tarihinde DEHAP Mardin İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapan 15
parti yöneticisi ve üyesi hakkında atılan sloganlar ve açılan pankartlar gerekçe
gösterilerek SPY'nin 78 ve 81/c maddeleri yollamasıyla aynı yasanın 117. maddesi
uyarınca dava açıldı.

Kapanan Ülkede Özgür Gündem Gazetesi Muhabiri Cengiz Kapmaz hakkında, 22
Haziran 2006 tarihinde "PKK Meclise Girsin" başlıklı röportajı nedeniyle açılan
davaya 13 Şubat günü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Devam ediyor.
Duruşma, Kapmaz'ın röportaj yaptığı Orhan Doğan'ın ifadesinin alınması için 18
Mayıs gününe ertelendi. İddianamede, Cengiz Kapmaz'ın TMY'nin 7/2 maddesi
uyarınca cezalandırılması isteniyor.
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TCK 215
TCK 218

67

Cengiz Kapmaz

68

Cengiz Sarı, İbrahim
Akkaya, Enis Çoban,
Mehmet Albas, Mustafa
Kırgül, Reşat Saral ve
Bahadır Eser

TCK 125

2007

69

Cihan Altıntaş

TCK 215

2007

Siyasi Partiler
Kanunu

2006 veya
öncesi

2007

2005

70

Cihan Sincar

71

Cuma Bozgeyik

5816 sayılı
Atatürk
Aleyhinde
İşlenen Suçlar
Hakkındaki Yasa

72

Cumhur Kılıççıoğlu

Tazminat Davası
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2006
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Ülkede Özgür Gündem Gazetesi Muhabiri Cengiz Kapmaz hakkında, 15 Şubat 2006
tarihinde Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nde geçirdiği günleri anlattığı '2 bin 555
gün geçti' başlıklı haber nedeniyle dava açıldı. "Öcalan'ı övdüğü" gerekçesiyle
TCK’nin 215. ve 218. maddeleri uyarınca 4.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan
davanın ilk duruşması 16 Şubat 2007 tarihinde görüldü.
Kurdukları müzik grubuyla, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ni (ÖSYM)
protesto etmek amacıyla 'Ö-SE-YE-ME' şarkısını yazan ve besteleyen yedi kişi
hakkında, “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret”
suçundan bir yıl beş ay hapis istemiyle dava açıldı. Dava 25 Eylül günü görülen
Ankara 4. Sulh
duruşmada sonuçlandı. Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki davanın
Ceza
duruşmasında sanık avukatları, internette yayınlanan klibin ve şarkı sözlerinin eleştiri
Mahkemesi
niteliğinde olduğunu belirterek, sanıkların ilk çektikleri klip ile internette yayınlanan
klibin farklı olduğunu, bunu kimin çektiğinin ise bilinmediğini savundu. Yargıç Erdal
Işık, 'kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret' suçunun
unsurlarının oluşmadığını belirterek, beraat kararı verdi.
Tokat Demokrat gazetesi Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri müdürü Cihan Altıntaş
hakkında, gazetenin birinci sayısındaki "Mahir ve Arkadaşları Hala Gençliğin İdolü
Olarak Yaşamaktadır" başlıklı yazı nedeniyle dava açıldı. Tokat Cumhuriyet
Tokat 2. Asliye Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede söz konusu yazıda "suç ve suçlunun
Ceza
övüldüğü" öne sürülerek bu suçun basın yoluyla işlenmesi nedeniyle verilecek
Mahkemesi
cezada artırıma gidilmesi talep edildi. Altıntaş'ın yargılamasına Tokat 2. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde başlanacak. Davanın ilk duruşması 2 Temmuz günü görüldü. Altıntaş
yazının ifade özgürlüğü kapsamında olması gerektiği yönünde ifade verirken
Mahkeme Heyeti davayı 10 Eylül 2007 tarihine erteledi.
Kızıltepe (Mardin) Belediye Başkanı Cihan Sincar hakkında, 2004 yılı Mayıs ayında
Ceylanpınar
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitingde Kürtçe konuştuğu
Asliye Ceza
gerekçesiyle açılan dava, 13 Nisan günü sonuçlandı. Ceylanpınar Asliye Ceza
Mahkemesi
Mahkemesi, Sincar'ı altı ay hapis cezasına mahkum etti. 2.420 YTL para cezasına
çevrilen ceza ertelendi.
İstanbul Büyükçekmece Mimarsinan Belediye Başkanı Cuma Bozgeyik hakkında,
5186 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Yasa'ya aykırı davrandığı
Büyükçekmece
iddiasıyla dava açıldı. 2005 yılı Mayıs ayında yurtdışında bir gezide anlattığı fıkrada
Asliye Ceza
Atatürk'e hakaret edildiği iddiasıyla yargılanan Bozgeyik, fıkra nedeniyle AKP'den
Mahkemesi
ihraç edildi. Fıkrayı anlattığı sırada Bozgeyik’i alkışlayarak suça iştirak ettikleri öne
sürülenler hakkında ise takipsizlik kararı verildi.
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Ergun Çelik'in "Siirt'te Mücadele" gazetesi sahibi Cumhur Kılıççıoğlu aleyhinde açtığı
tazminat davasını bozdu. Yargıtay, 12 Şubat 2007'de alınan ve geçen günlerde
gazeteciye tebliğ edilen kararda bozmaya, yargılamasını yerine getiren Siirt Asliye
Hukuk Mahkemesi'nin ceza yargılamasının sonucunu beklemeden karar vermesini
Siirt Asliye
gerekçe olarak gösterdi. 52 yıllık gazeteci Kılıççıoğlu, üniversitenin sorunlarını ele
Hukuk
alan haber ve yazılar nedeniyle Öğretim Üyesi Ergun Çelik'e hakaret ettiği
Mahkemesi
gerekçesiyle 22 Kasım 2005 tarihinde hapisten ertelemeli 519 YTL para cezasına;
kısmen kabulle sonuçlanan tazminat davasından da 6 Aralık 2005'te 3 bin YTL
ödemeye mahkum edilmişti. Gazeteci Kılıççıoğlu'nun avukatı Mehmet Ali Özel,
bunun üzerine her iki mahkumiyet kararını da temyiz etmişti. Asliye Ceza
Mahkemesi, gerekçeli kararında, "kabadayı" ve "yalan sever" ifadelerini yakıştırma
İstanbul 11.
Ağır Ceza
Mahkemesi
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Devam ediyor.

Sonuçlandı. 7
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 1
kişiye 6 ay
hapis cezası
verildi.

Devam ediyor.

Devam ediyor.
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olarak değerlendirmiş, cezayı "iki benzetmenin tarafların içinde bulunduğu çevre,
sosyal statüleri, bu sözlerin toplumdaki algılama şekline" dayandırmıştı.

73

74

75

Çetin Güven, Zeynep
Ertuğrul, Menmet
Başbağ, Nurgül Acar,
İbrahim Acar, Emra
Bakır, Hasan Basri
Yıldız, Hacer Örgülü ve
Atanur Durmuş
Deniz Bakır, Alihan
Alhan, Necla Çomak,
Metin Külekçi, Mehmet
Ali Tosun, Filiz
Uluçelebi, Mesut
Açıkalın, Levent Çakır,
Latife Canan Kaplan,
Uğur Güdük, Serdar
Kır, Selçuk Mart, İrfan
Alayvaz ve Yasin Kurt

Doğan Akın ve Milliyet
gazetesi

399

TCK 301

TCK 314/2

Tazminat Davası

2007

Mart 2006

2006

Trabzon Ağır
Ceza
Mahkemesi

Ankara 11.
Ağır Ceza
Mahkemesi

İstanbul 6.
Asliye Hukuk
Mahkemesi

Trabzon'da 2005 yılı Nisan ayında bildiri dağıtan TAYAD üyelerinin saldırıya
uğraması nedeniyle açılan davanın 14 Eylül 2005 tarihinde yapılan duruşmasından
sonra düzenlenen basın açıklaması nedeniyle 10 kişi hakkında TCY'nin 301.
maddesi uyarınca dava açıldı. Dava 15 Eylül 2006 tarihinde basın açıklaması
sırasında açılan "Provokasyonları Genelkurmay Yapıyor" yazılı pankart ve "Linç
olayına devlet ve Genelkurmay da çanak tutmuştur" ifadesi nedeniyle açıldı. Davanın
ilk duruşması 19 Nisan 2007 tarihinde gerçekleştirildi.
Ankara'da Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasa tasarılarını protesto
amacıyla 2005 yılı Kasım ayında düzenlenen mitingde "yasadışı örgüt lehine slogan
attıkları" gerekçesiyle 14 kişi hakkında açılan dava, 17 Ocak günü sonuçlandı.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) Ankara
Temsilcisi Deniz Bakır'ı "MLKP üyesi olduğu" gerekçesiyle yedi yıl altı ay, ESP
üyeleri Alihan Alhan, Necla Çomak, Metin Külekçi'yi altışar yıl üçer ay, Mehmet Ali
Tosun, Filiz Uluçelebi, Mesut Açıkalın, Levent Çakır, Latife Canan Kaplan, Uğur
Güdük, Serdar Kır, Selçuk Mart ve Yasin Kurt'u birer yıl sekizer ay hapis cezasına
mahkum etti. Eski Ankara Sosyalist Gençlik Derneği Başkanı İrfan Alayvaz hakkında
beraat kararı verildi.
Başbakan Erdoğan'ın danışmanı Cüneyd Zapsu, Milliyet Gazetesi Haber Müdürü
Doğan Akın hakkında, 3 Temmuz 2006 tarihinde yazdığı "Milliyet'ten Okurlarına"
köşesinde yer alan yazı nedeniyle 10 bin YTL'lik manevi tazminat davası talep etti.
Dava dilekçesinde, "Zapsu hakkında bilinçli olarak karalama kampanyası yapıldığı,
yanlış, yanıltıcı iddialarda bulunulduğu, kamuoyunda terör örgütleriyle bağlantılı
olduğu, bunlara destek verdiği ve yardım ettiği düşüncesi yaratıldığı" iddia edildi.
Dilekçede, yazıda yer alan "Rapora göre, Başbakan'ın danışmanı Cüneyd Zapsu ile
annesi Gaye Zapsu da El Kadı hesabına para göndermişti. Bugüne dek tam 11 gün
aralıksız olarak yayımladığımız El Kadı dosyasında basında örneğine ender
rastlanabilecek bir fikri takip ısrarı ve ekip çalışması sergiledik" şeklindeki paragrafa
da itiraz edildi. Bu bölümün ve yazının bütününde yer alan ifadelerin güncel olmayan,
gerçeğe aykırı, yanlış, yanıltıcı ve Zapsu'nun manevi şahsiyet haklarına saldırı
niteliğinde olduğu savunuldu. İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, 28 Haziran 2007
tarihindeki son oturumunda 2006/196E. sayılı dosya hakkında kararını verdi.
Mahkeme, Cüneyd Zapsu tarafından Milliyet ve Milliyet Gazetesi Haber Müdürü
Doğan Akın hakkında açılan davayı reddetti.
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Devam ediyor.

Sonuçlandı. 1
kişiye 7 yıl 6 ay,
3 kişiye 6'şar yıl
üçer ay, 9
kişiye birer yıl
sekizer ay
hapis cezası
verildi.1 kişi
beraat etti.

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.
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76

Doğan Araz, Sibel Can,
Filiz Uluçelebi, Mehtap
Adıgüzel, Gökçe Otlu
Sevimli, Canan Aytunç,
Ali Kurt ve Meral
Taşkıran

77

DTP Gebze İlçe Örgütü
Yöneticileri

78

DTP'li 54 belediye
başkanı

79

Durmuş Şahin, Selçuk
Uçan ve Ayberk
Yurtseven

400

TMK 5
TCK 314/2

TCK 215/1

TCK 301
TCK 125
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İçişleri Bakanlığı önünde 7 Aralık 2006 tarihinde yaptıkları eylemde ”Kürt halkına
yönelik saldırıları” protesto ettikleri gerekçesiyle Doğan Araz, Sibel Can, Filiz
Uluçelebi, Mehtap Adıgüzel, Gökçe Otlu, Canan Aytunç ve Meral Taşkıran’ın
yargılanmasına Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 Nisan günü devam edildi.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren Savcı Mustafa Kelkit, “yargılama
Ankara 11’inci sonucunda iddianame belirtilen sloganlar, okunan bildiri metni ve taşınan
28.12.2006 Ağır Ceza
pankartlardan "eylemlerin örgüt propagandası yapma suçunun boyutlarını aştığı ve
Mahkemesi
örgüt üyesi olma suçunun unsurlarını taşıdığını" öne sürerek sanıkların TMY’nin 5.
maddesi uyarınca cezalandırılmasını istedi. Savcı Kelkit, tutuklu sanıkların tutuklu
bulundukları sürenin de göz önüne alınarak serbest bırakılmasını talep etti. Sanık
avukatları da esas hakkındaki mütalaa için süre isteyerek tutukluların serbest
bırakılmasını talep ettiler. Duruşma sonunda tutuklu 7 sanığın tahliyesine karar
verildi. Davanın gelecek duruşması 4 Mart 2008 tarihinde gerçekleştirilecek.
DTP Gebze İlçe Örgütü yöneticileri hakkında 21 Ocak günü gerçekleştirilen Genel
Gebze 4.
Kurul davetiyelerini Türkçe ve Kürtçe bastıkları gerekçesiyle Siyasi Partiler Yasası’na
2007
Asliye Ceza
muhalefet ettikleri iddiasıyla açılan dava 21 Haziran günü başladı. Gebze 4. Asliye
Mahkemesi
Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “davetiyelerde propaganda yapılmadığına ve
suç unsuru bulunmadığı” gerekçesiyle sanıkların beraatine karar verildi.
Diyarbakır'da 4 Mart 2007 tarihinde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın zehirlendiği”
iddialarıyla ilgili ortak basın açıklaması yapan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye
Başkanı Osman Baydemir'in de aralarında bulunduğu DTP'li 54 belediye başkanı
hakkında aralık ayında dava açıldı. Diyarbakır Başsavcılığı'nca hazırlanan
2007
iddianamede, sanık 54 belediye başkanı adına suça konu olan metni Baydemir'in
basına açıkladığı kaydedildi. Basın açıklamasının 'Öcalan'ı övücü' ve 'işlenen suçları
methedici' unsurlar taşıdığı belirtilen iddianamede tüm sanıkların TCK'nin 215/1
maddesi uyarınca 2'şer yıl hapis ile ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın elini sıkmayı reddeden üniversiteli Durmuş Şahin (24)
hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'Türklüğe hakaret' suçunu düzenleyen 301'inci
maddesi uyarınca altı yıldan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şahin'in
yanında bulunan arkadaşları Selçuk Uçan ve Ayberk Yurtseven de 'kamu görevlisine
alenen hakaret' suçlamasıyla Türk Ceza Yasası'nın 125'inci maddesine göre üç
aydan iki yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. İddianamede hükümete hakaret
etmekle suçlanan Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Şahin ve
Olur Sulh Ceza arkadaşlarının başını derde sokan olay şöyle gelişmişti: Akdağ, seçim propagandası
2007
Mahkemesi
yapmak için 11 Temmuz'da gittiği Erzurum'un Olur ilçesinde bir kıraathanede Durmuş
Şahin'e elini uzatmıştı. Şahin, eli sıkmayı reddederek iddiaya göre "Ben iktidar olup
da vatana hizmeti dokunmayanın elini sıkmam" demişti. İddiaya göre Bakan Akdağ
“Ne demek istiyorsun ben vatan haini miyim?'' dedi ve hiddetlenerek “Sensin asıl
vatan haini. Annen de baban da ecdadın da kardeşin de vatan hainidir.'' diye
konuştu. Durmuş Şahin de Bakan Akdağ'a “Ben müslüman Türk çocuğuyum. Siz bir
bir bakansınız, nasıl konuşuyorsunuz?'' karşılığını verdi. Şahin, Bakan Akdağ'ın
şikâyeti üzerine aynı gece tutuklanan Şahin, beş gün hapiste kalmıştı
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Devam ediyor.

Sonuçlandı.
Sanıklar
hakkında beraat
kararı verildi.

Devam ediyor.

Devam Ediyor.
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Emin Bal

TCK 278

Emin Karaca

TCK 301/1

Emin Uslu
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2007

Beytüşşebap
Sulh Ceza
Mahkemesi

2002

İstanbul 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

TMK 7/2

Kahta Asliye
Ceza
Mahkemesi
15.02.2007
Malatya 3. Ağır
Ceza
Mahkemesi

83

Emin Uslu

TMK 7/2

2007

Malatya 3. Ağır
Ceza
Mahkemesi

84

Emrullah Özbey

TCK 125

2005

Muş Asliye
Hukuk
Mahkemesi

401

Beytüşşebap Savcılığı, öldürülen bir PKK'linin cenazesinde, atılan “suç unsurlu”
sloganları adli ve idari makamlara bildirmediği gerekçesiyle Doğan Haber Ajansı
Muhabiri Emin Bal hakkında dava açtı. 2 Kasım 2007 tarihinde Beytüşşebap Sulh
Ceza Mahkemesi karşısına çıktı ve ifade verdi. Bal, zor şartlar altında çalıştığını,
sadece görevini yaptığını belirti ve ekledi, “Eğer bu suçsa, bu suçu gazeteciler her
gün işliyor.” TCK 278. maddeye göre; işlenmekte olan bir suçu adli veya idari
mercilere bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis ile cezalandırılıyor. Bal'ın bu suçtan
mahkum olması, Yargıtay'ın da kararı onaması halinde muhabirlik, “muhbirlik”le
birlikte icra edilmek zorunda kalacak. Emsal teşkil edecek karardan sonra
gazeteciler, “suç unsurlarını” yetkililere bildirmek zorunda olacak. Gazetecilerin hangi
olayda, hangi suçun işlendiğini bilmeleri için, ceza mevzuatını yargıçlardan bile
detaylı biçimde öğrenmesi zorunlu hale gelecek.
Türkiye'de ve Avrupa'da Yazın dergisi yazarı Emin Karaca hakkına 2002 yılında
yayımlanan yazısında “Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam
edilişlerinin yıldönümünde orduyu eleştirdiği için” açılan ve TCK’nin 301/2 maddesi
uyarınca Eylül 2005'te beş ay hapis ve ertelemeli 900 YTL para cezası ile
sonuçlanan dava Yargıtay tarafından yazarın mahkumiyet karar tutanağında zabıt
katibinin imzasının bulunmamasını gerekçesiyle bozuldu. 20 Haziran günü başlayan
yeniden yargılama 27 Kasım günü sonuçlandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi,
Yargıtay’ın usul bozma kararı vermesinden sonra, Emin Karaca'ya TCK’nin 301.
maddesinden aynı cezayı verdi.
DTP Kahta (Adıyaman) İlçe Başkanı Emin Uslu hakkında, çatışmada öldürülen HPG
militanı Vedat Ralice için 24 Kasım 2006 tarihinde düzenlenen cenaze töreninde
yaptığı konuşmada, "şehit" ve "Sayın Öcalan" ifadelerini kullandığı için dava açıldı.
Dava, 9 Nisan günü Kahta Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmada
görevsizlik kararı veren mahkeme, dosyayı Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne
gönderdi. İddianamede, Uslu'nun "suç ve suçluyu övdüğü (TCY madde 215)"
gerekçesiyle cezalandırılması isteniyor. Dava 15 Mayıs 2007 tarihinde sonuçlandı.
Mahkeme Uslu hakkında 1 yıl hapis cezası verdi.
DTP Kahta İlçe Başkanı Emin Uslu hakkında, “PKK’li Vedat Ralice'nin 24 Kasım
2006 tarihinde Kahta'da yapılan cenaze töreninde 'şehit' ve 'Sayın Öcalan' ifadelerini
kullandığı” gerekçesiyle 3713 sayılı yasanın 7/2 maddesi gereğince “PKK/KONGRAGEL propagandası yapmak” suçlaması ile hakkında açılan dava 2007 yılında
sonuçlandı. Mahkeme Uslu’yu 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
Muş Haber 49 gazetesi sahibi Emrullah Özbey hakkında. Muş Milli Eğitim Müdür
Vekili Yavuz İçyer'in kendi atamasını kendisi yaptığını iddia ettiği 5 Ocak 2005 tarihli
"Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu" başlıklı haber sonrası 2005 yılında açılan
dava 2007 yılında devam etti. Muş Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 11 Aralık’ta görülen
duruşmada mahkeme, İçyer hakkında bir idari soruşturma ve verilmiş bir kararın
bulunup bulunmadığını sorulmasını isteyerek davayı 24 Ocak 2008’e erteledi.
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Devam ediyor.

Sonuçlandı. 1
kişiye 5 ay
hapis ve 900
YTL para cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 1 yıl
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 10 ay
hapis cezası
verildi.

Devam ediyor.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

85

Erdal Doğan

TCK 125

86

Erdil Yaşaroğlu ve
Penguen Dergisi

Tazminat Davası
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2007

Sarıyer 2. Sulh
Ceza
Mahkemesi

2005

Ankara 1.
Asliye Hukuk
Mahkemesi

87

Eren Keskin

TCK 312/2

2005

Viranşehir
Asliye Ceza
Mahkemesi

88

Eren Keskin

TCK 159/1

2006

Tunceli Asliye
Ceza
Mahkemesi

2007

Beyoğlu 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

89

Eren Keskin

402

TCK 301/2

Hukukçu Erdal Doğan hakkında, 2 Temmuz 2007 tarihinde Hrant Dink cinayet davası
başlarken öldürülen gazetecinin ailesine "Ne kadar çok Ermeni var!” diyerek sataşan
İzmir Barosu avukatlarından Fuat Turgut’a ilişkin sözleri nedeniyle dava açıldı.
Akşam gazetesinin 9 Nisan 2007 tarihli sayısı için verdiği beyanattan Doğan
hakkında açılan 5 bin YTL’lik manevi tazminat davası, Sarıyer 2. Sulh Ceza
Mahkemesi’nde 4 Aralık günü görüldü. Doğan’ın avukatı Ercan Kanar, duruşmada
mahkemenin yargılama yapmaya yetkisiz olduğunu savunarak, davanın Beyoğlu
Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerektiğini ifade etti. Mahkeme, yetkisizlik
kararını 5 Şubat 2008 tarihinde görüşmek üzere duruşmayı erteledi.
"Tayyipler Alemi" kapağından Başbakan Erdoğan'ın Penguen'e karşı Ankara 1.
Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı 40 bin YTL'lik tazminat davası ise 14 Şubat
2007'de reddedildi. Başbakan Erdoğan adına avukatı Fatih Şahin tarafından Ankara
1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, haftalık Penguen
dergisinin 24 Şubat 2005 tarihli kapağında, 'Karikatürist Musa Kart, 'Tayyip Erdoğan
kafalı kedi' çizdiği için ceza aldı' üst başlıklı ve 'Tayyipler Âlemi' konulu karikatürlere
yer verildiği belirtildi. Bu karikatürlerin, Başbakan Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı
oluşturduğu savunulan dava dilekçesinde, Penguen'in sahibi Erdil Yaşaroğlu ile Pak
Yayıncılık'tan ortaklaşa 40 bin YTL manevi tazminat talep edildi. Penguen dergisinin
şimdi davalık olan 127. sayısında, sekiz karikatürist, meslektaşları Musa Kart'ın
tazminata mahkûm edilmesini ortak çizimleri ile protesto etmişti.
Eski İHD İstanbul Şube Başkanı ve Avukat Eren Keskin hakkında, Viranşehir
Belediyesi'nce düzenlenen 1. Viranşehir Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 2
Ekim 2004 tarihindeki "Kadın, Toplum ve Aile" panelinde yaptığı konuşmada
"Kürdistan" ifadesini kullandığı için, konuşmasından 2,5 yıl sonra ve lehte olduğu
gerekçesiyle eski TCK'nin 312/2 maddesi uyarınca Viranşehir Asliye Ceza
Mahkemesi'nde açılan dava 2007 yılında sona erdi. "Kürdistan" ifadesini
kullandığının vurgulandığı iddianamede, aktivistin "Halkın bölge bakımından farklı
özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen
tahrik etmek" gerekçesiyle yargılanacağı belirtildi. Keskin, savunmasında, "Uzun
yıllardır devlet güçleri tarafından cinsel işkenceye uğrayan kadınlara avukatlık
yapmaktayım. Soruşturmaya konu panelde bana atfedilen sözlerin hepsini söyledim.
Bunlar benim düşüncelerimdir. Düşüncenin suç olmayacağı inancındayım" dedi.
Dava, 16 Ekim günü sonuçlandı. Mahkeme, Keskin'e, TCK'nin 'halkı kin ve
düşmanlığa tahrik' suçunu düzenleyen 216. maddesi gereğince 10 ay hapis cezası
verdi. Bu ceza 3 bin 300 YTL para cezasına çevrildi.
Eski İHD İstanbul Şubesi Başkanı Avukat Eren Keskin hakkında, Eğitim-Sen Tunceli
Şubesi'nin 24 Kasım 2002 tarihinde düzenlediği "Toplumsal Yaşamda Kadın" konulu
konferanstaki konuşması nedeniyle açılan dava 23 Ocak günü sonuçlandı. Tunceli
Asliye Ceza Mahkemesi, Eren Keskin'i eski TCY'nin 159. maddesi uyarınca (devlete,
orduya, güvenlik güçlerine hakaret) beş ay hapis cezasına mahkum etti. Ceza, 900
YTL para cezasına çevrildi, ancak ertelenmedi.
Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı, Eski İHD İstanbul Şubesi Başkanı Avukat Eren Keskin
hakkında, Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra 26 Ocak günü Birgün gazetesinde
yayınlanan "Teşkilatı Mahsusa İş Başında" başlıklı yazı nedeniyle dava açtı.
İddianamede, Keskin'in "devletin askeri teşkilatını basın yolu ile alenen aşaladığı"
gerekçesiyle TCY'nin 301. maddesi uyarınca cezalandırılması istendi.
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Devam ediyor.

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 10 ay
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 5 ay
hapis cezası
verildi.
Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
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90

Eren Keskin

TCK 159/1

2006

Çerkezköy
Asliye Ceza
Mahkemesi

91

Eren Keskin

TCK 301

2006

Diyarbakır
Asliye Ceza
Mahkemesi

TCK 159

2001

İskenderun
Ağır Ceza
Mahkemesi

TCK 216/1

2007

Diyarbakır 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

92

Eren Keskin

93

Eren Keskin, Murat
Bağlı ve Edip Polat

Ankara 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

94

Ergun Babahan

95

Ergüder Öner ve Emrah
Öner

TCK 215

2007

Ankara 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

96

Erhan Kara

TCK 301

2006 veya
öncesi

Kadıköy 3.
Sulh Ceza
Mahkemesi

97

Erol Özkoray

403

Diğer

TCK 301

2005

Şişli 2. Asliye
Ceza
Mahkemesi

20 Şubat 2005 tarihinde DEHAP Çerkezköy İlçe Örgütünün "İnsan Hakları" konulu
paneline katılan Avukat Eren Keskin hakkında panelde yaptığı konuşma nedeniyle
"cumhuriyeti alenen tahkir ve tezyif etmek" suçlamasıyla TCK’nin 159. maddesi
gereğince açılan dava, 2007 yılında sonuçlandı. Mahkeme Keskin'e 1 yıl hapis hapis
cezası verdi. Ceza 4380 YTL para cezasına çevrildi.

Avukat Eren Keskin hakkında, Kürt-Pen'in kendisine verdiği düşünce ve ifade
Devam ediyor.
özgürlüğü ödül töreninde yaptığı konuşma nedeniyle dava açıldı.
Avukat Eren Keskin hakkında, İskenderun'da tutuklu bulunan müvekkili Nazime
Ceran Salmanoğlu'nun duruşması sonrasında Adliye Binası önünde yaptığı konuşma
nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Mahkeme Keskin'e 3 ay hapis cezası verdi. Hapis
cezası daha sonra 270 YTL para cezasına çevrildi.
2006 Haziran’ının ilk haftasında düzenlenen 6. Diyarbakır Kültür ve Sanat
Festivali´ne katılan Eren Keskin, Murat Bağlı ve Edip Polat hakkında TCK’nin 216.
maddesi gereğince dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Turan Güzeloğlu, 23
Ağustos 2007 tarihli dilekçesinde, festivalde “Dünden Bu Güne Kürt Sorunu ve
Çözüm Yolları” konulu panelde konuşan Edip Polat ve Eren Keskin’in ve yine festival
kapsamında stand-up gösterisi yapan Murat Bağlı’nın (TCK 216/1) “halkı kin ve
düşmanlığa tahrik” ettiğini iddia etti. Davaya 19 Aralık’ta devam edildi. Diyarbakır 2.
Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davaya 13 Mart 2008 tarihinde devam edilecek.
Sabah gazetesi yazarlarından Ergun Babahan hakkında, 18 Haziran 2006 tarihinde
yayımlanan yazısında Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'a
hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava, 16 Ocak günü sonuçlandı. Ankara 2. Asliye
Ceza Mahkemesi, "yazıda hakaret unsuru bulunmadığı, yazının eleştirel nitelikte
olduğu" gerekçesiyle Ergun Babahan hakkında beraat kararı verdi.
Tunceli’nin yerel gazetesi olan Dersim’de İklim’in Mart 2007 tarihli 33’üncü sayısında
yer alan “Dersim’de Öcalan Açıklaması” başlıklı haberin fotoğraf altı yazısında geçen
“Kürt Halk Önderi” ibaresinden dolayı gazetenin sahibi Ergüder Öner ile Genel Yayın
Yönetmeni Emrah Öner hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun “suçu ve suçluyu övme”
suçunu düzenleyen 215’inci maddesi kapsamında dava açıldı. Davanın, “serbest
gazetecilik yaptığını” belirten Ogün Deli adlı bir kişi tarafından yapılan suç duyurusu
üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıldığı belirtildi. Dava, 23 Ekim
günü sonuçlandı. Mahkeme, Ergüder Öner ve Emrah Öner'i 2'şer yıl hapis cezasına
çarptırdı.
Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu'nun 11 Mart'ta düzenlediği sergide sergilenen ve
Kolaj Sanatçısı Dickinson'ın hazırladığı bir afiş nedeniyle sergi sorumlusu Erhan Kara
hakkında Kadıköy 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde, TCK'nin 301. maddesinden 3 yıl
hapis istemiyle dava açıldı
İdea Politika dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Erol Özkoray hakkındsa 2001 yılında
yayınlanan "Ordu Ne İşe Yarar?" ve "Yeni Barbarlar Apoletli Talibanlar" başlıklı
yazılar nedeniyle TCY'nin 301. maddesi uyarınca açılan dava 25 Nisan günü
sonuçlandı. Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, zaman aşımı nedeniyle davanın
düşmesine karar verdi.
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Sonuçlandı. 1
kişiye 1 yıl
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 3 ay
hapis cezası
verildi.

Devam Ediyor.

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Sonuçlandı. 2
kişiye 2'şer yıl
hapis cezası
verildi.

bilinmiyor
Sonuçlandı.
Dava
zamanaşımı
nedeniyle
düştü.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

98

Ersen Korkmaz

(Eski TCK 159)
TCK 301/2

99

Ersen Korkmaz ve
Necmettin Salaz

(Eski TCK 159)
TCK 301

100 Esat Canan

TCK 215/1

101 Ethem Açıkalın

Ethem Açıkalın,
102 Mustafa Bağçicek ve
Hüseyin Beyaz

404

TCK 301/2

TCK 215
TCK 216
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İskenderun 2.
17.03.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi

İskenderun 2.
01.10.2002 Asliye Ceza
Mahkemesi

2007

Adana Sulh
18.08.2006 Ceza
Mahkemesi

2006

Adana 1.
Asliye Ceza
Mahkemesi

2005'te, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde kaleme aldığı bir yazıda "hükümeti
aşağıladığı" gerekçesiyle yargılanan gazete sahibi için Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi aracılığıyla İskenderun 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görüşlerine
başvurduğu bilirkişiler Abdurrahman Bal, Kamil Nadir Sarılkan ve Özgür Aközel, 11
Mayıs'ta kaleme aldıkları raporlarında, "Yazı bir bütün olarak değerlendirildiğinde 159
ve 301/2. maddelerde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı kanaatine varılmıştır"
dediler. Dava, 6 Aralık 2006 tarihinde sonuçlandı. Mahkeme, Korkmaz hakkında
beraat kararı verdi.
İskenderun'da haftalık yayınlanan yerel "Demokrat İskenderun" gazetesinin Yazıişleri
Müdürü Ersen Korkmaz ve TKP Yöneticisi Necmettin Salaz hakkında, eski TCY'nin
159. maddesi uyarınca açılan davaya, 30 Mart günü İskenderun 2. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 22
Mayıs gününe erteledi. Ersen Korkmaz, 2002 yılında TKP İskenderun İlçe Örgütü
açılışı dolayısıyla düzenlenen panelle ilgili olarak gazetenin 1 Ekim 2002 tarihli
sayısında "Kürtlerin Önderi Alındı Faşistlere Teslim Edildi" başlığıyla yayımlanan
haber nedeniyle TCY'nin 301. maddesi (eski TCY'nin 159. maddesi) uyarınca,
Necmettin Salaz ise söz konusu panelde yaptığı konuşma nedeniyle yargılanıyor.
Dava 12.11.2007 tarihine ertelendi. Dava, ilk olarak 01.10.2002 tarihinde İskenderun
4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılmış, ancak Mahkemenin görevsizlik kararı
vermesi üzerine dava, 21.10.2003 tarihinden itibaren İskenderun 2. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde tekrardan görülmeye başlanmıştı. 14 Kasım günü görülen duruşma,
bir kez daha panelle ilgili yerel Güneş TV'den gönderilen CD’ye ait bant çözümlerinin
beklenmesi için 14 Mart 2008 tarihine ertelendi.
Eski Hakkâri Milletvekili Esat Canan hakkında, 'suçu ve suçluyu övdüğü' iddiasıyla
dava açıldı. Ankara Başsavcılığı, hakkındaki fezlekenin, TBMM Başkanlığı’ndan
Adalet Bakanlığı kanalıyla gönderilmesinin ardından Canan ile ilgili başlattığı
soruşturmayı tamamladı. İddianamede, dönemin ABD Terörle Mücadele Özel
Temsilcisi Joseph Ralston'ın Ankara temasları sırasında yenilen yemekte, Canan'ın
"Güneydoğu'nun da şehitleri var" dediği belirtildi. Canan'ın, savunmasında,
'şehitlerimiz' kelimesinde, Güneydoğu'daki polis, asker ve korucuları kastteğini
söylediği vurgulandı. Tanıkların bunu doğrulamadığı belirtilen iddianamede,
Canan'ın, Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesince iki yıl hapsi istendi.
Adana'da 14 Ağustos 2006'da Gülbahçesi Mahallesi'nde katledilen 16 yaşındaki
Feyzi Abik'in katillerinin bulunması talebiyle 16 Ağustos 2006'da basın açıklaması
yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şube Sekreteri Ethem Açıkalın hakkında
dava açıldı.7 Haziran'da Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nde başlayan dava,
"devletin kolluk güçlerini alenen aşağılamak" iddiasıyla açılan dava beraatle
sonuçlandı.
Adana'da 2005 yılında "Hayata Dönüş" operasyonunu protesto etmek için
düzenlenen gösteri nedeniyle İHD Adana Şubesi yöneticileri hakkında açılan dava 7
Haziran 2007 tarihinde sonuçlandı. Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesi, İHD Adana
Şube Başkanı Ethem Açıkalın, Şube Sekreteri Mustafa Bağçicek ve Saymanı
Hüseyin Beyaz'ı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" gerekçesiyle 2 yıl 8 ay hapis
cezasına mahkum etti. Mahkeme, Şube Başkanı Ethem Açıkalın, Şube Sekreteri
Mustafa Bağçiçek ve Şube Saymanı Hüseyin Beyaz hakkında verdiği cezaları
"ülkenin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak" ertelemedi.
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Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Devam Ediyor

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Sonuçlandı. 3
kişiye 2 yıl 8'er
ay hapis cezası
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Ethem Açıkalın,
Yurdusev
Özsökmenler, Emrullah
103
Cin, Cihan Sancar,
Muhsin Kunur ve Leyla
Güven

TCK 265
TCK 277

104 Ethem Dinçer

TCK 215/1
2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

105 Ethem Dinçer

TCK 301/2
TCK 216

Eylem Çağlar ve Rahmi
106
Özen

405

TCK 215

2007
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Adana 4.
Asliye Ceza
Mahkemesi

Mersin 4.
16.04.2007 Asliye
Mahkemesi

Mersin Asliye
15.12.2006 Ceza
Mahkemesi

Erzurum 2.
Ağır Ceza
Mahkemesi

“Yasa dışı örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 6 Ekim 2007 tarihinde
tutuklanan Adana'nın Yakapınar Beldesi Belediye Başkanı Osman Keser'e destek
vermek amacıyla 8 Ekim tarihinde gittikleri Yakapınar Belediyesi'nden gözaltına
alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İHD
Adana Şubesi Başkanı Ethem Açıkalın, Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı
Yurdusev Özsökmenler, Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin, Kızıltepe
Belediye Başkanı Cihan Sincar, Silopi Belediye Başkanı Muhsin Kunur, Küçükdikili
Belediye Başkanı Leyla Güven hakkında Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava
açıldı. TCK'nin 265'inci maddesi gereği “görevini yaptırmamak için kamu görevlisine
direnme” ve TCK'nin 277'inci maddesi gereği “yargı görevini yapanı etkilemek”
suçlamaları ile iddianame hazırlayan Adana Cumhuriyet Savcısı Gökhan Göktaş,
iddianamede, belediyeyi ziyaret eden İHD şube başkanı ve belediye başkanları ve
beraberindekilerin tutuklanan Osman Keser yerine “temsili belediye başkanı”
oluşturmaya çalıştıkları iddia etti. Olay günü belediye bahçesinde yapılan ziyarete
yönelik bir ihbar üzerine, mahkeme kararı ile jandarma görevlilerinin görüntü almaya
çalıştığı belirtilen iddianamede, şüphelilerin mahkeme kararı gösterilmesine rağmen
jandarmayı tartakladığı ileri sürülüyor. İHD şube başkanı ve belediye başkanlarının
konuşmalarının da 'yargı görevini yapanı etkilemek' kapsamında değerlendirildiği
iddianamede, belediye başkanlarının "Bugün yakalamışlar kınıyoruz", "Bu nedenle
bugün sizlerleyiz", "Bu tutuklama bir hukuksuzluktur", "Tüm kürtler bu durumdan
hoşnutsuz. Gerçekten bu olayların durdurulmasını istiyorlar. Bu topraklarda yaşamak
istiyoruz ve tüm arkadaşlarımızı destekliyoruz" biçimindeki sözleri bu kapsamda
değerlendirildi.
“Kızıldere Katliamı’ndaki Gerçekler Açıklansın” başlıklı basın metni nedeniyle Mersin
78’liler Derneği Başkanı Ethem Dinçer hakkında TCK’nin “suçu ve suçluyu övme
(215\1), Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet (28\1) ve kamu
haklarından kısıtlama (53\1) maddelerinden dava açıldı. Davanın ilk duruşması
Mersin 4. Asliye Mahkemesi’nde 25 Haziran günü görüldü. Dernek Başkanı Dinçer,
30 Mart günü yapılan basın açıklamasında, “Cihan Alptekin ve Saffet Alp’in de
aralarında bulunduğu devrimcilerin Kızıldere’de sağ yakalandıktan sonra infaz
edildiklerini, bu bilgiyi, dönemin etkin ismi Nihat Erim’in de anılarında dile getirdiğini
belirterek sorumluların yargılanması çağrısında bulunmuştu. Mahkeme, davayı 8
Ekim 2007 tarihine erteledi.
Mersin Cumhuriyet Savcılığı, "1 Mayıs 1977 Katliamı Dosyası Açılsın" başlığıyla 28
Nisan 2006 tarihinde yaptığı basın açıklaması nedeniyle, Mersin 78'liler Araştırma ve
Dayanışma Derneği Başkanı Ethem Dinçer hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa
tahrik" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, organ ve kurumlarını tahkir" iddiasıyla
dava açtı. Ceza Yasası'nın (TCK) 216/1, 301/2 ve 53/1. maddeleri uyarınca 15
Aralık'ta yargılanmaya başlayacak Dinçer'in 5 yıla kadar hapsi isteniyor. Dava 16
Aralık 2006 tarihinde sonuçlandı.
“PKK tarafından ilan edilen ateşkese destek vermek için DTP Ağrı İl Binası önünde
28 Ekim 2006’da yapılan basın açıklamasına katılarak Kürt Halk Önderi Abdullah
Öcalan lehine slogan atmaktan” yargılanan Eylem Çağlar ile DTP üyesi Rahmi Özen,
18 Şubat günü Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “suçu ve
suçluyu övdükleri” gerekçesiyle 10’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Devam Ediyor

Devam Ediyor

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Sonuçlandı. 2
kişiye 10'ar ay
hapis cezası
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

107 Fadıl Bedirhanoğlu

Faik Dursun, Abuzeyid
Durmuş, İbrahim Cin,
Şükran Ulaş, Özgür
108 Ulaş, Mağrur Cin, Hıdır
Ataman, Abdürrahim
Ataman, Selim Durmuş
ve Nurettin Üren

109 Faik Kaplan

DTP PM Üyesi Fadıl Bedirhanoğlu hakkında, Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde 2006 yılında
yapılan Newroz kutlamasında yaptığı konuşmada 'Sayın Öcalan' dediği için 'suçu ve
suçluyu övmek' suçlamasıyla açılan dava sonuçlandı. Bedirhanoğlu Tatvan Asliye
Ceza Mahkemesi'nde 7 Mart günü görülen duruşmada 1 ay hapis cezasına
çarptırıldı. Hapis cezası 600 YTL para cezasına çevrildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Belediye Başkanı Faik Dursun ile 9 belediye meclis
üyesi hakkında, Emniyet Müdürlüğü'ne hakaret ettikleri gerekçesiyle 2 aydan 2 yıla
kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması 28 Mayıs günü yapıldı.
Süreç, Belediye Başkanı Faik Dursun ve 9 meclis üyesinin, mahalle ve sokaklara
Kürtçe isim verilmesi kararı alıp konuyu kaymakamlığa bildirmesi ile başladı.
Kaymakamlık kararı iade ederken Emniyet Müdürlüğü de savcılığa suç duyurusunda
bulundu. Bunun üzerine basın açıklaması yapan Başkan Dursun ve meclis üyeleri
hakkında, açıklama sırasında Emniyet Müdürlüğü'ne hakaret ettikleri gerekçesiyle
dava açıldı. Beytüşşebap Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Belediye
Başkanı Faik Dursun, meclis kararıyla mahalle ve sokaklara Kürtçe isimler verilmesi
için kaymakamlığa başvurduklarını ancak kaymakamlığın 24. maddeye göre, Türkçe
olmadığı gerekçesiyle teklifi geri çevirdiğini söyledi. Dursun, "12 Ocak 2007 tarihinde
mahalle ve sokaklara Kürtçe isim verilmesi için meclis olarak yeniden karar aldık.
Kaymakamlık, kararı 7 Ocak 2007'de bize iade etti. Bunun üzerine emniyet, savcılığa
başvurarak hakkımızda dava açtırdı. Buna emniyet karar veremez, idari yargı karar
verir. Mülki amirin, emniyete durumu havale ederek sokak isimlerini reddettiğini
söyledik. Hakaret etmedik. Mahalle ve sokaklara vereceğimiz 9 isim de yüzyıllardan
beri atalarımızın kullandığı isimlerdir. Biz, terbiyemiz gereği bugüne kadar üst düzey
yetkili veya başkalarına hiçbir zaman sözlü ve yazılı hakarette bulunmadık" dedi.
Dava, temmuz ayında sonuçlandı. Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra, sanığın
mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra, sanığın 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile
cezalandırılmasına ve cezanın ertelenmemesine karar verdi.

TCK 215

Tatvan Asliye
Ceza
Mahkemesi

TCK 125/3

2007

Beytüşşebap
Sulh Ceza
Mahkemesi

TCK 215

2007

DTP İdil İlçe Başkanı Faik Kaplan hakkında, 14 Şubat 2007 tarihinde ilçe örgütünde
İdil Asliye Ceza
yapılan basın açıklamasında “Sayın Öcalan” ifadesini kullandığı gerekçesiyle dava
Mahkemesi
açıldı. Dava, 17 Nisan günü İdil Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.

110 Faruk Çakır

TCK 301/2
TCK 288/1

111 Faruk Çakır

TCK 285/1-3
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Bağcılar 2.
13.10.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi

2007

Yeni Asya gazetesi Yazıişleri Müdürü Faruk Çakır hakkında, 23 Mayıs 2006 tarihinde
Danıştay saldırısıyla ilgili yayınlanan "Oyun Geri Tepti" başlıklı haber nedeniyle "adil
yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği" ve "devletin askeri organlarını basın yoluyla
aşağıladığı" gerekçesiyle açılan dava, 13 Şubat günü sonuçlandı. Bağcılar 2. Asliye
Ceza Mahkemesi, Çakır'ı TCY'nin 288/1. maddesi (adil yargılamayı etkileme)
uyarınca 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra hapis cezası 3.600 YTL para
cezasına çevrildi. Çakır, "devletin askeri organlarını basın yoluyla aşağıladığı"
suçlamasından ise beraat etti.
Yeni Asya gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Faruk Çakır hakkında, 23 Haziran
2007'de yayımlanan "Danıştay Davası Genişleyecek" ve "Danıştay Soruşturması
Genişletiliyor" başlıklı haberlerde "Soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği" gerekçesiyle
dava açıldı. Bağcılar Cumhuriyet Savcısı Ali Çakır’ın, Ankara 11. Ağır Ceza
Mahkemesi'nin Danıştay 2. Dairesi üyelerine yönelik saldırıyla Ümraniye'de bir
gecekonduda cephane bulunmasıyla ilgili olayla bağlantıların araştırılacağını duyuran
haber nedeniyle açtığı davada, haberi yazan muhabirlerin adını açıklamadığı için
Çakır'ın kendisinin, TCK'nin 285/1-3 maddesinden 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor.
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Sonuçlandı. 1
kişiye 1 ay
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
yıl 5 ay 15 gün
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 6 ay
hapis cezası
verildi.

Devam Ediyor.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

112

Fatih Taş, Lütfi Taylan
Tosun ve Aysel Yıldırım

Fatih Taş, Lütfü Taylan
Tosun, Ömer Faruk
113
Kurhan ve Ender
Abadoğlu

Fatma Korkmaz ve
114
Makbule Kandemir

115 Ferhat Bayındır

116 Ferhat Tunç

117

Ferhat Tunç ve Mehmet
Çolak

407

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

TCK 301
5816 sayılı
Atatürk aleyhine
işlenen suçlar
hakkınada
kanun

İstanbul 2.
19.09.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi

TCK 301
TCK 216/1

İstanbul Ağır
17.10.2006 Ceza
Mahkemesi

2007

Muş 2. Asliye
Ceza
Mahkemesi
Van Ağır Ceza
Mahkemesi

TCK 301-2
TCK 285/1-3

2006

Batman Ağır
Ceza
Mahkemesi

TMK 7/2

2007

İzmir 10. Ağır
Ceza
Mahkemesi

TMK 7/2

TCK 159

Beyoğlu 2.
31.05.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi

Yazar John Tirman'ın "Savaş Ganimetleri: Amerikan Silah Ticaretinin İnsani Bedeli"
adlı kitabını Türkçeye kazandırdığı için Aram Yayınları sorumlusu Fatih Taş ve
çevirmenler Lütfi Taylan Tosun ve Aysel Yıldırım aleyhine "askeri kuvvetleri alenen
aşağılama" ve "Atatürk'e hakaret" iddialarıyla dava açıldı. Suç duyurusu
Genelkurmay Başkanlığı tarafından Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne
yapılmıştı. Savcılık mütalaasında da Taş’ın TCK’nin 301/1. “Türklüğü, Cumhuriyeti
veya TBMM’yi alenen aşağılayan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır” maddesi gereğince 3 kez cezalandırılması talep ediliyor. TCK’nin
301/1. maddesinden yargılanan çevirmenler Lütfi Taylan Tosun ile Aysel Yıldırım için
de 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Aram Yayıncılık tarafından Mart 2006'da basılan Noam Chomsky'nin yazarı olduğu
“Kitle Medyasının Ekonomi Politiği: Rızanın İmalatı" adlı kitab nedeniyle Ömer Faruk
Kurhan, Lütfü Taylan Tosun, Fatih Taş ve Çevirmen Dr. Ender Abadoğlu hakkında
Türkiye Cumhuriyeti’ni, güvenlik güçlerini alenen aşağıladığı ve halkı kin ve
düşmanlığa teşvik ettiği gerekçesiyle 04.07.2006 tarihinde dava açıldı.
Fatma Korkmaz ve Makbule Kandemir isimli kişiler hakkında, Muş’ta gerçekleştirilen
Nevruz kutlamalarında “KKK bayrağı taşıdığı” iddiasıyla Muş 2. Asliye Ceza
Mahkemesinde “örgüt ve amacının propagandasını yapmaktan” dava açıldı.
Mahkeme, 19.10.2007 tarih, 2007/647 karar ile Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2
maddesine göre yargılamanın yapılması gerektiğini belirterek görevsizlik kararı verdi
ve dava dosyası Van Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
28 Ağustos 2005 tarihinde Batman il merkezinde meydana gelen toplumsal olaylarda
hayatını kaybeden Hasan İş adlı kişinin otopsi raporunu, 13 Haziran 2006 tarihinde
İHD Batman Şube Binası’nda açıklayan İHD Batman şube yöneticisi ve ailenin
avukatı Ferhat Bayındır hakkında Batman Ağır ceza mahkemesince TCK 285/1-3 ile
301-2 den dava açıldı. Davanın ilk duruşması 3 Nisan günü yapıldı. Dava 4 Ekim
günü sonuçlandı. Mahkeme, Bayındır hakkında beraat kararı verdi. Savcı Zeki
Yalçın, kararı temyiz etti. Bu nedenle dosya Yargıtay'a taşındı.
Sanatçı Ferhat Tunç hakkında, 22 Temmuz 2006 tarihinde Alanya'da verdiği
konserde "PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla dava açıldı. İzmir Cumhuriyet
Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tunç'un çatışmalarda yaşamını yitiren
asker ve gerillalar için 'Öldürülen her gerilla da bu ülkenin evladıdır. Ölen her asker
için yüreğim yanıyor, öldürülen her gerilla için yüreğim kanıyor. Ben bu ülkede
ötekileştirilmiş kesimlerin sesiyim. Demokratik bir ülke isteniyorsa bu ancak eşitlikten
geçer. Bu anlamsız çatışmalar artık bitmelidir' diyerek, 'PKK propagandası yaptığı'
savunuldu. Tunç'un TMY'nin 7/2. maddesi uyarınca cezalandırılması istendi. Dava, 6
Haziran günü İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak. Davanın ilk duruşması
4 Ekim 2007 tarihinde görülecek.
"Yeniden Özgür Gündem" gazetesine yazdığı "Bir Devrimci Leyla ve Bir Şarkı"
başlıklı yazıdan "adliyeyi tahkir ve tezyif" iddiasıyla suçlanan Sanatçı Ferhat Tunç ve
Mehmet Çolak aleyhinde dava açıldı. 13 Aralık günü yapılan duruşma 28 Mayıs 2008
tarihine ertelendi.
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bilinmiyor

bilinmiyor

Devam Ediyor.

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

118

Ferhat Tunç ve Osman
Akkoyun

Ferhat Tunç, Ferit
Demir, Mihdi Perinçek,
Selahattin Demirtaş,
Özgür Söylemez, Umur
119
Hozatlı, Haydar
Toprakçı, Aldülkadir
Özbek ve Rüştü
Demirkaya

120 Fuat Parlak

TCK 220/8

TCK 215

Gazi Değirmenci,
Hamza Büyüktaş, Erdal
Söylemez, Zehra İpek,
Nadir Yıldırım,
121 Ramazan Umar,
Gülüstan Başboğa,
Mürsel Argun, Ayhan
Doğan, Rukiye İncesu
ve Salih Akdoğan

122 Gıyasettin Gültepe
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Siyasi Partiler
Kanunu

TCK 215

2003
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Mardin 1.
Asliye Ceza
Mahkemesi
Diyarbakır Ağır
Ceza
Mahkemesi

Tunceli Asliye
Ceza
Mahkemesi
26.12.2005
Malatya Ağır
Ceza
Mahkemesine

2007

Ankara 11.
Ağır Ceza
Mahkemesi

2002 seçimleri sırasında, DEHAP tarafından tarafından 26 Ekim 2002 tarihinde
Mardin'de düzenlenen mitingde atılan sloganlar ve konuşmalar gerekçe gösterilerek
Ferhat Tunç ve Osman Akkoyunlu hakkında açılan dava 2007 yılında devam ediyor.
Mardin 1. asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı vererek dosyayı Diyarbakır Ağır
Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Sanıklar hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasaya aykırı davrandıkları ve 2820 sayılı
Siyasi Partiler Yasası ile cezalandırılmaları talebi ile dava açılmıştı.
PKK'nin Temmuz 2005'te kaçırdığı Er Coşkun Kırandi'yi teslim alan insan hakları
heyet üyelerine ve olayı izleyen gazetecilerin yargılanmalarına 3 Mart'ta başlandı.
İnsan hakları savunucuları Mihdi Perinçek, Selahattin Demirtaş, Ferhat Tunç, Özgür
Söylemez ve Umur Hozatlı ile olayı izleyen DHA Muhabiri Ferit Demir, Anadolu
Ajansı (AA) Muhabiri Haydar Toprakçı, DİHA Muhabirleri Abdülkadir Özbek ve Rüştü
Demirkaya "örgüt propagandası yaptıkları" gerekçesiyle TCY 220/8'den dava açıldı.
İnsan hakları savunucu ile dört habercinin dosyası, isnat edilen suçun niteliği gerekçe
gösterilerek Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. En son 15 Eylül'de görülen
duruşmada sanık avukatlarının itirazlarına rağmen Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi
Başkanı Ömür Akın, Cumhuriyet Savcısı Özgür Bozkurt'un "Bu suç nitelik itibariyle
asliye ceza mahkemesinin görev alanına girmiyor. Yargılama üst nitelikte olan ağır
ceza mahkemesinde yapılmalı" şeklinde verdiği mütalaa yönünde karar verdi. Dava
2007 yılında sonuçlandı ve sanıklar hakkında beraat kararı verildi.
PKK'li tutuklu Fuat Parlak hakkında, “Abdullah Öcalan'ın zehirlenmesiyle” ilgili Adalet
Bakanlığı'na gönderdiği dilekçesinde “Sayın Öcalan” ifadesini kullandığı gerekçesiyle
dava açıldı. TCK'nin 215/1 maddesi uyarınca, “suçu ve suçluyu övmek”ten
yargılanmasını istenen Parlak hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı tarafından
hazırlanan iddianamede, “Her ne kadar şüpheli, söz konusu kelimeyi bir hitap şekli
olarak kullandığını, Abdullah Öcalan'ı sözde Kürt halkının önderi olarak kabul ettiğini
beyan etmiş ise de mahkumiyet kararının kesinleştiği böyle bir şahsa 'sayın, önder'
şeklinde söylemde bulunmanın basit bir hitap şekli değil, şüphelinin de aynı örgüte
üye olmaktan tutuklu/hükümlü olması göz önüne alındığı övücü ve yüceltici mahiyette
kullanıldığı kanaatine varılmıştır” ifadesine yer verildi.
Kapatılan HADEP Merkezi Gençlik Kolları üyesi 11 kişiye, 2002 yılında dağıtılan
"Savaşı Durdurmak Elimizde" başlıklı bildiriler nedeniyle açılan dava şubat ayında
sonuçlandı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Halkın Demokrasi Partisi
(HADEP) Merkezi Gençlik Kolları üyeleri, Gazi Değirmenci, Hamza Büyüktaş, Erdal
Söylemez, Zehra İpek, Nadir Yıldırım, Ramazan Umar, Gülüstan Başboğa, Mürsel
Argun, Ayhan Doğan, Rukiye İncesu ve Salih Akdoğan'a 2002 yılında dağıtılan
"Savaşı Durdurmak Elimizde" başlıklı bildirilerde, "suçu ve suçluyu övdükleri"
iddiasıyla 10'ar ay hapis cezası verdi. Dağıtılan bildirilerde, Abdullah Öcalan başta
olmak üzere tüm “tutsaklar” üzerindeki tecrite son verilmesi çağrısı yapılmış ve F tipi
cezaevlerine geçişlerin durdurulması istenmişti.
25 Eylül günü İHD Van Şubesi’ne başvuran Van Göç-Der Başkanı Gıyasettin Gültepe
(1957), Gürpınar’a giderken yol kontrolü yapan polisin hakkında bir soruşturma
olduğunu ve ifade vermesi gerektiğini söylediğini, bunun üzerine iki gün sonra
Emniyet Terörle Mücadele Şubesi’ne gittiğini, 2004 yılında Kürt Dil Kurumu’nun
açılışına katılması nedeniyle hakkında dava açıldığını belirtti.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 9
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Sonuçlandı. 11
kişiye 10'ar ay
hapis cezası
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

123 Gıyasettin Gültepe

124

Gökhan Gençay ve
İbrahim Çeşmecioğlu

125

Gökhan Türkan, Sancar
Yamaç ve Zeki Sarıca

126 Gökten Mert Aydoğdu

409

Mardin Asliye
Ceza
Mahkemesi

TMK 7/2
TCK 312/2

TMK

TCK 215
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Beyoğlu 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi
19.07.2006
İstanbul Ağır
Ceza
Mahkemesi

2007

Tunceli Sulh
Ceza
Mahkemesi

2007

İzmir 2. Asliye
Ceza
Mahkemesi

Van Göç-Der Başkanı Gıyasettin Gültepe hakkında, Uğur ve Ahmet Kaymaz'ın
24.11.2004 tarihinde Kızıltepe'de öldürülmesi nedeniyle polis memurları hakkında
açılan davanın 21 Şubat 2005 tarihinde Mardin Adliye'sinde görülen duruşması
sırasında "yasadışı örgüt lehine slogan attığı" ve "halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği"
iddiasıyla TCK'nin 312/1 ve TMK'nin 7/2 maddeleri gereğince dava açıldı.
21 Haziran'da Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, "Birgün" gazetesi Pazar Eki
Editörü Gökhan Gençay'ı vicdani retçi Erkan Bolot'la yaptığı "Savaşların İnsan
Kaynağını Kurutalım" başlıklı söyleşi nedeniyle "halkı askerlikten soğutma" iddiasıyla
yargılamaya başladı. Gazetede 30 Ekim 2005'te yayımlanan söyleşi nedeniyle
yargılanan Gazeteci Gençay ile gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İbrahim
Çeşmecioğlu'nun 3 yıl hapsi isteniyor. 18 Ekim 2006 tarihinde görülen duruşmada,
3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasası'nda 29 Haziran'da 5532 Sayılı Yasa ile yapılan
değişikliğe dayanılarak dosyada görevsizlik kararı verdi. Kararını 5532 sayılı kanunun
3 ve 8. maddesine dayandıran mahkeme, bu düzenlemelere göre "halkı askerlikten
soğutma" fiilinin "bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği takdirde, terör
suçu sayıldığı" ve yargılamanın da "İhtisaslaşmış Ağır Ceza Mahkemeleri"nde
yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı. Dava dosyası daha sonra özel yetkili İstanbul
Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Tunceli Başsavcılığı, Tunceli Emniyet Müdürlüğü’nün ihbarı üzerine 6 Mayıs 2007'de
Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ı anma töreninde basın açıklaması
yapıp afiş taşıdıkları gerekçesiyle Gökhan Türkan, Sancar Yamaç ve Zeki Sarıca
hakkında "suç ve suçluyu övdükleri" (TCK, 215. madde) iddiasıyla dava açtı. Tunceli
Sulh Ceza Mahkemesi'nde 30 Kasım’da açılan dava ile ilgil olarak avukat Barış
Yıldırım, “Adnan Menderes'i birçok kişi anabiliyor. Onlara dava açılmıyor. 1943'te
köylüleri kurşuna dizdirdiği için mahkum olan General Mustafa Muğlalı'nın adı bir
askeri kışlaya verilebiliyor. Buna da dava açan yok” dedi.
Açtığı “www.gizlibelge.com” isimli internet sitesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Yaşar Büyükanıt’a yönelik “Büyükanıt Paşa, Sabetaycı Olmadığınızı Kanıtlayın” gibi
başlıklar altında, Türk Ordusu aleyhinde yayın yaptığı iddia edilen Eski DYP İzmir İl
Başkanı İş Adamı Kani Aydoğdu’nun oğlu Gökten Mert Aydoğdu hakkında, “astlık
üstlük münasebetlerini zedelemeye çalışmak”, “halkı askerlikten soğutmak” ve
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet
teşkilatını aşağılamak” suçlarından dava açıldı. Askeri Savcılık, “astlık-üstlük
münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye
matuf ve tezyif etmek”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni, devletin yargı organlarını,
askeri veya emniyet teşkilatını aşağılamak” suçlarının işlendiği gerekçesiyle, suç
duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcısı Ali Fuat Taşkın, internet sitesinde yer alan
bazı linklerle de halkı askerlikten soğutmaya yönelik ifadelerin yer aldığını
belirleyerek Aydoğdu hakkında İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne 3 dava açtı.
Aydoğdu, internet sitesinde yer alan haberlerin kaynağının kendisi olmadığını, başka
internet sitelerinden alındığını öne sürdü. Aydoğdu hakkında açılan davalar
birleştirildi.
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Devam ediyor.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Gülay Koca, Mehmet
Kutlu, Sadık Demir,
127
Atilla Yazar, Veziha
Buluş ve Aydın Şirin

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Gülay Koca, Sedat
Gözkıran, Ahmet
Dağtekin, Mehmet
Kutlu, İbrahim Ayhan,
128
Bedriye Yorgun, Halit
Yıldıztekin, Sadık
Demir, İsmail Kaplan
ve 25 kişi

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

129 Gülcihan Şimşek

130

Güngör Uras ve Metin
Münir

131 Gürsel Şenşafak

Gürsel Şenşafak ve
132
Ferhat Uyar

133 Hacı Alagaş
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2007
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Şanlıurfa
Asliye Ceza
Mahkemesi

Şanlıurfa 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

2005 yılında Bozöyük’te Bursa ili Gemlik ilçesine gitmek isteyen halka yönelik
saldırıları kınamak amacı ile demokrasi platformu ile ortak yapılan basın
açıklamasından dolayı aralarında İHD Şube Başkanı Gülay Koca ve Şube Sekreteri
Sedat Gözkıran ile birçok kurum başkanı ve yöneticisinin de bulunduğu 34 kişi Devam ediyor.
hakkında ‘Toplantı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu’na muhalefet, örgüt propagandası
yapmak,suç ve suçluyu övmek’ iddiası ile kamu davası açıldı. Davanın ilk duruşması
2 Temmuz'da görülecek.

TMK 7/2

2007

Van 3. Ağır
Ceza
Mahkemesi

Tazminat Davası

2006

Ankara 5.
Asliye Ticaret
Mahkemesi

2006

Mersin 1. Sulh
Ceza
Mahkemesi

2006

Mersin
Adliyesi 6.
Asliye Ceza
Mahkemesi

2006

Adana 6. Ağır
Ceza
Mahkemesi

TCK 301

Siyasi Partiler
Kanunu

TCK 314/2
TMK 5

Sonuçlandı. 6
kişiye 1'er yıl
6'şar ay hapis
ve 440'ar YTL
para cezası
verildi.

1 Eylül 2004 tarihinde yapılan "Barış Yürüyüşü" Tertip Komitesine açılan davanın
yargılaması sonucunda tertip komitesinde yer alan İHD Şube Başkanı Gülay Koca ile
Mehmet Kutlu (Eğitim Sen), Sadık Demir (Disk Genel İş), Atilla Yazar (TMMOB),
Veziha Buluş (Mazlum Der) ve Aydın Şirin (SES) hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası ve
440 YTL para cezasına hükmedildi.

Van ilinde, 2005 yılında Bostaniçi beldesinde vatandaşlar ile güvenlik güçleri
arasında yaşanan arbedede güvenlik güçlerine karşı geldiği, 6 Mart'ta düzenlenen bir
etkinlikte yaptığı konuşmada “Sayın Öcalan” dediği için ve 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşma, nedeniyle Bostaniçi Belediye
Başkanı Gülcihan Şimşek hakkında TMY'nin 7/2 maddesi uyarınca “örgüt
propagandası yapmak”, “suç ve suçluyu övmek”ten dava açıldı. Dava 2007 yılında
sonuçlandı. Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Şimşek'e 3713 Sayılı Terörle Mücadele
Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince 1 yıl hapis cezası verdi.
5 Ocak 2006 ve 24 Şubat 2006 yazılarında Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK),
Erdemir'i alması ve arkasından hisselerin bir kısmını yabancı bir şirkete satmasıyla
ilgili eleştirel değerlendirmelerde bulunan Milliyet gazetesi yazarları Güngör Uras ve
Metin Münir hakkında açılan toplam 10 milyon YTL'lik tazminat davası Ankara 5.
Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2 Temmuz günü görülen duruşmada reddedildi.
Emek Partisi Mersin İl Başkanı Gürsel Şenşafak hakkında, 5 Mayıs 2006 tarihinde
Mersin Demokrasi Platformu'nun Terörle Mücadele Yasası'na ilişkin basın açıklaması
nedeniyle açılan dava, 23 Ocak günü sonuçlandı. Mersin 1. Sulh Ceza Mahkemesi,
TCY'nin 301. maddesi uyarınca yargılanan Şenşafak hakkında beraat kararı verdi.
2006 1 Mayıs’ı öncesinde EMEP Genel Merkezi tarafından hazırlanan Emeğe
Sesleniş adlı parti bülteninde “Kürtçe propaganda yasağının ihlal edildiği”
gerekçesiyle EMEP Mersin İl Başkanı Gürsel Şenşafak ve EMEP İl Yöneticisi Ferhat
Uyar hakkında açılan dava, 1 Ekim günü sonuçlandı. Mersin Adliyesi 6. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmada, parti bülteninde bulunan ve Türkçe ‘Yaşasın 1
Mayıs’ anlamına gelen Kürtçe “Biji Yek Gulan” cümlesinden dolayı Siyasi Partiler
Yasası’nın 81. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle sanıklar hakkında 6’şar ay hapis
cezası verildi. Mahkeme heyeti cezaları erteleyerek, üç yıl içinde tekrar suç işlenmesi
halinde uygulamaya konacağını söyledi. Ayrıca mahkeme başkanı, EMEP Genel
Merkezi hakkında da dava açılması için Ankara Savcılığı’na ihbarda bulunacağını
açıkladı.
Hacı Alagaş adlı kişi hakkında "2005 yılında gittiği Kuzey Irak'ta HPG militanı oğlu ile
çektirdiği" fotoğraf nedeniyle açılan dava, 16 Mart günü sonuçlandı. Avukat Vedat
Özkan, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Hacı Alagaş'ı "yasadışı örgüt üyeliği"
iddiasıyla yedi yıl altı ay hapis cezasına mahkum etti.
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Sonuçlandı. 1
kişiye 1 yıl
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 2
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.
Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Sonuçlandı. 2
kişiye 6'şar ay
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 7 yıl 6 ay
hapis cezası
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

134 Hacı Boğatekin

135 Hacı Mehmet Bozdağ

136

Hakan Taştan ve Turan
Topal
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2007

Gerger Asliye
Ceza
Mahkemesi

TMK 7/2

2006

Adana 8. Ağır
Ceza
Mahkemesi

TCK 301/1
TCK 216/1

2006

Silivri 2. Asliye
Ceza
Mahkemesi

TCK 301/2

Adıyaman Gerger Fırat gazetesi sahibi Hacı Boğatekin hakkında, gazetesinin 10 Mart
2007 tarihli sayısı için kaleme aldığı "Türkiye Yanlış Yaptı" yazısı nedeniyle
"Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" iddiasıyla TCY’nin
301. maddesinden dava açıldı. Gazeteci yazısında, "Geçmişte Doğu ve
Güneydoğu'da milyonlarca Ermeni ve Süryani'nin ölümünden, ardından Dersim'de
Alevilerin, daha sonra Eylül hareketi ile İstanbul'da Rumların, yakın bir geçmişte de
Maraş'ta, Malatya'da, Çorum'da ve Sivas'ta yüzlerce insanın ölümünden" devleti
sorumlu tutarken, "devlet adına cinayet işleyen mi, Banka hortumlayan mı, Mit ile
irtibat kurar mı? Haraç kesenler adeta ordulaştı, devleti yönetmeye yeltendi. Doğu
yerde siyaseti onlar belirlemeye başladı. Kendi başlarına buyruk olup ne kadar pis ve
uğursuz iş varsa hepsini yapmaya başlayıp halkı, ülkeyi sömürmeye
başladılar….Devletin karnı çete ve diğer uğursuzluklarla dolup taştı bir çok devlet
yetkilisi de bunlara bulaşıp kirlendi ve çeteleşti. İşte bu gün ülkemizde yaşanan
tehlike geçmişin yanlışlarının eseridir" demişti. Davanın 26 Eylül günü Gerger Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mahkeme heyeti, Duruşma Savcısı
Sedat Turan’ın görüşüne uyarak, dile getirdiği iddiaların Başbakanlık’tan sorulmasını
talep eden gazetecinin isteğini reddetti; gazeteciden delil getirmesini istedi.
Yargılamaya 16 Ocak 2008'de devam edilecek. Boğatekin Basın Konseyi'nden de
hukuki destek talebinde bulunduğunu, kurumun talebine vereceği yanıta göre hareket
edeceğini ve Adıyaman Barosu'ndan destek isteyebileceğini bildirdi.
İnternet üzerinden yayın yapan “Kovara Veger” adlı dergide yazıları yayınlanan Eski
DEHAP Konya İl Başkanı ve DTP Kurucu Üyesi Hacı Mehmet Bozdağ hakkında,
“yazılarında PKK Lideri Abdullah Öcalan için 'sayın', HPG'liler için 'gerilla' ve bölge
illeri için 'Kürdistan' ifadelerini kullandığı” gerekçesi ile Adana 8. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan dava ağustos ayında sonuçlandı. Bozdağ 1 yıl 3 ay hapis
cezasına çarptırıldı. Hazırlanan gerekçeli kararda, Bozdağ'ın Kovara Veger sitesinde
yayınlanan 5 yazısında, örgüt propagandası yaptığı ve bu suçu zincirleme şekilde
işlediği kanaatine varıldığı bildirildi. Bozdağ'ın Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2
maddesi gereğince bir yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar veren mahkeme,
aynı suçu 'birden fazla kez kasıtlı olarak işlediği' gerekçesi ile cezayı 1/4 oranında
artırarak bir yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ancak Bozdağ'ın mahkemedeki iyi halini
gözönünde bulunduran mahkeme cezayı 1 yıl 15 güne indirdi.
Protestanlığı yaydıkları iddiasıyla Hakan Taştan ve Turan Topal hakkında "Türklüğü
aşağıladıkları, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "hukuka aykırı şekilde veri
topladıkları" iddiasıyla 2006 yılında açılan dava 2007 yılında da devam etti. 18
Temmuz günü görülen son duruşmada Savcı Demirhüyük, “Din ve vicdan özgürlüğü
kapsamında kişilerin istedikleri dini yaşama ve yaymaları Anayasa ve kanunlarımızda
güvence altına alınmıştır" şeklinde beyanda bulundu. Ancak bu savcının tayini
sonrası başka bir savcı bu göreve geldi ve Büyük Hukukçular Birliği'nden Avukat
Kemal Kerinçsiz ve ekibi de mahkeme hakiminin değişmesi talebinde bulundu. Silivri
2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Neşet Eren gelişmeler üzerine davadan çekilirken
Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13 Eylül'de verdiği onama kararıyla artık
yargılamaya Hakim Metin Tamirci başkanlık etmeye başladı. Mahkemeye Hakim
Neşet Eren'in başkanlık ettiği ve savcının sanıkların beraatini istediği dönemde
tanıkların dinlenmesine gerek görülmemişti. Ancak mahkeme, çoğunluğunu iki
sanığın gözaltına alındığı operasyonu düzenleyen jandarma görevlilerinin
oluşturduğu 12 kişinn dinleneceğini açıkladı. Bu kişilerden 5’inin Silivri’de yaşayan
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Devam Ediyor.

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

Devam ediyor.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
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tanık oldukları iddia ediliyor. Mahkeme, 29 Kasım günü devam edilen duruşmada
heyet değişikliği nedeniyle sanıklar Taştan ve Topal'ı yeniden dinledi. Dava 13 Mart
2008 tarihine ertelendi. Hakimin çekilmesini değerlendiren sanık avukatlarından
Haydar Polat, “Beraat bekliyorduk. Sürpriz bir şekilde hakimin dosyada çekilme
kararıyla karşılaştık. Süreç devam ediyor. Hakimin davadan çekilmesine ilişkin şartlar
yasada sayılmıştır” dedi.

Halil Özkan ve Erdal
137
Ataman

TCK 215

138 Halil Savda

139

2007

Halis Yakut ve Deniz
Topkan

Halis Yakut, Burhan
Kurhan, Nimetullah
Sözen, Mehmet Doğu,
Leyla Ekin, Mehmet
140 Emir Doğrul, Abdulaziz
Şimşek, Mehmet Sıddık
Ekin, Kadri Yıldırım,
Alaettin Beğde, Muhlisa
Akgül ve Nazif Akar

412

2007

TCK 220/8

TCK 314/2-3
TCK 220/7
TMK 5

2006

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Newroz kutlamalarında verdikleri konser nedeniyle
Diyarbakır Ağır
tutuklanan Koma Kato müzik grubu üyeleri Halil Özkan ve Erdal Ataman hakkında
Ceza
"suçu ve suçluyu övdükleri" iddiasıyla açılan dava, 11 Mayıs günü başladı. Diyarbakır
Mahkemesi
Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Özkan ve Ataman tahliye edildi.
İsrail Hükümeti’nin 2006 yılında Lübnan’a gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etmek için
1 Ağustos 2006 tarihinde İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapılan gösteride
basın açıklamasını okuyan vicdani retçi Hali Savda hakkında “savaşları durdurmanın
İstanbul 1.Sulh
yolu onların insan kaynağı olmayı reddetmekten geçer. Paster derhal serbest
Ceza
Devam ediyor.
bırakılmalı; Lübnan ablukası ve saldırısına son verilmeli. Herkesi askerliği
Mahkemesi
reddetmeye çağırıyoruz” şeklindeki açıklaması nedeniyle “halkı askerlikten soğutma”
suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 1.Sulh Ceza
Mahkemesi’nde dava açıldı.
Eski SES Batman Şubesi Başkanı Deniz Topkan ve Genel-İş Batman Şube Başkanı
Halis Yakut hakkında "yasadışı örgüt propagandası (TCY madde 220/8)" iddiasıyla
açılan dava, 7 Mart günü başladı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan
Diyarbakır 6.
duruşma, Cumhuriyet Savcısı'nın esas hakkındaki görüşünü açıklaması için
Ağır Ceza
ertelendi. Batman'ın Beşiri ilçesi yakınlarında 25 Ağustos 2005 tarihinde ölen HPG
Mahkemesi
militanları için 28 Ağustos 2005 tarihinde Batman'da düzenlenen cenaze töreninde
Genel-İş Üyesi Hasan İş, güvenlik görevlileri tarafından öldürülmüştü. Deniz Topkan
ve Halis Yakut, Hasan İş'i öldürenlerin saptanmaması nedeniyle 7 Aralık 2005
tarihinde yaptıkları açıklama nedeniyle yargılanıyor.

30 Mart 2006 tarihinde Diyarbakır'da meydana gelen olaylar hakkında yapılan basın
Diyarbakır Ağır açıklaması nedeniyle, aralarında İHD Batman Şube Yönetim Kurulu Üyesi Nazif
09.02.2007 Ceza
Akar'ın da bulunduğu 12 kişi hakknda, "yasadışı örgüte üye olmak" ve "örgüt
Mahkemesi
propagandası yapmak" suçlarından dava açıldı. Dava, 2007 yılında beraatle
sonuçlandı.
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Sonuçlandı. 12
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

141

Hasan Coşar ve Semra
Yalçınkaya

Hasan Güneş ve Zihni
142
Karakaya

Hasan Karaçelik, Nuri
143
Tımbıl ve Yüksel Sarı

TCK 314/1-2
TMK 5

TCK 301/2

Tazminat Davası

Hasan Polat, Osman
Nuri Ocaklı, Cihan
Kahraman, Caner Uluç,
Hüseyin Uzundağ,
Baysal Demirhan, F.
Ergün Arpaç,
Muhammed Akyol,
Doğan Akçiçek, Şükrü
Duman, Gökhan Oruç,
144
TCK 301
Sinan Gülüm, Coşkun
Akdeniz, Oğuz Aslan,
Nihat Konak, Ramazan
Aydın, Veli Özdemir,
İsmail Yılmaz, Murat
Karayel, Cihat Özdemir,
S. Yılmaz Bulduruç,
Onur Öztanrıverdi, Ali
Kemal Selenoğlu
Hatice Necla Şengül,
Reyhan Sarhan, Gamze
(Eski TCK 312/1)
Coşkun, İsminaz Ergün,
145
TCK 215
Rahime Top, Aynur
TMK 7/2
Çetin, Yüksel Özmen ve
Nezahat Paşa Bayraktar
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Ankara 11.
20.03.2007 Ağır Ceza
Mahkemesi

2006

Van 1. Asliye
Ceza
Mahkemesi

2005

Ortaca Asliye
Hukuk
Mahkemesi

Tekirdağ 1.
Asliye Ceza
Mahkemesi

İzmir 10. Asliye
Ceza
05.07.2004 Mahkemesi
İzmir Ağır Ceza
Mahkemesi

21 Eylül 2006 tarihinde yurt genelinde yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına
alınan ve tutuklanan Semra Yalçınkaya ve Eski İHD yöneticisi Hasan Cosar hakkında
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanıklardan Hasan Cosar'ın
TCK’nin 314/1 maddesi gereğince “yasadışı örgüt yöneticiliğinden”, Semra
Yalçınkaya’nın ise TCK'nin 314/2 maddesi gereğince “örgüt üyeliği” ile
cezalandırılması isteniyor. Davanın bir sonraki duruşma tarihi 31 Ekim 2007'dir.
Eski DTP Van İl Başkanı Hasan Güneş ve Zihni Karakaya hakkında 2 Kasım 2003
tarihinde düzenlenen basın açıklamasında "güvenlik güçlerine hakaret ettikleri"
iddiasıyla açılan dava, 9 Şubat günü Van 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı.
Sanıklar, TCY'nin 301/2. maddesi uyarınca beşer ay hapis cezasına mahkum edildi.
Ceza daha sonra üçer bin YTL para cezasına çevrildi.
MOPAK Kağıt-ve Karton Şirketi'nin Muğla'da yayımlanan Güney Ege gazetesi sahibi
Hasan Karaçelik, Yazı İşleri Müdürü Nuri Tımbıl ve Köşe Yazarı Yüksel Sarı
hakkında açtığı 300 bin YTL'lik tazminat ve tirajı 100 bini geçen iki gazetede
mahkeme kararının ilanı talebiyle açtığı dava 2007 yılında sonuçlandı. Ortaca Asliye
Hukuk Mahkemesi 31 Mayıs günü görülen duruşmada tazminat talebini reddetti.
Gazete, şirketin çevre kirliliğine yol açtığı ve çalışanların haklarını görmezden
geldiğine ilişkin haber ve köşe yazıları nedeniyle hakaret iddiasıyla yargılanıyorlardı.

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 2
kişiye 5'er ay
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 3
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan 23 mahkum hakkında "2005 yılı Haziran
ayında Tunceli'nin Ovacık ilçesi yakınlarındaki Mercan Vadisi’nde 17 Maoist
Komünist Partisi (MKP) militanının öldürülmesi" nedeniyle Cumhurbaşkanlığı ve
Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdikleri dilekçe nedeniyle TCY'nin 301. maddesi
gereğince dava açıldı. Dava, Tekirdağ 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İHD Merkez Yürütme Kurulu üyesi Hatice Necla Şengül'ün de aralarında bulunduğu
Tertip Komitesi üyesi 8 kişi hakkında 8 Mart 2004 tarihinde gerçekleştirilen mitingde
atılan sloganlar ve gerçekleştirilen konuşmalar dolayısıyla açılan davaya 19 Şubat Devam ediyor.
2007 tarihinde İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme,
görevsizlik kararı vererek dava dosyasını İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
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İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Hatip Dicle, Aydın
146 Doğan ve Hasan
Çakkalkurt

Hazal Aras, Dalha Kaya
147
ve Mahmut Singar

148 Hıdır Aytaç

TMK 7/2

2007
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İstanbul 11.
Ağır Ceza
Mahkemesi

TCK 215

TMK 8/1

2007

Malatya 3. Ağır
Ceza
Mahkemesi

149 Hıncal Uluç

Tazminat Davası

2007

Ankara 14.
Asliye Hukuk
Mahkemesi

150 Hikmet Erden

5187 Sayılı
Basın Yasasının
267. Maddesi

2007

Diyarbakır 2.
Ceza Asliye
Mahkemesi

151 Hilmi Aydoğdu

TCK 301

2007

Diyarbakır 8.
Asliye Ceza
Mahkemesi

414

Milliyet gazetesinin 25 Ocak 2006 tarihli sayısında yer alan "Öcalan'ın
izindeler...DTP'den ilginç açıklamalar...DTP paneline Öcalan damgası" başlıklı haber
nedeni ile "örgüt propagandası" iddiasıyla Eski DEP Milletvekili Hatip Dicle, Doğan
Medya Grubu ve Milliyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Aydın Doğan ile Milliyet Gazetesi
Sorumlu Yazıişleri Müdürü Hasan Çakkalkurt hakkında Terörle Mücadele Yasası'nın
(TMY) 7/2. maddesi uyarınca (yasadışı örgüt propagandası) açılan dava 24 Mayıs
günü İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Duruşmada esas
hakkındaki görüşünü açıklayan Savcı Adnan Babadağ, Milliyet gazetesindeki habere
dikkat çekti. Söz konusu haberde görüşlerine yer verilen Hatip Dicle'nin örgüt
propagandası yaptığına yönelik herhangi bir ses kaydı ya da görüntülü delilin
olmadığını, yazının toplumun genelini ilgilendirdiği ve haber değeri olduğu için Dicle,
Doğan ve Çakalkurt'un beraatini istedi. Savcı Babadağ'ın talebini uygun gören
mahkeme heyeti 3 sanık hakkında beraat kararı verdi. Davada Dicle'nin ocak ayında
Londra Halkevi'nde düzenlenen "Demokrasiye Karşı Direnen Türkiye ve Demokrasi
Mücadelesinde Kürtler" konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle TMY'nin 7/2.
maddesi, gazetecilerin ise konuşmaya ilişkin haber (25 Ocak 2006) nedeniyle
TMY'nin 7. maddesinin son fıkrası uyarınca cezalandırılması isteniyordu.
Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde yapılan Nevruz kutlamalarında yaptıkları konuşmada
“Sayın Öcalan” dedikleri için haklarında dava açılan DTP PM üyesi Hazal Aras, DTP
İlçe Başkanı Dalha Kaya ve TUHAD-DER Şube Başkanı Mahmut Singar'a 600 YTL
para cezası verildi.
Tunceli Cumhuriyet Savcılığı, DTP Tunceli İl Başkanı Hıdır Aytaç hakkında "PKK'nin
1 Ekim 2006 tarihinde açıkladığı ateşkes kararı üzerine" düzenlediği basın
açıklamasında "yasadışı örgüt propagandası yapıldığı" gerekçesiyle dava açtı. Dava,
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Ağustos 2007 tarihinde sonuçlandı.
Mahkeme Heyeti, Aytaç hakkında beraat kararı verdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç hakkında, 7
Şubat'ta yayımlanan "Tarikatlar ve Cumhurbaşkanlığı Adaylığı" başlıklı yazısında
kendisine yönelik "ağır saldırı ve iftira" bulunduğu iddiasıyla 20 bin YTL'lik tazminat
davası açtı. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, 12 Temmuz günü görülen
duruşmada, Başbakan Erdoğan'ın yaptığı şikayeti reddetti. Yazıda, Rahip Santoro
cinayeti ve ardından Hrant Dink cinayetlerinden sonra İstanbul Emniyet Müdürü
Celalettin Cerrah ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cemaatlerle bağlantıları
nedeniyle görevlerini korudukları, Başbakanın yoğun şekilde tarikatlarla ilişkili olduğu
öne sürülmüştü.
Dicle Haber Ajansı (DİHA) Diyarbakır Bölge Muhabiri Hikmet Erden hakkında 15
Haziran 2007 tarihinde “22 Temmuz genel seçimleriyle ilgili haberi” nedeniyle dava
açıldı. 22 Temmuz genel seçimleri öncesi Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı
tarafından Diyarbakır’ın Karacadağ bölgesinde askerlerin DTP’nin desteklediği Bin
Umut adaylarına oy verilmemesi yönünde köylere baskı yaptığı yönündeki iddiaları
haberleştiren Erden 4 yıla kadar hapis istemiyle Diyarbakır 2. Ceza Asliye
Mahkemesi’nde yargılanıyor. Davanın ilk duruşması Şubat 2008 tarihinde görülecek.
Şubat ayında tutuklanan DTP Diyarbakır İl Başkanı Hilmi Aydoğdu hakkında,
"Kerkük'e yapılan saldırıyı Diyarbakır'a yapılmış sayarız" sözleri nedeniyle "halkı kin
ve düşmanlığa kışkırttığı" iddiasıyla açılan dava, 5 Nisan günü başladı. Diyarbakır 8.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Aydoğdu tahliye edildi. Dava 2
Ekim gününe ertelendi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Sonuçlandı. 3
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Sonuçlandı. 3
kişiye 600'ar
YTL para cezası
verildi.
Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Devam ediyor.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Hilmi Aydoğdu, Musa
152 Farisoğulları ve Necdet
Atalay

Hrant Dink ve Karin
153
Karakaşlı

154

Hrant Dink, Arat Dink
ve Serkis Seropyan
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TCK 220/8

TCK 301

TCK 301/1

2006
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Diyarbakır 4.
Ağır Ceza
Mahkemesi

Şişli 2. Asliye
16.04.2004 Ceza
Mahkemesi

Şişli 2. Asliye
18.09.2006 Ceza
Mahkemesi

DTP Diyarbakır İl Örgütü'nün Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin
yıldönümünde (14 Şubat 2006) düzenlediği basın açıklaması nedeniyle Hilmi
Aydoğdu, Başkan Yardımcısı Musa Farisoğulları ve Eski DTP Diyarbakır İl Örgütü
Yöneticisi Necdet Atalay hakkında açılan davaya, 7 Mart günü Diyarbakır 4. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davada sanıkların, TCY'nin 220/8. maddesi
(yasadışı örgüt propagandası) uyarınca cezalandırılması isteniyor. Dava, kasım
ayında sonuçlandı. Mahkeme sanıklara 5'er ay hapis cezası verdi.
Agos gazetesinin 13 Şubat 2004 tarihili nüshasında "Şap Parigce" adlı köşesinde yer
alan yazı nedeniyle açılan Hrant Dink ile gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Karin
Karakaşlı hakkında "Türklüğü neşren tahkir ve tezyif etmek" suçundan 3’er yıla
kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın, yeninden yargılanmasına 6
Şubat 2007 tarihinden devam edildi. Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan
yargılama sonucu 7 Ekim 2005 tarihinde Dink’in "yazısının eleştiri amacıyla yapılan
düşünce açıklaması niteliğinde olmadığı, aşağılayıcı, incitici nitelikte olduğu"
gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılması ve Karakaşlı’nın beraatıyla
sonuçlanan davayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun maddi ve
manevi unsurları oluşmadığından kararın esastan bozulmasını istedi. Yargıtay 9.
Ceza Dairesi ise esasa yönelik temyiz istemlerini reddederek yerel mahkemenin
kararını usul eksiklikleri nedeniyle bozdu. Dairenin kararında, dava konusu yazıdaki
"Türk’ten boşalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni’nin
Ermenistan ile kuracağı asil damarında mevcuttur" ibaresinin "Türklüğü tahkir ve
tezyif edici" nitelikte olduğuna kuşku bulunmadığına işaret edildi. Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı, dairenin bu kararına itiraz etti, ancak Yargıtay Ceza Genel
Kurulu tarafından reddedildi. Bunun üzerine dava dosyası, usul yönünden
eksikliklerin giderilmesi amacıyla yerel mahkemesine gönderildi. Davanın 6 Şubat
2007 tarihli duruşması, gelen nüfus kaydında sağ olarak görünen Hrant Dink’in nüfus
kaydının yeniden istenmesi amacıyla ertelendi. Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi
hakimi, Dink’in ölümü nedeniyle yargılandığı davayı mart ayında düşürürken ilk
yargılamada beraat eden Yazı İşleri Müdürü Karin Karakaşlı için açılan dava da
sonuçlandı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ile Yazı İşleri Müdürü Arat Dink ve
İmtiyaz Sahibi Serkis Seropyan hakkında gazetenin 21.07.2006 tarihli nüshasında
yayımlanan "301'e Karşı 1 İmza" başlıklı yazıda, şüpheli Hrant Dink'in Reuters
Ajansı’na verdiği demeçte kullandığı sözlerin bir kısmının haberle birlikte yayınlandığı
ve bu sözlerin "Türklüğü neşren aşağıladığı" iddiasıyla TCK’nin 301. maddesinden
açılan davaya 2007 yılında devam edildi. Hrant Dink hakkındaki suçlama ölümü
nedeniyle düşerken Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 18 Temmuz 2007 tarihinde
görülen duruşma Avukat Fethiye Çetin'in yaptığı savunmanın ardından ertelendi.
Dava 11 Ekim günü sonuçlandı. Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “Türklüğü
aşağıladıkları” gerekçesiyle yargıladığı Agos Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Arat Dink
ve İmtiyaz Sahibi Serkis Seropyan'ı TCK’nin 301/1 maddesi uyarınca birer yıl hapis
cezasına çarptırdı. Dink ve Seropyan'ın cezası sabıkaları olmadığı göz önüne
alınarak ertelendi.
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Sonuçlandı. 3
kişi hakkında
5'er ay hapis
cezası verildi.

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Sonuçlandı. 2
kişiye 1'er yıl
hapis cezası
verildi. 1 kişi
hakkındaki
dava ölümü
nedeniyle
düştü.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Hrant Dink, Aydın
155 Engin, Ararat Dink ve
Serkis Seropyan

Hürriyet Şener,
Şahismail Karagöz,
Engin Yaşar, Yıldız
156 Aktaş, Oya Ersoy
Ataman, Hasan Toprak,
Hüseyin Bektaş ve
Çetin Ova

TCK 288
Basın Kanunu
11/2-3

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Şişli 2. Asliye
25.09.2006 Ceza
Mahkemesi

2006

157 Hüseyin Ayaz

158 Hüseyin Aykol
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TCY 314/2
TMK 5
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2003

Zeytinburnu 1.
Asliye Ceza
Mahkemesi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, Yazı İşleri Müdürü Arat Dink ve
İmtiyaz Sahibi Serkis Seropyan ve gazete yazarı Aydın Engin hakkında gazetenin 14
Ekim 2005 tarihinde çıkan yazılar nedeniyle açılan davaya 2007 yılında devam edildi.
İddianamede Agos gazetesinde 14 Ekim 2005 tarihinde yazarı belli olmayan "Bu
Ceza Maddesiyle mi Demokrasi sağlanacak?" başlıklı bir yazı yayınlandığı ve bu
yazıda “Dink'e hemen her kesimden geniş destek yağıyor” ifadesine yer verildiği,
gazetenin 1. sayfasında yayımlanan bu yazının 13. sayfadaki devamında da Avrupa
Parlamentosu üyeleri ile değişik kişiler ve kuruluşların yetkililerinin beyanlarının
yayınlandığı, 9. sayfada da Aydın Engin tarafından “Haftalık” isimli köşede yazılan
“Yargıya Dokunmak Gerek” başlıklı yazıdaki bazı ifadelere yer verildiği, Şişli 2. Asliye
Ceza Mahkemesi tarafından verilen ve henüz kesinleşmemiş bir kararın, Yargıtay
safhasında da olsa adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs derecesinde yayın yaparak
suç işlendiği ileri sürülmüş ve Hrant Dink'in TCK'nin 288. maddesi, Aydın Engin'in
Basın Kanunu'nun 11/2. maddesi delaletiyle TCK'nin 288. maddesi, Arat Dink ve
Serkis Seropyan'ın da Basın Kanunu'nun 11/3. maddesi delaletiyle TCK'nin 288.
Devam ediyor.
maddesi gereği 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti. Hrant
Dink hakkındaki suçlama ölümü nedeni ile düşerken Savcı Mücahit Ercan haziran
ayında görülen duruşmada, "Sanıkların tarihi gerçeklerle bağdaşmayan,
ispatlanmamış bir soykırım meselesiyle birlikte Türklerce bir halkın yok edildiğini ima
ederek, Türklüğü aşağıladıkları kanaatindeyiz" şeklinde görüş bildirdi ve Ceza
Yasası'nın 301. ve 53. maddesi uyarınca ceza istedi. Mütalaaya katılmadıkları ifade
eden sanık avukatlarının savunma için süre istemeleri üzerine mahkeme duruşmayı
erteledi. 18 Temmuz günü görülen duruşmada Avukat Fethiye Çetin, duruşmada söz
alarak, gazetede yer alan söz konusu demece dikkat çekti ve "Müvekkillerimizin
eylemi, bir demecinde 1915'i soykırım olarak tanımlayan Hrant Dink hakkında bu
tanımdan dolayı soruşturma açıldığını, okurlarına duyurmaktan ibarettir. Bu eylem,
mevcut yasaların hiçbirinde bir suç tipi olarak tanımlanmış değildir. Atılı suç
oluşmamıştır" dedi. Çetin, tarihi yargılamanın savcı ve yargıçların görevi olmadığını
belirterek müvekkillerinin beraatını istedi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi
için duruşmayı, 11 Ekim'e erteledi.
2005 yılı 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde atılan sloganlar sonrası "Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet edildiği" iddiasıyla mitingi düzenleyen tertip
komitesi hakkinda dava açıldı. Dava 20 Şubat günü başlandı. Zeytinburnu 1. Asliye
Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

İHD Van Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ayaz ile hakkında Haziran 2005
tarihinde Sanat Sokağı’nda yapılan basın açıklaması nedeniyle dava açıldı.
Ülkede Özgür Gündem gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol hakkında,
İstanbul 9. Ağır 2003 yılında Kandil Dağı'na giderek, PKK/Kongra Gel yöneticileriyle röportaj yaptığı
Ceza
için "örgüt üyeliği" iddiasıyla açılan dava 2007 yılında sonuçlandı. İstanbul 9. Ağır
Mahkemesi
Ceza Mahkemesi, 21 Haziran günü görülen duruşmada, gazetecinin Kandil Dağı'na
röportaj amaçlı gittiğine karar vererek beraat ettirdi.
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Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
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159 Hüseyin Bektaşoğlu

TCK 215/2
TMK 7/2

Erzincan 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi
22.12.2006
Erzurum 2.
Ağır Ceza
Mahkemesi

160 Hüseyin Bektaşoğlu

TCK 301/2
TCK 220/8

Erzincan
15.06.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi

TCK 215/1

Erzincan Sulh
04.04.2007 Ceza
Mahkemesi

161 Hüseyin Bektaşoğlu

162 Hüseyin Bektaşoğlu

417

TCK 314/2

2006

Erzurum 2.
Ağır Ceza
Mahkemesi

1 Eylül 2006 ve 2 Aralık 2006 tarihlerinde yaptığı açıklamalarda “'PKK'nin ilan ettiği
ateşkes” ve PKK Lideri Abdullah Öcalan’dan “Sayın” diye bahsettiği gerekçesiyle
DTP Erzincan İl Başkanı Hüseyin Bektaşoğlu hakkında 'örgüt propagandası yapmak',
'suçu ve suçluyu övmek' iddiası ile TCK’nin 215. ve TCK’nin 220/8 maddelerinden
dava açıldı. 30 Nisan günü Erzincan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen
duruşmada Mahkeme, Bektaşoğlu'nun TCK’nin 215 ve TMY’nin 7/2 maddelerinden
yargılanması gerektiği yönünde görüş bildirerek görevsizlik kararı verdi. Dosya,
Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dava, Erzurum 2. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde 28 Ağustos 2007 tarihinde sonuçlandı. Mahkeme, Bektaşoğlu'nu
TMK’nin 7/2 maddesinden suçlu bularak toplam 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
DTP Erzincan İl Başkanı Hüseyin Bektaşoğlu hakkında, 8 Nisan 2006 tarihinde
Erzincan il merkezinde bir gösteri yapan DTP'li gruba başka bir grup tarafından
yapılan saldırı ile 9 Nisan 2006 tarihinde söz konusu saldırıyı protesto eden DTP,
ÖDP, SES, Eğitim-Sen ve Tunceliler Derneği üyelerine yapılan ikinci saldırı hakkında
ROJ TV'ye açıklama yaptığı gerekçesiyle TCK’nin 301 ve 220/8 maddelerinden
açılan dava, 10 Ekim 2006 tarihinde sonuçlandı. Mahkeme, Bektaşoğlu'nu 1 yıl 3 ay
hapis cezasına çarptırdı. Ceza, ertelendi.
DTP Erzincan İl Başkanı Hüseyin Bektaşoğlu hakkında, 21 Mart 2007 tarihinde DTP
İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasında Abullah Öcalan için "sayın"
ifadesini kullandığı gerekçesiyle TCK’nin 215/1 maddesinden (suçu ve suçluyu
övmek) iddiasıyla dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan
iddianamede, Türk Dil Kurumu sözlüğünde sayın kelimesinin "konuşma ve
yazışmalarda saygı belirtisi olarak kişi adlarının önüne getirilen söz, saygıdeğer,
muhterem" anlamına geldiği", Bektaşoğlu'nun "bölücü terör örgütü başı olan ve
işlediği suç nedeniyle halen cezaevinde hükümlü bulunan Abullah Öcalan'a sayın
demek suretiyle suçluyu övme fiili işlediği" iddia edildi. Makkeme, 21 Eylül 2007
tarihinde görülen duruşmada Bektaşoğlu'nu TCK’nin 215. maddesinden 6 ay hapis
cezasına çarptırdı.
DTP Erzincan İl Başkanı Hüseyin Bektaşoğlu hakkında, 21 Ekim 2006 günü
düzenlediği basın toplantısında 'Sayın Öcalan Türkiye'de 2.5 milyon Kürt insanın
iradesidir.'dediği için Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nin 314/2.
maddesi ve 5237 sayılı Terörle Mücadele Yasası gereğince açılan dava 2007 yılında
sonuçlandı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, TCK'nin 314/2 maddesi ve 5237 sayılı
Terörle Mücadele Yasası'ndan tutuksuz yargılanan DTP İl Başkanı Bektaşoğlu'nu,
'sabit olan silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, suçun işleniş biçimi, faailin
güttüğü amaç ve saiki, kastı ve tehlikenin ağırlığı göz önünde bulundurmak'
suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme çıkışında gazetecilere
açıklamada bulunan Bektaşoğlu, 'Bizim amacımız Türkiye'de barışın sağlanması ve
akan kanın durmasıdır. Hangi taraftan olursa olsun her ölen insanın bir yakını vardır.
Türkiye'nin gerçeklerini ifade ettiğimiz için suçlanıyoruz' dedi. Bektaşoğlu'nun
avukatlarının kararı temyiz edecekleri öğrenildi.
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Sonuçlandı. 1
kişiye 3 yıl 4 ay
hapis cezası
verildi.

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

Sonuçlandı. 1
kişiye 6 ay
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 7 yıl 6 ay
hapis cezası
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
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Hüseyin Dağ, Mahmut
163
Çelik ve İlhami Çaçan

TCK 215

İzmir 3. Sulh
Ceza
Mahkemesi

164 Hüseyin Gündüz

TMK 7/2

İstanbul Ağır
23.11.2007 Ceza
Mahkemesi

Hüseyin Karadağ, Salih
Işık, Evrim Dengiz,
Turan Aydemir, Mevlüt
Uçar, Ağca Acar,
Özmen Durmuş,
Muzzafer Bilgiç,
Abdurrezak Güngör,
165
Elif Koç, Serdal
Dursun, Osman
Denktaş, Fevzi Şahin,
Murat Karaoğlan, Ferdi
Doğan, Bahadır
Demirci, Serdar Öztürk
ve Abuzer Tören

166 Hüseyin Tunç

167 Hüseyin Tunç

418

Gaziantep ilinde, 2003 yılında ABD'nin Irak'a müdahalesini kınayan ve "Biji Aşiti",
"Tecrite Hayır" şeklinde slogan attıklarını iddia edilen Hüseyin Karadağ, Salih Işık,
Evrim Dengiz, Turan Aydemir, Mevlüt Uçar, Ağca Acar, Özmen Durmuş, Muzzafer
Bilgiç, Abdurrezak Güngör, Elif Koç, Serdal Dursun, Osman Denktaş, Fevzi Şahin,
Murat Karaoğlan, Ferdi Doğan, Bahadır Demirci, Serdar Öztürk ve Abuzer Tören (18
kişi) ‘e "suçu ve suçluyu övmekten" verilen 4'er aylık hapis cezası, 31 bin YTL
paraya çevrildi.

TCK 215

TCK 301

TCK 215/1

DEHAP Gençlik Kolları'nın 2 Aralık 2004 tarihinde 'Farklılıklara Evet, Ayrılıkçılığa
Hayır' sloganı ile düzenlediği basın açıklamasına katıldıkları için haklarında dava
açılan DEHAP İzmir İl Başkanı Hüseyin Dağ, Eski Özgür Parti İzmir İl Başkanı
Mahmut Çelik ve DEHAP'lı İlhami Çaçan'ın yargılandığı davaya 14 Mart günü devam
edildi. İzmir 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan
sanıklar katılmazken, avukatları Nezahat Paşa Bayraktar hazır bulundu. Söz konusu
eylemde atılan "Bijî Serok Apo", "Barışın elçisi İmralı'dadır", "Öcalan'a Uzanan Eller
Kırılsın" sloganları nedeniyle mahkeme, Dağ, Çelik ve Çaçan'a 'suçu ve suçluyu
övmek'ten 3'er ay hapis cezası verdi.
Doz Yayınları tarafından Ekim 2007 tarihinde basılan "Haberlerin Ağında Öcalan
"isimli kitap nedeniyle yayımcı Hüseyin Gündüz hakkında "yasadışı örgüt
propagandası yapmak" ve "suç ve suçluyu övmek" nedeniyle dava açıldı. Savcı
Cihan Kansız iddianamesinde, yayımcı Gündüz'ün kitabın yazarı olduğu iddia edilen
Aras Erdoğan isimli kişinin kimlik ve adres bilgilerini bilmediğini ve yazarı şahsen
tanımadığını belirtmesi nedeniyle kitaptan yayımcının sorumlu olduğunu iddia etti.

2007

Tunceli Asliye
Ceza
Mahkemesi

Tunceli Asliye
Ceza
Mahkemesi

Tunceli ilinde, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde yaptığı konuşmada “Barıştan
bahsedenlerin başına cop indiriliyor, linç ediyorlar, cezalandırıyorlar, hücre cezasına
çarptırıyorlar, bu ikiyüzlülüğü kınıyoruz" dediği için Emek Partisi (EMEP) Tunceli İl
Başkanı Hüseyin Tunç hakkında, Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi tarafından TCK'nin
301. maddesinden dava açıldı. 16 Haziran günü görülen ilk duruşma ertelendi.
Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Hüseyin Tunç hakkında, Şırnak ve Silopi’deki
çatışmalar sonrası 2 Eylül 2006 tarihinde yaptığı konuşmada “Şırnak ve Silopi’de
çatışmalar var ve orada askerler öldü. İnanın ki yüreğimiz sızlıyor, onların ailelerini
düşündükçe. Aynı şekilde Kürtlerin şehitleri olacaklar için de yüreğimiz sızlıyor,
yüreğimiz parçalanıyor” şeklindeki açıklaması nedeniyle TCK'nin 215/1 maddesinden
açılan dava, 5 Ekim günü Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı.
Mahkeme, “suçu ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle Tunç’u 6 ay hapis cezasına
mahkum etti. Daha sonra üç aya indirilen hapis cezası bin 500 YTL para cezasına
çevrildi. Avukat Barış Yıldırım, Tunç’un 5 Ekim’de mahkum olduğu bin 500 YTL’lik
para cezasına temyiz yolu kapalı olduğu için ve “siyasi vasfa sahip kişi olarak
Tunç’un daha geniş olması gereken ifade özgürlüğü hakkının kısıtlandığı"
gerekçesiyle 17 Ekim'de AİHM'e başvurdu.
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Sonuçlandı. 3
kişiye 3'er ay
hapis cezası
verildi.

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 18
kişiye 4'er ay
hapis cezası
verildi.

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 1
kişiye 6 ay
hapis cezası
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Hüseyin Tunç ve Özgür
168
Ulaş Kaplan

İbrahim Çiçek, Sedat
Şenoğlu, Füsun
Erdoğan, Ziya Ulusoy,
Bayram Namaz, Naci
Güner, Arif Çelebi,
Sultan Ulusoy, Adem
Serkan Gündoğdu, Ali
Hıdır Polat, Seyfi Polat,
169 Mehmet Ali Polat,
Erkan Özdemir, Erkan
Salduz, Turaç Solak,
Elif Almakça, Hatice
Bolat, Fatma Siner,
Hasan Ozan, Arzu
Torun, Soner Çiçek,
Fethiye Ok ve Bilgi
Tağaç

170 İbrahim Güçlü

419

TMK 7/2

TCK 314/3
TCK 202/5

TCK 215

2007

2007

2005
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Malatya 3. Ağır
Ceza
Mahkemesi

Tunceli ilinde, 21 Kasım 2006 tarihinde Roj TV'ye “Türkiye'de bulunan aydın, sanatçı
ve DTP'nin çağrıları üzerine PKK tarafından ilan edilen ateşkesin kalıcı hale gelmesi
ile ilgili” yaptığı açıklama nedeniyle Tunceli Baro Başkanı Özgür Ulaş Kaplan ile
Emeğin Partisi (EMEP) Tunceli İl Başkanı Hüseyin Tunç hakkında 3713 sayılı
yasanın 7/2 ile TCK'nin 53. maddesi olan 'örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Davanın ilk duruşması 14 Haziran
2007 tarihinde görüldü. Mahkeme heyeti davayı 17 Eylül 2007 tarihine erteledi. Dava
18 Ağustos günü sonuçlandı. Mahkeme heyeti, yapılan konuşmanın örgüt
propagandası sayılamayacağını belirterek sanıkların beraatine karar verdi.

Beşiktaş 10.
Ağır Ceza
Mahkemesi

8 Eylül 2006 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan ve Tekirdağ 2 No'lu F Tipi
Cezaevinde kalan Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atılım Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni İbrahim Çiçek ile Atılım Gazetesi Yayın Koordinatörü Sedat Şenoğlu,
Özgür Radyo Genel Yayın Koordinatörü Füsun Erdoğan, yazarlarımız Ziya Ulusoy ve
Bayram Namaz ile 18 kişi 1 yıl 2 ay mahkemeye çıkarılmadı. Marksist Leninist
Komünist Parti'ye (MLKP) yönelik operasyonda tutuklanan sanıklar,
İstanbul
Cumhuriyet Savcısı Ali Cengiz Hacıosmanoğlu tarafından hazırlanan 292 sayfalık
Devam Ediyor.
iddianameye göre “anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs eden örgütün
yöneticisi olmak”, “örgütün merkez komite üyesi olması ve siyasi alan sorumlusu
olarak görev üstlenmeks ve bu sebeple 1 Haziran 2005 tarihi itibariyle örgüt
üyelerinin işlediği tüm suçlardan TCK'nin 314/3 maddesi yollamasıyla TCK'nin 202/5
maddesi uyarınca asli fail sorumlu olduğu” iddiasıyla yargılanıyor. Davanın ilk
duruşması 26 Ekim 2007 tarihinde Beşiktaş 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.
Dava, dosyası 8 ay boyunca avukatlardan ve tutuklulardan gizlenmişti.

Diyarbakır 2.
Sulh Ceza
Mahkemesi
Diyarbakır 7.
Asliye Ceza
Mahkemesi

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, Şeyh Sait İsyanı'na katılanların idam edilmesinin
yıldönümünde, isyana katılanların asıldığı Ulu Cami önünde açıklama yapan
kapatılan Diyarbakır Kürt Derneği'nin (Kürt-Der) sözcüsü Avukat İbrahim Güçlü
hakkında Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Güçlü'nün TCK'nin 215.
maddesi uyarınca 'Şeyh Sait'i ve yürüttüğü isyanı' övmekten 2 yıla kadar hapsi
isteniyor. Davaya 13 Şubat 2007 tarihinde devam edildi. Duruşmada, savunma
avukatları mahkeme heyetinin bir önceki mahkemede 'Kürtçe savunma' yapma ve
tercüman atanması yönündeki kararını hatırlattı. Ancak mahkemeye yeni atanan
mahkeme başkanı, sanık Güçlü'nün Türkçe bildiğini belirterek, tercüman talebini Devam ediyor.
reddetti. Avukatlar da buna itiraz ederek, Güçlü'nün Türkçe bildiğini ancak Kürtçe
savunma yapma talebinin bir tutum olduğunu ve sanığın kendi anadilinde savunma
yapmak istediğini ifade etti. Yaşanan tartışmaların ardından mahkeme heyeti
tercüman talebini reddetti. Mahkeme heyeti, Güçlü'nün konuşmasının 'suç ve suçluyu
övme'yi düzenleyen TCK’nin 215. maddesi kapsamında değil, 'Halkı kin ve
düşmanlığa tahrik ve aşağılamayı' düzenleyen TCK’nin 216. madde çerçevesinde
değerlendirildiğini belirterek dosyada görevsizlik kararı verdi. Güçlü'nün
yargılanmasına Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
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Sonuçlandı. 2
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

171 İbrahim Güçlü

TCY 301

2005

172 İbrahim Güçlü

TCK 216
TCK 218

2005

173 İbrahim Güçlü

TCK 216

2005

174 İbrahim Güçlü

TCK 216

2005

175 İbrahim Güçlü

TCK 216

2007

176 İbrahim Güçlü

TCK 216

2007

177 İbrahim Güçlü

TCK 301

2006

İbrahim Güçlü ve
178
Ramazan Kahramaner

420

Siyasal Partiler
Yasası 81/C

2004
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Diyarbakır Kürt Derneği (Kürt-Der) sözcüsü İbrahim Güçlü hakkında, Van'ın Özalp
ilçesinde General Mustafa Muğlalı'nın emriyle öldürülen 33 köylü için 2005 yılı
Diyarbakır 5.
Ağustos ayında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle "Türklüğe ve
Asliye Ceza
Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret ettiği" gerekçesiyle (TCY madde 301)açılan dava, 24
Mahkemesi
Ocak günü sonuçlandı. Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi İbrahim, Güçlü'yü bir
yıl altı ay hapis cezasına mahkum etti.
Kapatılan Diyarbakır Kürt Derneği'nin (Kürt-Der) sözcüsü İbrahim Güçlü hakkında,
Diyarbakır 2.
Roja-Kurd dergisinde yazdığı yazıdan dolayı Diyarbakır 2. Asliye Ceza
Asliye Ceza
Mahkemesi’nde, TCK’nin 216. ve 218. maddelerinden, “halkı kin ve düşmanlığa
Mahkemesi
tahrik etme” ve “terör örgütünün amacının propagandasını yapmaktan” dava açıldı.
Davaya 2008 yılında devam edilecek
Kapatılan Diyarbakır Kürt Derneği'nin (Kürt-Der) sözcüsü İbrahim Güçlü hakkında,
04.05.2005 tarihinde Diyarbakır yerel televizyonu CAN TV’de katıldığı bir açık
Diyarbakır 6.
oturumda, Türk Bayrağı hakkındaki düşünceleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin
Asliye Ceza
yapısına ilişkin tespitleri ile Kürt sorununa ilişkin çözüm önerileri ve devletin
Mahkemesi
uygulamalarına ilişkin eleştirilerinden dolayı TCK’nin 216 maddesi gereğince açılan
dava 2007 yılında sonuçlandı. Diyarbakır 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Güçlü hakkında
beraat kararı verdi.
Kapatılan KÜRD-DER’in 03.07.2005 tarihinde “resmi ideoloji tarafından Şeyh Sait
İsyanı olarak tanımlanan 1925 Tarihli Kürt Milli Direnme Hareketi’ni tanıtma ve
Diyarbakır 8.
liderlerini anma” için gerçekleştirdiği panelde, paneli yöneten İbrahim Güçlü
Asliye Ceza
hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrikten” dolayı, TCK’nin 216.
Mahkemesi
Maddesinden dava açıldı. Dava, Diyarbakır 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam
ediyor.
Diyarbakır 5.
İbrahim Güçlü hakkında, Rizgarî isimli web sitesine yazdığı yazılardan dolayı,
Asliye Ceza
TCK’nin 216. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Diyarbakır 5. Asliye Ceza
Mahkemesi
Mahkemesi'nde dava açıldı. Davaya 2008 yılında devam edilecek.
İbrahim Güçlü hakkında, Kürt Ulusal Birlik Hareketi (TEVKURD) adına Diyarbakır’ın
Diyarbakır 5.
Ofis Semtinde AZC Plaza önünde yapılan basın toplantısında, “Türkiye’nin Kürdistan
Asliye Ceza
Federe Bölgesine yönelik operasyonları eleştiren” bir basın açıklaması yapması
Mahkemesi
nedeniyle, TCK’nin 216. maddesini ihlalden dava açıldı. Davaya 2008 yılında devam
edilecek.
15.12. 2005 günü ATV’de Fatih Altaylı’nın hazırladığı “Teke Tek” programına katılan
Bağcılar Asliye
Kapatılan Diyarbakır Kürt Derneği'nin (Kürt-Der) sözcüsü İbrahim Güçlü hakkında
Ceza
İstanbul Bağcılar Cumhuriyet Başsavcılığı TCK’nin 301. maddesi kapsamında
Mahkemesi
soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda Güçlü hakkında dava açıldı.
Kapatılan Diyarbakır Kürt Derneği'nin (Kürt-Der) sözcüsü İbrahim Güçlü ve Ramazan
Kahramaner hakkında, 12.10.2003 tarihinde HAK-PAR Mardin İl Kongresi’nde yaptığı
Mardin 2.
Kürtçe konuşmalar nedeniyle Siyasal Partiler Yasası’nın 81/C fıkrasını ihlalden
Asliye Ceza
Mardin 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 2007 yılında sonuçlandı.
Mahkemesi
Mahkeme, sanıkları 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Cezalar 1.200 YTL para
cezasına çevrildi. İbrahim Güçlü, mahkumiyet kararı sonrası Yargıtay'a
başvurduklarını belirtti.
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Sonuçlandı. 1
kişiye 1 yıl 6 ay
hapis cezası
verildi.

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 2
kişiye 6'şar ay
hapis cezası
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

İbrahim Güçlü, A. Melik
179 Fırat, Fuat Önen ve
Sinan Çiftyürek

TCK 220/8
TMK 5

İbrahim Güçlü,
Abdülmelik Fırat,
Bayram Bozyel, Kasım
Ergün, Reşit Deli, Semir
Güzel, Fehmi Demir,
180
Necdet Gündem, Fettah
Karagöz, Gönül
Dabakoğlu, Şeref
Yalçın, İlhan Güneri ve
Ayşe Demir

Siyasi Partiler
Yasası
81/C ve 117

İbrahim Güçlü, Enis
181 Mazhar Tayman ve
Neval Barlas

İbrahim Güçlü,
182 Şeyhmus Aykol ve
Halis Nezan
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TCY 301
TCK 217
TCK 218

TCK 216

2005
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Ankara 11.
Ağır Ceza
Mahkemesi

Ankara 3.
28.02.2005 Asliye Ceza
Mahkemesi

2006

Bağcılar 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

2005

Diyarbakır 7.
Asliye Ceza
Mahkemesi

Kürt aydınları ve siyasetçilerinin Ankara’da 4 Eylül 2005 tarihinde ortakça
gerçekleştirdikleri toplantıda yapılan konuşmaların Milliyet, Anayurt ve Yeni Şafak
gazetelerine yansımasından sonra, İbrahim Güçlü, A. Melik Fırat, Fuat Önen ve
Sinan Çiftyürek hakkında dava açıldı. Dava, terör örgütünün amacının
propagandasını yapmaktan (TCK’nin 220/8. maddesinden), Terörle Mücadele
Kanunu’nun 5. maddesinden açıldı. Dava, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
sürmektedir.
Hak ve Özgürlükler Partisi'nin (HAK-PAR) 4 Ocak 2004 tarihinde düzenlenen 1.
Olağan Büyük Kongresi için gönderilen Kürtçe davetiye ve kongrede yapılan Kürtçe
konuşmalar nedeniyle parti yöneticileri hakkında açılan dava, 14 Şubat günü
sonuçlandı. Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Eski HAK-PAR Genel Başkanı
Abdülmelik Fırat, Kasım Ergün, Reşit Deli, Semir Güzel ve İbrahim Güçlü'yü "Siyasi
Partiler Yasası'nın ‘partilerin Türkçeden başka dil kullanamayacaklarına' ilişkin 81/c
ve 117. maddeleri uyarınca" bir yıl hapis cezasına mahkum etti. Abdülmelik Fırat'ın
cezası yaşı nedeniyle 29.200 YTL para cezasına çevrildi. Bayram Bozyel, Fehmi
Demir, Necdet Gündem, Fettah Karagöz, Gönül Dabakoğlu, Şeref Yalçın, İlhan
Güneri ve Ayşe Demir'i altı ay hapis cezasına mahkum eden mahkeme, cezayı
1.980'er YTL para cezasına çevirdi.
10.12.2005 tarihli Tempo dergisinde Diyarbakır Kürt Derneği (Kürt-Der) sözcüsü
İbrahim Güçlü ile yapılan bir röportajdan dolayı, İbrahim Güçlü Tempo Dergisi
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Neval Barlas, Tempo yazarı ve İbrahim Güçlü ile röportaj
yapan Enis Mahzar Tayman hakkında dava açıldı. İddianamede suç, “basın yoluyla
Türklüğü ve cumhuriyeti aşağılama-halkı kanunlara uymamaya tahrik” olarak
belirlenirken, Neval ve Enis hakkında TCK’nin 217, 218 maddelerinden (halkın
yasalara uymamaya kışkırtılması ve suçun basın yoluyla işlenmesi durumunda
cezanın artırılması), Güçlü hakkında ise TCK’nin 301/1, 217, 218. maddelerinden
dava açıldı. Davaya 7 Şubat günü İstanbul Bağcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde
devam edildi. 15 Şubat günü İstanbul Bağcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde
görülen duruşma, 15 Mayıs gününe ertelendi. Dava devam ediyor.
Kapatılan Diyarbakır Kürt Derneği'nin (Kürt-Der), "Kürt Mahabad Cumhuriyeti'nin
1946 yılında asılan liderlerini anmak" amacıyla 3 Nisan 2005 tarihinde Diyarbakır
Bağlar Belediyesi salonunda düzenlediği konferans nedeniyle dernek sözcüsü
İbrahim Güçlü, Şeyhmus Aykol ve Eski HAK-PAR Diyarbakır İl Başkanı Halis Nezan
hakkında açılan dava 2007 yılında sonuçlandı. Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi,
"halkı kin ve düşmanlığa kışkırttıkları" iddiasıyla sanıklara 1 yıl 3'er ay hapis verdi.
Sanıklar ayrıca, kamu haklarından ve seçme hakkından mahrum bırakıldı.
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Devam ediyor.

Sonuçlandı. 5
kişiye 1'er yıl, 8
kişiye ise 6'şar
ay hapis cezası
verildi.

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 3
kişiye 1 yıl 3'er
ay hapis cezası
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

İbrahim Güçlü, Zeynel
183 Abidin Özalp, Ahmet
Sedat Oğur

TCK 218
TCK 220

İbrahim Keskin, Metin
Porsuk, Bahri Akpınar,
Cumali Dalmış, Ömer
184
Kama, Şakir Bilmez,
Aydın Alkan ve Fatih
Yasin Köroğlu

185 İbrahim Sunkur

422

TMK 7/2
TCY 220/8
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2006

Diyarbakır 6.
Ceza
Mahkemesi

2007

İstanbul 13.
Ağır Ceza
Mahkemesi

Van 3. Ağır
Ceza
Mahkemesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2 Mayıs 2006’da gerçekleştirdiği sınırötesi operasyonu
protesto etmek için Diyarbakır’dan Habur Sınır Kapısı’na kadar yürüyüş yapmak
isteyen ancak gözaltına alınarak yürüyüşü engellenen yazar İbrahim Güçlü ve
arkadaşlarının yargılandığı dava 2007 yılında sonuçlandı. Diyarbakır 6. Ceza
Mahkemesi’nde 30 Mayıs günü devam eden duruşmaya, tutuksuz yargılanan
sanıklardan İbrahim Güçlü, Zeynel Abidin Özalp, Ahmet Sedat Oğur ile avukatları
katıldı. Savcı mütalaasında “eylemin terörle mücadele konusunda hassas bir bölge
olan Diyarbakır’da oluşu sanıkların üzerlerine geçirdikleri yazılı pankartlardaki Kürtçe
ve Türkçe ibareleri dikkate alındığında, yasa dışı örgütün söylemleri ile bire bir
örtüştüğü, her ne kadar sanıkların örgütle aralarında organik bağ tespit edilmemiş ise
de yaptıkları eylemlerin örgütün ve amacının propagandasını oluşturduğu
anlaşılmıştır” diye belirtildi. 16 Ekim günü görülen duruşmada "Suç işlemedik" diyen
sanıklar, 'halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere
sahip bir kesimin, diğer bir kesimin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'
suçunu işledikleri gerekçesiyle birer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Saddam Hüseyin'in asılarak öldürülmesini protesto etmek amacıyla İran
Konsolosluğu önünde 5 Ocak 2007 tarihinde cuma namazı çıkışı izinsiz basın
açıklaması düzenleyen sekiz kişi hakkında "yasadışı İBDA/C örgütünün
propagandasını yapmak" iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması 13 Haziran
2007 tarihinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Aylık
dergisinin sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olduğunu söyleyen sanıklardan
İbrahim Keskin, Cezerin Kasımpaşa Camii önünde yapılacağı bildirilen eyleme
gazeteci olarak katıldığını, olay yerine gittiğinde polisin grubu İran Konsolosluğu'nun
önüne çektiğini ve basın açıklaması sırasında polisin gruba müdahale ettiğini belirtti.
Gazeteci olduğu için çevik kuvvet ekipleri tarafından gözaltına alınmadığını söyleyen
Keskin, terör mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındığını ifade etti. Duruşmada
söz alan Ömer Kama ise İBDA/C üyesi olduğu gerekçesiyle 8 yıl cezaevinde kaldığını
söyleyerek Saddam Hüseyin'in idam edilmesini protesto etmek için olay yerine
gittiğini, herhangi bir örgüt adına hareket etmediğini iddia etti. Basın açıklamasının
yapılacağını internetten öğrendiklerini, yasal haklarını kullanarak protesto gösterisine
katıldıklarını belirten diğer sanıklar ise İBDA işareti olarak bilinen işaretin örgüt işareti
olmadığını, Müslümanların kullandığı bir işaret olduğunu ileri sürdü. Mahkeme heyeti,
7 sanığın tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliye edilmelerine ve duruşmanın
ertelenmesine karar verdi.
DTP Van İl Başkanı İbrahim Sunkur hakkında “bir HPG militanının cenaze töreninde
yaptığı konuşmada militandan ‘şehit’, Abdullah Öcalan’dan da ‘sayın’ diye
bahsetmesi” nedeniyle açılan davaya, 28 Mart günü Van 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Avukat Dincel Aslan’ın verdiği bilgiye göre, duruşmada
esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Sunkur’un “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” gerekçesiyle TCY’nin 220/8 ve TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca
cezalandırılmasını istedi. Duruşma, 15 Mayıs gününe ertelendi.
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Sonuçlandı. 3
kişiye 1'er yıl,
hapis cezası
verildi.

Devam ediyor.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

186

İbrahim Yıldız ve
Mehmet Sucu

187 İdris Akboğa

188 İdris Sami Tandoğdu

189 İhsan Babaoğlu

190

İlhami Özer ve Hüseyin
Güzel
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TCK 125

2006

Şişli 2. Asliye
Ceza
Mahkemesi

TCY 215/1

2007

İstanbul 11.
Ağır Ceza
Mahkemesi

2006

İstanbul 6'ncı
Asliye Hukuk
Mahkemesi

diğer

Diyarbakır 7.
Asliye Ceza
Mahkemesi

TCK 215
TCK 288

TCK 215/1

2007

Tatvan Sulh
Ceza
Mahkemesi

Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
İbrahim Yıldız'a CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç'un 30 Ocak 2006 tarihinde
düzenlediği basın toplantısındaki "Başbakan kıvırtıyor" sözlerine gazetede yer
verildiği gerekçesiyle 23 ay 10 gün hapis cezası verdi. Ceza daha sonra 14 bin YTL
para cezasına çevrildi. Haluk Koç'un basın toplantısının gazetede yer almasının
ardından Başbakan Recep Tayip Erdoğan avukatı aracılığıyla Cumhuriyet gazetesine
hakaret davası açtı. Daha sonra hazırlanan iddianamede İbrahim Yıldız ve Yazı işleri
Müdürü Mehmet Sucu'nun TCY'nin 125. maddesi uyarınca cezalandırılması istendi.
Mehmet Sucu hakkında beraat kararı veren mahkeme, İbrahim Yıldız'a "Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanı'na yakışmayacak bir hitap şekli olan ‘Başbakan kıvırtıyor'
şeklindeki yazı ile sövme suçu sabit olduğundan" hapis cezası verdi.
Özgür Halk dergisi Yazı İşleri Müdürü İdris Akboğa hakkında "suçu ve suçluyu
övmek", "terör örgütlerinin yazılarını basmak ve yayınlamak", "örgüt mensuplarına
yardım ederken veya propaganda yaparken başka bir suç oluşturmak" iddiası ile
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Eski CHP Milletvekili İdris Sami Tandoğdu hakkında, AKP'li Cüneyd Zapsu’ya "Türkiş
düşman" dediği gerekçesiyle açılan dava 2007 yılında beraatle sonuçlandı.
Tandoğdu 2006 yılında fındık üreticisinin sorunlarına dikkat çekmek için bir çuval
fındığı Başbakanlık önüne döktü. Ardından otomobilinin '06 ZPS 52' olan plakasını
üreticilerden gelen tepkiler üzerine değiştirip, "Arabam da hafifledi ben de kuş gibi
rahatladım" dedi. 'ZPS'nin ne olduğunu soran turistlere ise "Cüneyd Zapsu. Türkiş
düşman" diye cevap verince, Zapsu 25 bin YTL'lik tazminat davası açtı. İstanbul 6'ncı
Asliye Hukuk Mahkemesi açılan bu davayı reddetti: "Davacının konumu, sıfatı
itibarıyla önceki ve halenki yaşantısı kamuoyu tarafından merak edilmekte, hatta
takip edilmektedir. Davacı eleştirilere, hatta ağır ve inciltici de olsa eleştirilere
katlanmak zorundadır."
Eğitim Sen Diyarbakır Şube Başkanı İhsan Babaoğlu hakkında, tutuklanan Eski
Tarım Orkam Sen Diyarbakır Şube Başkanı Hasan Adsız ve Süleyman Yılmaz ile
Şemdinli olayları zanlısı Tanju Çavuş'un serbest bırakılması ve DTP'li belediye
başkanlarına soruşturma açılmasına ilişkin yaptığı basın açıklaması nedeniyle
Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sonuçlandı. Babaoğlu, “suç ve
suçluyu övmek”, “adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek” suçlamasıyla TCK’nin
215 ve 288. maddesinden toplam 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren ve haziran ayında
Tatvan'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilen HPG'li Hasan Güzel'in cenaze
töreninde konuşma yapan DTP Tatvan İlçe Başkanı İlhami Özer ile HPG Güzel'in
amcası Hüseyin Güzel hakkında “özgürlük şehidi” ve “Kürdistan şehidi” ifadelerini
kullandıkları gerekçesiyle Tatvan Sulh Ceza Mahkemesi'nde “suçu ve suçluyu
övmekten” dava açıldı. 21 Ağustos günü görülen davanın ilk duruşmasında hakim
karşısına çıkan Güzel ve Özer, sözlerinin düşünce özgürlüğü çerçevesinde
değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Güzel ve Özer, davanın düşmesini talep ederken,
duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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Sonuçlandı. 1
kişiye 23 ay 10
gün hapis
cezası verildi. 1
kişi hakkında
ise beraat
kararı verildi.

Devam Ediyor.

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Sonuçlandı.1
kişiye 14 ay
hapis cezası
verildi.

Devam ediyor.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

191 İlhan Selçuk

Tazminat Davası

192 İlhan Selçuk

Tazminat Davası

193 İnci Zeynep Graf

İpek Çalışlar ve Necati
194
Tatlıcan

195 İrfan Uçar

424

TMK 7/2

5816 Sayılı
Atatürk aleyhine
işlenen suçlar
hakkınada
kanun /1 ve 2

TCK 301/2
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2007

Ankara 26.
Asliye Hukuk
Mahkemesi

2007

Ankara 21.
Asliye Hukuk
Mahkemesi

2007

Diyarbakır 4.
Ağır Ceza
Mahkemesi

Bağcılar 2.
05.10.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi

Beyoğlu 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, "Bu İş Şirazeden Çıkıyor..." başlıklı köşe yazısında,
"kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" iddiasıyla yazıyı kaleme alan İlhan Selçuk ve
Cumhuriyet gazetesi aleyhine 20 bin YTL'lik manevi tazminat davası açtı.Yıldırım'ın
avukatı Ali Özkaya tarafından açılan davanın dilekçesinde, söz konusu köşe
yazısında, "Şimdi bu köşede 21 Ocak 2003 günlü yazıyı okuyabiliriz... AKP
hükümetinde en önemli üç bakanlık, yolsuzluk suçlamasından sanık üç kişinin elinde.
Enerji Bakanlığı, zanlı Hilmi Güler'in elinde. Ulaştırma Bakanlığı, zanlı Binali
Yıldırım'ın elinde. Maliye Bakanlığı, zanlı Kemal Unakıtan'ın elinde. Üç stratejik
bakanlık, yolsuzluk sanıklarının avuçlarının içinde..." şeklinde ifadelere yer verildiği
belirtildi. Dava, Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 26 Aralık günü Yıldırım'ın
avukatı Burhan Özkaya davanın kabul edilmesini, davalıların avukatı Alper Öktem ise
davanın reddedilmesini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabul edildiğini
belirterek, Cumhuriyet gazetesi ve Selçuk'un, Bakan Yıldırım'a yasal faiziyle 6 bin
YTL manevi tazminat ödemesine karar verildiğini açıkladı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet gazetesi yazarı İlhan Selçuk hakkında
gazetenin 6 Mayıs 2007 tarihli sayısında yayımlanan "İrticanın Dili Yoktur" başlıklı
yazısından dolayı "kişilik hakları hakaret" iddiasıyla 20 bin YTL manevi tazminat
davası açtı. Dava, Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 25 Eylül günü
sonuçlandı. Mahkeme, Başbakan’ın avukatı Fatih Şahin'in kabul yönünde yaptığı
talebi yerinde görmeyerek davayı reddetti.
Diyarbakır ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum gününde Diyarbakır surlarına
pankart asarak eylem yapan Alman vatandaşı İnci Zeynep Graf Diyarbakır 4. Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7/2 maddesi
uyarınca “yasadışı örgüt propagandası yapmaktan” 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
"Latife Hanım" kitabının yazarı İpek Çalışlar hakkında, kitabında Atatürk'e hakaret ve
Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla 4.5 yıla kadar hapis istemiyle
dava açıldı. Bağcılar Cumhuriyet Başsavcılığı, kitaptaki "Topal Osman'ın Atatürk'e
suikast için Çankaya Köşkü'nü kuşattığı" bölümü davaya gerekçe yaptı.İddianamede
kitabın bu bölümünde, Atatürk'ün öldürülmekten korktuğu için Latife Hanım'ın
çarşafını giyerek köşkten kaçtığı iddiasına yer verildiği, yazarın bu bilginin kaynağı
olarak gösterdiği Latife Hanım'ın kardeşi Vecihe Hanım'ın da hayatta olmadığı
belirtildi. Savcılık davayı, Hürriyet Pazar'daki röportajda kitabın yazarı Çalışlar'ın
ifadelerini okuyan Hüseyin Tuğrul Pekin adlı vatandaşın şikáyeti üzerine açtı. İpek
Çalışlar'ın kitabından alıntılara yer veren Hürriyet gazetesinin Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü Necdet Tatlıcan hakkında da aynı suçlamalarla dava açıldı. Dava, Aralık
2006 tarihinde yapılan ikinci duruşmada sonuçlandı. Mahkeme sanıklar hakkında
beraat kararı verdi.
Gazeteci İrfan Uçar hakkında 13 Aralık 2005 tarihinde Ülkede Özgür Gündem
gazetesinde yayınlanan "301 Numara" başlıklı yazısı nedeniyle dava açıldı. Beyoğlu
2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 14 Mart günü başlanacak davada, Uçar'ın TCY'nin
301/2 maddesi uyarınca cezalandırılması isteniyor. Dava, 30 Mart günü başladı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, Tanrıkulu’nun Kürtçe
savunma yapabilmesi için Emniyet Müdürlüğü’nden çevirmen istenmesine karar
verildi. Avukat İnan Akmeşe, duruşmanın 11 Temmuz gününe ertelendiğini bildirdi.
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Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
6.000 YTL
tazminat cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.
Sonuçlandı.1
kişiye 4 yıl
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 2
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

196 İsmail Akyürek

İsmail Beşikçi,
197 Ferzende Kaya ve
Mehmet Ali İzmir

İsmail Saymaz, İsmet
198 Berkan, Hasan
Çakkalkurt

199

İzzet Belge ve Hatice
Çoban

İzzet Belge, Çetin Süer,
Vahit Ruvanas, Behiye
200
Akman ve Gülsün
Becel

425

TCK 216
TCK 301

Basın Kanunu
Madde 19

TCK 301
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Isparta Yalvaç'ta avukatlık yapan İsmail Akyürek hakkında, Isparta'da yayınlanan
yerel bir gazetede yazdığı bir yazıda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü eleştirdiği için
dava açıldı. Yalvaç Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. Özkan tarafından hazırlanan
2007
iddianamede, Akyürek'in yazdığı bir yazı ile Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu işlediği
belirtildi. 31 Ağustos 2007 tarihinde yayınlanan yazıyla ilgili açılan davanın ilk
duruşması, 24 Ocak 2008'de yapılacak.
Sosyolog-Yazar İsmail Beşikçi, "Esmer" dergisi yöneticileri Ferzende Kaya ve
Mehmet Ali İzmir hakkında açılan davaya 12 Şubat günü İstanbul Bakırköy 2. Asliye
Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada ifadesi alınmadan iddianame
hazırlanmasını eleştiren İsmail Beşikçi, "Benim yazıma yönelik ‘suç yoktur' denilse
dahi bilirkişi raporunu doğru bulmazdım. Çünkü bir kitabın, bir yazının içinde ‘suç var
mı yok mu' amacı ile okunması bilim dünyasını çürütür ve çölleştirir" dedi. Mahkeme,
eksik delillerin toplanması için duruşmayı 18 Haziran gününe erteledi. Genelkurmay
Başkanlığı, "Esmer" dergisinin Aralık 2005 sayısında yayınlanan Ahmet Kahraman'ın
"Hayalet" ve İsmail Beşikçi'nin "Konuşmadık, Bastırdık" başlıklı yazıları nedeniyle 19
Bakırköy 2.
Ocak 2006 tarihinde Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne "gizli" ibareli
2006
Asliye Ceza
bir yazıyla suç duyurusunda bulunmuştu. İddianamede Beşikçi'nin TCY'nin 216.
Mahkemesi
maddesi (halkı kin ve düşmanlığa kışkırtma), İzmir ve Kaya'nın ise TCY'nin 301.
maddesi uyarınca cezalandırılması isteniyor. Davaya, 18 Haziran günü İstanbul
Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme, Esmer dergisinin
sözkonusu sayısının savcılığa gönderilip gönderilmediğinin belirlenmesi için İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma 10 Aralık gününe
erteledi.Dava 10 Aralık günü yapılan duruşmada, iki aylık yasal süre içinde
açılmadığı için düşürüldü. Beşikçi’nin avukatı Mükrime Tepe, “Beklediğimiz bir
karardı. Zamanaşımına yargılama süresince hep dikkat çekmiştik. İddianameyi
düzenleyen savcı bu konuya dikkat etmesi gerekiyordu” dedi. Kovuşturma süreci,
Genelkurmay Başkanlığı’nın şikayetiyle başlatılmıştı.
23 Şubat 2006'da yayımlanan "11 Yaşındaki Çocuğa İşkence İddiası" başlıklı
haberde doktor raporunu yayımladıkları için "yargıyı etkileme" suçu işlendiği
gerekçesiyle 20.000 YTL ön ödemeli para cezasına çarptırıldı. Ancak gazetenin
Bağcılar 2.
cezayı ödemeyi reddetmesi üzerine TCK'nin 75. maddesi uyarınca Muhabir İsmail
08.06.2006 Asliye Ceza
Saymaz, Yazı işleri Müdürü Hasan Çakkalkurt ve Yayın Yönetmeni İsmet Berkan
Mahkemesi
hakkında dava açıldı. Dava, 15 Şubat günü sonuçlandı. Bağcılar 2. Asliye Ceza
Mahkemesi, "Mağdurun anlatımlarından haber ve mağdura ait doktor raporu
bulunduğunu yazmak mahkemeyi etkilemek sayılmaz" diyerek beraat kararı verdi.
Şırnak Sulh
Şırnak ili Cudi Dağı orman alanlarında “güvenlik” gerekçesiyle yakılmasını eleştiren
2007
Ceza
DTP Şırnak İl Başkanı İzzet Belge ile demokratik Özgür Kadın Hareketi’nden Hatice
Mahkemesi
Çoban hakkında TCK’nin 301. maddesinden dava açıldı.
DTP Şırnak İl Başkanı İzzet Belge (dönemin DEHAP İl Başkanı) hakkında, 2005 yılı
Eylül ayında Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenmesi planlanan mitinge katılmak
Diyarbakır Ağır için gidenleri dönüşlerinde karşıladığı için dava açıldı. İddianamede, Belge'nin
2007
Ceza
karşılamada yaptığı konuşmanın, DTP üyeleri Çetin Süer, Vahit Ruvanas, Behiye
Mahkemesi
Akman ve Gülsün Becel'in de attıkları sloganların "yasadışı örgüt propagandası"
içerdiği ileri sürüldü. TMY'nin 7/2. maddesi uyarınca açılan dava, Diyarbakır Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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Devam ediyor.

Dava düştü.

Sonuçlandı. 3
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
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İzzet Belge, Mesut
Ertak, Adem Özcan,
201
İsmail Atabel ve
Selahattin Şık

Diyarbakır 4.
Ağır Ceza
Mahkemesi

202 Kadri Özkan

2007

Diyarbakır 4.
Ağır Ceza
Mahkemesi

2007

Diyarbakır 4.
Ağır Ceza
Mahkemesi

2004

İstanbul 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

TMK 7/2

203 Kadri Özkan

TMK 7/2

204 Kemal Bozkurt

426

TCK 215/1

DTP Şırnak İl Başkanı İzzet Belge, Mesut Ertak, Adem Özcan, İsmail Atabel ve
Selahattin Şık hakkında "suç ve suçluyu övme", "izinsiz gösteri düzenleme" iddiasıyla
açılan davaya, 15 Mart günü Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Duruşmada ifade veren İzzet Belge, 2005 yılı Eylül ayında Bursa'nın Gemlik ilçesinde
düzenlenmesi planlanan mitinge katılmak için Şırnak'tan yola çıktıklarını, Mardin'in
Nusaybin ilçesine ulaşıncaya kadar birçok kez güvenlik güçleri tarafından
durdurulduklarını belirterek, "Bunun üzerine biz de yolu trafiğe kapatıp oturma eylemi
yaptık, ancak slogan atmadık" dedi.
DTP Viranşehir İlçe Başkanı Kadri Özkan hakkında, DTP Viranşehir İlçe Örgütü'nün
2007 yılında bastırdığı ve 1990'lı yıllarda ilçede faili meçhul şekilde öldürülen DEP
İlçe yöneticisi Çetin Yıldırım, Avukat Kazım Ekinci, Fahri İnan, Fatoş Sağlamgöz, Naif
Ummaz ve Faik Kevci'nin fotoğraflarının kullanıldığı takvim nedeniyle Viranşehir
Cumhuriyet Savcılığı tarafından "takvimde yer alan sarı, kırmızı ve yeşil renkteki
puşilerin 'örgüt bayrağı' olduğu ve fotoğraflarına yer verilen kişilerin ise HPG'li
oldukları" iddiasıyla 3713 sayılı yasanın 7/2 maddesi gereği dava açıldı. Özkan,
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı üzerine Viranşehir Asliye Ceza
Mahkemesi'nde ifade verirken, dava Aralıka ayında sonuçlandı. Mahkeme Özkan'a
iki yıl hapis cezası verdi. Özkan cezası, yargı süresince olumlu davranışları nedeni ile
cezanın 1 yıl 8 aya düşürüldü. Özkan'ın avukatı Arif Altunkalem, verilen kararı temyiz
ettirdiklerini belirterek, "Gerekçeli karar ilginçtir. İlçede faili meçhul cinayete gidenlerin
fotoğraflarını yayınlamak ve sarı, kırmızı ve yeşil renklerin bir araya gelmesinin 'örgüt
bayrağı' olarak değerlendirilmesi kararın hiçbir hukuki dayanağı olmadığını
gösteriyor" dedi. Yine bu kişilerden birinin Avukat Kazım Ekinci olduğunu ve
meslektaşı olduğunu ifade eden Altunkalem, "Ekinci tanınan bir şahsiyettir. Hiçbir
örgüt üyeliği de yoktur. Biz iç hukuk yollarını tüketeceğiz. Kararın onanması
durumunda AİHM'e gideceğiz" dedi.
DTP Viranşehir İlçe Başkanı Kadri Özkan hakkında, PKK Lideri Abdullah Öcalan
hakkında çıkan zehirlenme iddiaları ve tırmanan olaylar hakkında yaptığı basın
açıklamasında, "Sayın Öcalan" dediği için "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla
açılan dava aralık ayında sonuçlandı. Mahkeme heyeti, Özkan hakkında 3713 sayılı
yasanın 7/2 maddesi gereği 10 ay hapis cezası verdi.
"Tek Yol Devrim Hareket" dergisi yazı işleri müdürü Kemal Bozkurt hakkında,
derginin Mart 2004 tarihli sayısında yer alan "Bir Gün Mutlaka" başlıklı yazıda "suç
sayılan fiili övdüğü" gerekçesiyle açılan dava 18 Ekim 2007 tarihinde sonuçlandı.
Duruşmada söz alan Bozkurt'un avukatı Erdal Doğan, "Kızıldere olayı bundan 35 yıl
önce gerçekleşmiş, o dönem içinde suç bile olsa artık ceza takibinde olmayacak bir
durumdur" dedi. Doğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Observer-Guardian/
Birleşik Krallık ve Handyside/ Birleşik Krallık Danimarka kararlarını da örnek gösterdi.
Ancak İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, bir yazıda 1972 yılında Deniz Gezmiş ve
arkadaşlarının idamını engellemek için gerçekleştirilen Kızıldere eylemini "destansı
bir tarih" olarak nitelendirdiği için Bozkurt'u Ceza Yasası'nın (TCK) 215. maddesine
dayanarak bir ay hapisle cezalandırdı. Sanık lehine olduğu için eski TCK'nin 312/1
maddesi yerine iki yıl önce yürürlüğe giren TCK'deki yeni düzenlemeyi uygulayan
mahkeme başkanı Sevim Efendiler, daha önce ceza isteyen savcı Kadir Nazmi
Yelkenci'nin görüşü doğrultusunda karar verdi. Bozkurt'a verilen cezayı 218. madde
uyarınca cezayı bir ay 15 güne çıkaran mahkeme, 50. maddeye dayanarak da cezayı
45 gün adli para cezası karşılığında 900 YTL'ye çevirdi.
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Sonuçlandı. 1
kişiye 2 yıl
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 10 ay
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 1 ay
hapis cezası
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Kemal Bozkurt ve Çağrı
205
Karadağ

TMK 7/2

2007

206 Kemal Çalgan

TCK 215

2007

TMK 7/2

2007

Tazminat Davası

2006

207

Kemal Çalgan, Nuray
Kılıç ve 31 kişi

208 Sabah gazetesi

Kerem Uğur ve
209
Abdullah İzgi

427

TCK 215

2007
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İstanbul 14.
Ağır Ceza
Mahkemesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Tek Yol Devrim! Hareket’’ adlı derginin Sorumlu
Yazı işleri Müdürü Kemal Bozkurt ve sahibi Çağrı Karadağ hakkında, derginin EylülEkim 2004 tarihli 8. sayısında dergide çıkan “Kürtler kardeşimdir. F tipindekiler
evlatların” başlıklı yazı nedeniyle TMK’nin 7/2 maddesi gereği 3 yıla kadar hapis
istemiyle dava açtı. İddianame 29 Eylül 2004 tarihinde hazırlanmasına rağmen dava
3 yıl sonra açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Nuri Çığ tarafından hazırlanan iki
sayfalık iddianamede, derginin 3. sayfasında yer alan “Kürtler kardeşimdir. F
tipindekiler evlatların” başlıklı yazıda yer alan ifadelerin şiddet ve terör yöntemlerini
özendirdiği öne sürüldü. Aynı derginin 13. sayfasında “1 Eylül Dünya Barış Günü”
başlığı altında yazılan yazının da terör ve şiddeti özendirdiği, 16. sayfasında
“Mücadele zamanı: YÖK’e hayır!” başlığı altında yazılan yazının içeriğinde de terör
ve şiddetin özendirildiği ileri sürüldü. Dergide şiddet ve terör yöntemlerine
başvurmayı teşvik edecek yazıların yayınlandığı ifade edilen iddianamede, bu
yazılarla propaganda yapıldığı öne sürüldü. Dava, 31 Ağustos günü İstanbul 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme, sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Adıyaman Sulh
Adıyaman ilinde 2007 Newrozu mitinginde yaptığı konuşmada “Sayın Öcalan” dediği
Ceza
için DTP PM Üyesi Kemal Çalgan hakkında dava açıldı.
Mahkemesi
“PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişi nedeniyle yaptıkları açlık grevi ve
meşaleli yürüyüş ile Muş, Bingöl ve Diyarbakır illeri arasında bulunan Şenyayla
bölgesinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren 14 HPG'li militan için düzenlenen
Malatya 3. Ağır
cenaze töreni” nedeniyle DTP Malatya İl başkanı Kemal Çalgan, Nuray Kılıç ve 31
Ceza
kişi hakkında, “Örgüt propagandası” yaptıkları gerekçesiyle TMY’nin 7/2
Mahkemesi
maddesinden dava açıldı. 20 Eylül günü Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
yapılan duruşma, bilirkişi raporunun yeniden yazılması ve eksik ifadelerin
tamamlanması için 2008 yılına ertelendi.
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve kızı Zeynep Basutçu Unakıtan'ın, "kişilik haklarına
saldırı" iddiasıyla, Zeynep Unakıtan'ın TMSF kontrolündeki Telsim'i ziyaretini haber
Ankara 15.
yapan Sabah gazetesi aleyhine 2006 yılında açtığı 40 bin YTL'lik tazminat davası 6
Asliye Hukuk
Haziran'da Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedildi. Davanın
Mahkemesi
dilekçesinde, Sabah gazetesinde, 23 Şubat 2006 tarihinde, "Kafa Karıştıran
Ziyaretler" ve "Bir Garip İnkâr" başlığıyla haber yayımlandığı kaydedilmiş, haberde,
gerçek dışı ifadelere yer verildiği savunulmuştu.
DTP Adana İl Örgütü tarafından 2 Aralık 2006 tarihinde düzenlenen basın
açıklamasında "Abdullah Öcalan'dan ‘sayın' diye bahsedilmesi ve militanlara ‘gerilla'
denilmesi" nedeniyle Eski İl Başkanı Kerem Uğur ve İl Örgütü Saymanı Abdullah İzgi
Adana 3. Ağır
hakkında dava açıldı. "suçu ve suçluyu övme" iddiasıyla açılan dava, 19 Şubat günü
Ceza
Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. 22 Haziran günü görülen duruşmada
Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcısı mütalaasında sanıkların "suçu ve suçluyu övdükleri"
gerekçesi ile cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme, sanıklara 10'ar ay hapis cezası
verdi.
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Sonuçlandı. 2
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Devam ediyor

Devam Ediyor.

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Sonuçlandı. 2
kişiye 10'ar
hapis cezası
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
Levent Navruz, Sibel
Doğan, Özgür
Karakaya, Ebru Benek,
Ümit Çobanoğlu, İlhan
Kaya, Atakan Özel,
Fatma Özbey, Sibel
Can, Caner Yenilli,
Mustafa Doğru, Dursun
Göktaş, Ulaş Gündüz,
Anıl Çirkin, Nurcan
Hanbayat, Aslı Geylan,
Sevcan Göktaş,
Hüseyin Öztürk,
Süleyman Aydın, Cemal
Danacı, Bahar Gök,
Ayten Özdoğan, Kazim
Doğan, İbrahim Şahin,
Fuat Yalın, Adem
Saldıran, Cafer
Kelebek, Sevda Göktaş,
210 Münevver İltümür,
Muhsin Çobanoğlu,
Nazik Aydan Üstündağ,
İsmail Altınöz, Özgür
Tuncer, Özlem Tırmık,
Senem Pehlivan, Arzu
Mazı, Seval Bektaşlı,
Neslihan Şerefal,
Birtane Öztürk, seval
Gündoğdu, Bahar
Demir, Arzu Ceylan
Şabo, Gökben Kesin,
Bİlge Gülen Sancı,
Mustafa Bozkurt, Özge
Huylu, Dilek Aslan,
İsmail Hakverdi, Ersin
Gün, Özgür Kel,
İbrahim Yıldırım, Suat
Bildircin, Başak Öztürk,
Eren Çılğın ve Özgür
Kesler

428

TMK 7/2
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Ankara 11.
08.03.2007 Ağır Ceza
Mahkemesi

06.09.2006 tarihinde Lübnan'a asker gönderilmesini protesto etmek amacıyla yapılan
basın açıklamasına katılan ve gözaltına alınan 55 kişi hakkında 3713 sayılı Terörle
Mücadele Yasası’nın 7/2,a-b maddesi gereğince “örgüt propagandası yapmak”tan
dava açıldı. Savcılık iddianamesinde, yaklaşık 300 kişiden oluşan grubun “Lübnan’a
asker gönderilmesini protesto ermek” için çeşitli pankart ve dövizler açtığını ve
Devam ediyor.
sloganlar attığını belirterek, daha sonra yürüyüşe geçerek Kolej Kavşağı’nı trafiğe
kapattıklarını, kolluk kuvvetlerinin uyarısı üzerine saldırıda bulundukların iddia etti.
Davayla ilgili olarak tutuklanan 18 sanığın tamamı geçen celse tahliye edilmiş olup bir
sonraki duruşma 19 Eylül 2007 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
gerçekleştirilecek.
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İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

211 Leyla Zana

TMY 7

Leyla Zana, Hatip Dicle,
212 Selim Sadak ve Orhan
Doğan

Leyla Zana, Hatip Dicle,
Selim Sadak ve Orhan
Doğan ile Hüseyin
Karataş, Ali Ürküt,
Ahmet Minaz, Tarık
Yılmaz, Cemil Yılmaz,
Hakim Yılmaz, Naif
Yeşilbaş, Abdullah
213
Karsak, Davut Esmer,
Abdulhamit Esmer,
Lokmar Sak, Önder
Oral, Enver Aydemir,
Kamuran Korkmaz,
İzzettin Ecer, Recep
Seviş, Mahmut Örenç,
Barış Örenç ve

429

Diğer

TCK 215

2007

2007

2007
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Diyarbakır 6.
Ağır Ceza
Mahkemesi

Ankara 11.
Ağır Ceza
Mahkemesi

Demokrasi Partisi eski Milletvekili Leyla Zana hakkında, Diyarbakır'daki 21 Mart
Newroz kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle dava açıldı. Zana konuşmasında,
Irak Devlet Başkanı Celal Talabani, Irak Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut
Barzani ve Abdullah Öcalan'ın "Kürtlerin üç önderi olduğunu" söylemişti. Talabani ve
Barzani'nin "Irak'taki konumları nedeniyle" değerlendirme dışı tutulduğu iddianamede,
Zana'nın Öcalan'ı "önder" olarak nitelemesine dikkat çekildi. İddianamede, Zana'nın
"yasadışı örgüt propagandası yaptığı" gerekçesiyle TMY uyarınca cezalandırılması
istendi. Davanın ilk duruşması 29 Ağustos günü yapıldı.
Kapatılan DGM'nin yerine kurulan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Mart günü,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin adil yargılanmadığına karar verdiği eski DEP
milletvekilleri Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak ve Orhan Doğan'ı 1994'te olduğu
gibi terör örgütü PKK'ya üye oldukları gerekçesiyle 15'er yıl hapse mahkûm etti. Eski
hükmü sadece yeni TCK'ya uyarlamakla yetinen mahkeme, DEP'lilerin yeni cezasını
7 yıl 6'şar ay olarak belirledi. DEP'lilerin avukatı Yusuf Alataş, "Kararınız, AİHM
kararının Türkiye'de yargı kurumlarınca ciddiye alınıp alınmadığını gösterecektir.
Türk yargısının varsa hatasından dönecek olgunlukta olduğuna inanıyorum" dedi.
Mahkeme Başkanı Orhan Karadeniz, daha önce Ankara 1 No'lu DGM'nin sanıklar
hakkında verdiği 15'er yıl hapis cezası kararının onandığını açıkladı. Hükmün
değişmesini gerektiren bir kanıt bulunmadığını söyleyen Karadeniz, yeni TCK'da
örgüt üyeliği suçunun alt sınırının 10 yıldan 5 yıla düştüğünü, bu nedenle eski
cezanın yeni TCK'ya uyarlandığını açıkladı. Karadeniz, DEP'lilerin, örgüt üyesi olmak
suçundan 5 yıl hapse mahkûm edildiğini, cezanın Terörle Mücadele Yasası uyarınca
yarı oranında artırılarak toplam 7'şer yıl 6'şar aya çıkarıldığını söyledi. Kapatılan
DGM, DEP'lileri 1994'te 15'er yıl hapse mahkûm etmiş, AİHM, 2003'te yargılamanın
adil olmadığına karar vermişti. AİHM kararlarının yeniden yargılama nedeni sayılması
üzerine, DEP'lilerin yargılanmasına yeniden başlanmıştı. DGM, 2004'te DEP'lileri
yeniden 15'er yıl hapse mahkûm etmiş, bu karar Yargıtay'ca AİHM kararındaki hak
ihlali iddialarının yargılama sırasında dikkate alınmadığı gerekçesiyle bozulmuştu.
Yeni TCK'nın 53. maddesinde, hükümlülerin cezalarının infazı süresince siyasi
haklarını kullanamayacakları öngörülüyor. DEP'lilerin cezasının infazı cezaevinde 10
yıl yatmalarından dolayı tamamlandı. ( Milliyet 10.03.07)

Siirt ilinde, Cezaevinden tahliye olduktan sonra bölge illerinde miting düzenleyen eski
DEP milletvekilleri Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak ve Orhan Doğan ile DTP
Kurtalan İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Karataş, DEHAP eski Genel Başkan
Yardımcısı Ali Ürküt, Kurtalan Belediye Meclis Üyesi Ahmet Minaz, Tarık Yılmaz,
Cemil Yılmaz, Hakim Yılmaz, Naif Yeşilbaş, Abdullah Karsak, Davut Esmer,
Abdulhamit Esmer, Lokmar Sak, Önder Oral, Enver Aydemir, Kamuran Korkmaz,
İzzettin Ecer, Recep Seviş, Mahmut Örenç, Barış Örenç, Abdullah Özkan (toplam 23
kişi) hakkında “Suç ve suçluyu övmek” ve “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek” suçlamalarıyla dava açıldı.
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Devam Ediyor.

Sonuçlandı.
Yeniden
yargılama
sonucunda 4
kişiye 7 yıl 6'şar
ay hapis cezası
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
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Abdullah Özkan

214 Lütfiye Gürbüz

215

M. Ali Karagüzel ve 12
Kişi

216 Mahmut Alınak

217 Mahmut Alınak

218 Mahmut Alınak

430

Barış Anneleri İnsiyatifi üyesi Lütfiye Gürbüz hakkında, 25 Nisan 2007 tarihinde
Galatasaray Lisesi önünde çatışmaların sona erdirilmesi için düzenlenen gösteride
"Ateşkes tek taraflı olmaz. Türk-Kürt halkları kardeştir. Halklar arasında sorun yoktur.
TCK 220/8
2007
Ancak dağda her gün asker ve gerilla öldürülüyor, her gün cenaze geliyor. Sonunda
hepimizin yüreği yanıyor, savaş olmasın, barış istiyoruz” sözleri sonrası 3 yıl ağır
hapis istemiyle dava açıldı.
Muş'ta, TUHAD-FED'in 4 Eylül 2005 tarihinde düzenlediği 'Gemlik yürüyüşü'
sırasında Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde yaşanan olayları protesto etmek için
TCK 301
2006
Bozüyük'te bulunan bazı kurumlara faks gönderen ve aralarında Muş TUHAD-DER
Başkanı M. Ali Karagüzel'in de bulunduğu 13 kişi hakkında "Devletin askeri ve
emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" iddiasıyla TCY 301. maddeden dava açıldı.
Kars ilinde, DTP Kars İl Örgütü binasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle
Siyasi Partiler
asılan "Komkujiyên jinan", "Ji şer re na", "Biji 8'ê Adarê" yazılı dövizler ile ilgili olarak
01.05.2007
Kanunu
DTP eski Kars eski İl Başkanı Mahmut Alınak hakkında, 2820 Sayılı "Siyasi Partiler
Kanunu"na muhalefetten dava açıldı.
1353 sayılı Türk
Kars ilinde, DTP Kars İl Başkanlığını yürüttüğü sırada Başbakan Recep Tayyip
Ankara Sulh
Harflerinin Kabul
Erdoğan'a Kars'ın sorunlarına ilişkin gönderdiği Kürtçe mektup nedeniyle Mahmut
2007
Ceza
ve Tatbiki
Alınak hakkında 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Yasa'ya aykırı
Mahkemesi
Hakkında Yasa
davrandığı gerekçesiyle Ankara Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
DTP Kars İl Başkanı Mahmut Alınak hakkında, DTP Ardahan İl Örgütü binasının
açılışında yaptığı konuşma nedeniyle açılan dava, 4 Mayıs günü sonuçlandı. Alınak,
Ardahan Asliye Ceza Mahkemesi tarafından TCY'nin 301. maddesi uyarınca 10 ay
hapis cezasına mahkum edildi. Alınak'ın Şemdinli olayları konusundaki "O tetikçi
Ardahan Asliye
kontrgerilla cumhuriyetinin tetikçisiydi, tabii ki rejim onu kollayacaktı. Nitekim
TCK 301
Ceza
korudular, koruyarak salıverildiler, Türkiye siyasetini bu kontrgerilla cumhuriyeti
Mahkemesi
şekillendirmektedir. Bu kontrgerilla cumhuriyeti neyi emrediyorsa parlamento onu
yapıyor, Genelkurmay onu yapıyor, Cumhurbaşkanlığı onu yapıyor ve Meclis bu
yüzden bu kontrgerilla cumhuriyetinin denetiminde bir onay makamıdır" sözleri
nedeniyle yargılanmıştı.
İstanbul Ağır
Ceza
Mahkemesi
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Sonuçlandı. 1
kişiye 10 ay
hapis cezası
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

219 Mahmut Alınak

TCK 301/2

220 Mahmut Alınak

TCK 215

221 Mahmut Alınak

222 Mahmut Alınak

223 Mahmut Alınak

TMK 7/2

224 Mahmut Alınak

TCK 125
TCK 301/1
TCK 318/1.

Mahmut Aydıncı,
225 Mehmet Oral ve Murat
Oğuz
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DEP eski Milletvekili ve DTP Kars İl Başkanı Mahmut Alınak hakkında 19 Ocak 2006
tarihinde Ülkede Özgür Gündem gazetesi ile yaptığı röportaj nedeniyle açılan dava, 2
Mayıs günü sonuçlandı. Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Alınak'ı röportajda "Türk
Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret ettiği" iddiasıyla TCY'nin 301/2. maddesi uyarınca altı ay
hapis cezasına mahkum etti. Ceza, 3 bin YTL para cezasına çevrildi.
DTP Kars İl Başkanı Mahmut Alınak hakkında, 4 Haziran 2006 tarihinde Kafkas
Öğrenci Derneği'nin düzenlediği 'Demokrasinin öncelikleri' konulu panelde, "Doğan
çocuklarımızı nüfusa kaydettirmeyelim. Yargıya gitmiyorum, okula göndermiyorum,
Kars Sulh Ceza nüfusa gitmiyorum. Bu tür güçlü sivil itaatsizlik eylemlerine iki yıldan fazla
2007
Mahkemesi
dayanamazlar. Devlet yöneticileri görevlerini yerine getirmiş olsalardı, asker, gerilla
bunca gencimiz ölmezdi" verdiği beyanat sonrası "Suç ve suçluyu övmek" ve
"yasalara uymamaya kışkırtma" iddialarıyla dava açıldı. Dava Kars Sulh Ceza
Mahkemesi'nde görülecek.
DTP Kars İl Başkanı Mahmut Alınak hakkında, 24 Nisan 2007 tarihinde
2007
“Çocuklarımız Ölmesin, Annelerimiz Ağlamasın” başlığı ile yaptığı basın açıklaması
üzerine Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı.
DTP Kars İl Başkanı Mahmut Alınak hakkında, 2006 yılında 14 HPG gerillasının
öldürülmesinden sonra Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe’ de yapılan gösteriler ve
meydana gelen olaylar nedeniyle yaptığı basın açıklaması nedeniyle Kars
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı.
DTP Kars İl Başkanı Mahmut Alınak hakkında 5 Eylül 2006 tarihinde Başbakan ve
Genelkurmay başkanı hakkında, "akan kanı durdurmayarak görevlerini yapmadıkları
için" Cumhuriyet Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunması sonrası dilekçedeki
2006
"Gerilla" sözcüğü nedeniyle Genelkurmay hakkında 28/ 9/ 2006 tarih, AD. Müş: 7501788- 06- O. Ö. sayılı suç duyurusu yapıldı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı suç
duyurusu sonrası Alınak hakkkında TMK.'nun 7/ 2. maddesine aykırılıktan dava açtı.
Kars Kağızman Cumhuriyet Savcılığı, ars Halk Meclisi Sözcüsü Mahmut Alınak
hakkında Kağızman’daki İstiklal Meydanı’nda 20 Temmuz 2007 tarihinde yaptığı
konuşmada Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Deniz Baykal ve Doğru Yol Partisi (DYP) eski
lideri Mehmet Ağar’a hakaret ettiği iddiasıyla TCK'nın 125, 301/1 ve 318/1.
maddelerinden 14 yıl hapis istemiyle dava açtı. Alınak, konuşmasında, “Yıllarca
26.11.2007
dünyada Türkiye’den başka kendi topraklarını bombalayan ülke var mıdır? Dünyada
Türkiye’den başka kendi halkını bombalayan var mıdır?” diye sorduktan sonra Kars
milletvekili olduğu dönemde devletin üst düzey yetikililerinin çocuklarının operasyon
bölgelerinde askerlik yapıp yapmadıklarını sormak için önerge verdiğini ancak sekiz
uğratığı halde buna yanıt alamadığını ileri sürdü. Cumhuriyet Savcısı Seyit A.
Şahin’in 26 Kasım 2007’de kaleme aldığı iddianamedeki suçlamalar arasında Yaşar
Büyükanıt’a “rütbeleri bol”, “omuzları kalabalık” ve “kodamanlar”denmesi de var.
Hakkari’de 21 Mart 2007 tarihinde yapılan Newroz kutlamasına katılan DTP Hatay İl
Başkan Yardımcısı Mahmut Aydıncı, DTP İskenderun İlçe Saymanı Mehmet Oral ve
İskenderun
müzisyen Murat Oğuz hakkında sonrası dava açıldı. DTP’li Koca ve Aydıncı yaptığı
2007
Ağır Ceza
konuşmalar, müzisyen Oğuz ile DTP İlçe Saymanı Oral ise Kürtçe şarkı söyleyerek
Mahkemesi
“PKK’yi övmek “ ve “örgüt propagandası” yapmakla suçlandı. Dava 29 Ekim 2007’de
İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Beyoğlu 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi
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Sonuçlandı. 1
kişiye 6 ay
hapis cezası
verildi.

Devam Ediyor.

Devam Ediyor.

29 Ekim'deki
duruşma?

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

227 Mehdi Tanrıkulu

Mehmet Abbasoğlu,
Nurettin Sönmez,
Süleyman Gökalp,
Ahmet Göksoy, Safiye
Akdağ, Burhanettin
228 Bolu, Kemal
Süphandağlı, Haydar
Sayılı, Mehmet Tusun,
Saim Aktürk, Ali Ateş,
Ayten Başkaya, Fevzi
Kara ve Hasan Arık

229 Mehmet Ali Varış

230 Mehmet Can Demir

432

Diyarbakır 6.
Ağır Ceza
Mahkemesi

TCK 314/3
TCK 220/8

226 Mahmut Güllü

TMK 6/2
TMK 7/2
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2007

İstanbul Ağır
Ceza
Mahkemesi

TCK 301/2

Ankara 18.
Asliye Ceza
Mahkemesi

5816 sayılı
Atatürk
Aleyhinde
İşlenen Suçlar
Hakkındaki Yasa

İstanbul 14.
Ağır Ceza
Mahkemesi

Siyasi Partiler
Kanunu

2006

2007

Cep telefonu ile Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve "canım feda" başlıklı bir mesaj
gönderdiği iddiasıyla "yasadışı örgüt üyeliği" iddiasıyla Mahmut Güllü (16) hakkında
açılan dava 8 Şubat günü sonuçlandı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
yapılan duruşmada "suçun unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle Güllü hakkında beraat
kararı verildi.
İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mehdi Tanrıkulu Tevin yayınları sahibi
olduğunu ve aynı zamanda editörlüğünü yaptığını, şu ana kadar yayınladığım dört
kitap yüzünden dava edildiğini, son olarak "Kapitalizmin Emperyalist Sürecinde Kürt
Özgürlük Hareketi ve PKK’nın rolü" adlı kitap nedeniyle “Örgüt mensuplarına yardım
ederken veya propaganda yaparken başka bir suç oluşturmak, terör örgütlerinin
yayınlarını basmak ve yayınlamak” suçundan dava açıldığını belirtti. Cumhuriyet
Savcısı Ahmet Ayvaz tarafından hazırlanan iddianamede, özellikle kitapta yer alan
PKK ve PKK'nin gelişimi üzerine yer verilen bölümlerin suç teşkil ettiği belirtilerek,
"PKK 1984 yılında silahlı gerilla savaşına başlamış... Kürt halkının çoğunluğunun
desteğini sağlayan PKK olmuştur' söz ve ibareleriyle örgütün övüldüğü, 'Artık yalnız
20 yıl evvelki PKK ve onun gerillası değil, gelişmelerle PKK iradesiyle bütünleşen
Kürt halkının çoğu, PKK'nin istekleriyle Kürt halkının isteklerinin örtüşmüş olması Kürt
halkının kendisi vardır' sözleriyle aynı yola sapıldığı, yukarıdan beri sıra gelen bu 9
bendlik söz ve tabirlerle örgütün övgü ve propagandasının yapılarak 3713 Sayılı
Kanunu'nun 7/2 ve 6/2 maddesine muhalefet edildiği anlaşılmıştır" denildi.Davanın ilk
duruşması 11.07.2007 tarihinde gerçekleştirilecek.
Feshedilen DEHAP'ın yöneticileri hakkında, 2003 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü nedeniyle yayınladıkları bildiride "güvenlik güçlerine hakaret ettikleri" iddiasıyla
açılan dava, 16 Mart günü sonuçlandı. Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi DEHAP
eski Genel Başkanı Mehmet Abbasoğlu, Genel Sekreter Nurettin Sönmez, DEHAP
yöneticileri Süleyman Gökalp, Ahmet Göksoy, Safiye Akdağ, Burhanettin Bolu, Kemal
Süphandağlı, Haydar Sayılı, Mehmet Tusun, Saim Aktürk, Ali Ateş, Ayten Başkaya,
Fevzi Kara ve Hasan Arık'ı "devletin askeri ve güvenlik güçlerini alenen
aşağılanmaları" gerekçesi ile TCY'nın 301/2 maddesinden altışar ay hapis cezasına
mahkum etti.
Tohum Yayınevi Sahibi Mehmet Ali Varış hakkında "Kemalizm/Oturan Adam" adlı
kitap nedeniyle "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Yasaya muhalefet"
iddiasıyla açılan dava, 31 Ocak günü sonuçlandı. Varış'ı bir yıl hapis cezasına
mahkum eden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, "hakaret eylemi basın yoluyla
işlendiği" gerekçesiyle bu cezayı bir yıl altı ay hapis cezasına yükseltti.
DTP Bitlis İl Başkanı Mehmet Can Demir, 12 Şubat günü Tatvan İlçe Kongresi'nde
Diyarbakır'dan gelen Kürtçe mesajı okuduğu gerekçesiyle “Siyasi Partiler Kanunu’na
muhalefet”ten 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti daha sonra cezayı
erteleme koşulu olmamak şartıyla 4 bin 500 YTL para cezasına çevirdi.
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Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Sonuçlandı. 14
kişiye 6'şar ay
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 1 yıl 6 ay
hapis cezası
verildi.
Sonuçlandı. 1
kişiye 6 ay
hapis cezası
verildi.
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Mehmet Çağçağ ve
231
Leman dergisi

232 Mehmet Emin Demir

Mehmet Muhdi Aslan,
Burhan Yürek, Mehmet
Emin Yıldız, Hüsnü
233 Koyuncu, Aslan Kızıl,
Abdurrahim Marol,
Ferhat Önder, Sinan
Avın ve Ayşe Oyman

Tazminat Davası

TMY 7/2

TCK 314/2
TCK 215
TMK 7/2

Mehmet Şah Ayaz ve
236
Murat Ayaz
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Ankara 14.
Asliye Hukuk
Mahkemesi

Ankara 11.
13.04.2006 Ağır Ceza
Mahkemesi

2007

İzmir 10. Ağır
Ceza
Mahkemesi

Fatih 2. Asliye
Ceza
Mahkemesi

Mehmet Pamak ve
234
Hamza Türkmen

235 Mehmet Sıddık Genç

2006

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

TMK 7/2

Van Ağır Ceza
25.12.2006
Mahkemesi

TCK 301

Batman 2.
14.04.2006
Asliye Ceza

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, çizdiği karikatürde kendisini keneye benzeten
çizer Mehmet Çağçağ ve karikatürü yayımlayan "Leman" dergisi aleyhinde açtığı 25
bin YTL'lik manevi tazminat davası 2007 yılında sonuçlandı. Ankara 14. Asliye Hukuk
Mahkemesi, 18 Nisan 2007’de davayı reddetti. Türkiye'de dünyanın en pahalı
benzinin kullanılması ve yüksek vergi verilmesine tepki olarak çizilen karikatüre dair
gerekçeli kararda, Başbakan Erdoğan'ın siyasi bir kişilik olması nedeniyle ağır da
olsa eleştirilere katlanması gerektiği belirtildi. Kararda, Kırım Kongo kanamalı
hastalığına yol açan kan emici kenenin "dünyada bilinen bir varlık", benzetmenin de
"Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı değil, eleştiri hakkı" olduğu vurgulandı.
Kanal D'de yayınlanan "Genç Bakış" programının 2006 yılı Şubat ayında yayınlanan
bölümüne katılan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Mehmet Emin
Demir hakkında "PKK neden değil sonuçtur. Bizler katliamlardan geldik. Ben Kürdüm.
PKK bir neden değil sonuçtur" dediği gerekçesiyle açılan dava, 15 Şubat günü
sonuçlandı. Avukat Hasan Anlar'ın verdiği bilgiye göre, dava Cumhuriyet Savcısı
tarafından TCK 220/8. maddeden açılmasına rağmen Ankara 11. Ağır Ceza
Mahkemesi, Mehmet Emin Demir'i "yasadışı örgüt propagandası yaptığı"
gerekçesiyle bir yıl sekiz ay hapis cezasına mahkum etti. Dava hem Cumhuriyet
Savcısı hem de sanık avukatı tarafından temyiz edildi.
İzmir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sait Demiröz, DTP İzmir il binasında 2007 Mart
ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DTP İzmir İl Başkanı Mehmet
Muhdi Aslan, İl Başkan Yardımcısı Burhan Yürek, DTP Buca İlçe Örgütü Başkanı
Mehmet Emin Yıldız, DTP Torbalı İlçe Teşkilatı Başkanı Hüsnü Koyuncu, DTP Buca
eski İlçe Başkanı Aslan Kızıl, DTP üyelerinden Abdurrahim Marol hakkında "Örgüt
propagandasını yapmak, örgüte yardımcı oldukları ve suç ve suçluyu övdükleri”
iddiasıyla, aynı gün DTP Konak İlçe Örgütü’nden gözaltına alınan Ferhat Önder ve
Sinan Avın ‘Örgüt Üyesi oldukları’ iddiasıyla ve DİHA muhabiri Ayşe Oyman
hakkında da “polisin DTP Konak İlçe Başkanlığı binasında yaptığı arama sırasında
çekilen görüntülerin Roj TV'de yayınlandığı” iddiasıyla İzmir 10. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde dava açtı.
Mehmet Pamak'ın "Kemalizm, Laiklik, Şehidlik" adlı kitabı nedeniyle, Pamak ve
yayıncı Hamza Türkmen hakkında açılan dava, 23 Mayıs günü sonuçlandı. Hamza
Türkmen hakkında beraat kararı veren Fatih 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Mehmet
Pamak'ı bir yıl üç ay hapis cezasına mahkum etti. Hapis cezası ertelendi.
DTP Muş il Başkanı Sıddık Genç hakkında 09.12.2006 tarihinde yaptığı bir basın
açıklamasından dolayı Terörle Mücadele Yasasının 7/2 maddesinden Van Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından açılan dava 23 Mart 2007 tarihinde sonuçlandı. Mahkeme
Genç'i 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Gazetesinin yazı işleri müdürlüğü görevini de yürüten köşe yazarı Mehmet Şah Ayaz,
devleti vergi politikalarını eleştirdiği gerekçesiyle gazete sahibi Murat Ayaz ile birlikte
Batman 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Ceza Kanunu' nun 301. maddesinden
yargılanıyor. Dava 2007 yılında sonuçlandı. Mahkeme sanıklar hakkında beraaat
kararı verdi.
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Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

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

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 1
kişiye 1 yıl 3 ay
hapis cezası
verildi. 1 kişi
hakkında ise
beraat kararı
verildi.
Sonuçlandı.1
kişiye 1 yıl
hapis cezası
verildi.
Sonuçlandı. 2
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Mehmet Şevket Eygi ve
237
Selami Çalışkan

Mehmet Yaşık, Ziya
Aydemir, Ferdi
Sönmez, Sabri Çelebi,
238 Süleyman Kılıç, Ferit
Datlı, Leyla Çağar, Sima
Dorak ve Hacer
Taşarsun

239 Mensur Işık

240 Mensur Işık
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Eski TCK 312

TMK 7/2
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2001

İstanbul 14.
Asliye Ceza
Mahkemesi

2006

Adana 7. Ağır
Ceza
Mahkemesi

TCK 220/8
TCK 215/1
TCK 288
TCK 301/2

Muş Asliye
19.04.2006 Ceza
Mahkemesi

TCK 220/8
TMK 7/2

Muş 2. Asliye
Ceza
22.06.2006 Mahkemesi
Van Ağır Ceza
Mahkemesi

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi ve sorumlu müdürü Selami Çalışkan
hakkında Eygi’nin Milli Gazete'nin 15 Kasım 2000 tarihli nüshasında yayımlanan "Din
Düşmanlığı Terörü" başlıklı yazısı nedeniyle eski TCK'nın 312. Maddesi gereğince
2001 yılında açılan ve Yargıtay tarafından verilen bozma kararı üzerine yeniden
görülen dava 2007 yılında sonuçlandı. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi 3 Ekim
günü görülen duruşmada, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat
kararı verdi. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla 1 yıl 8 ay hapis cezasına
çarptırılan Eygi ve Çalışkan ile ilgili karar Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nce
bozulmuştu.Eygi ve Çalışkan, 202 yılında İstanbul 6 No'lu DGM’de TCK'nın 312.
maddesinin 2. fıkrası uyarınca 1 yıl 8'er ay ağır hapisle cezalandırılan ve Çalışkan'ın
cezasını yazıyı yazanın belli olması nedeniyle 1 milyar 840 milyon 410 bin lira ağır
para cezasına çeviren mahkeme heyeti, 2 sanığın da 'yeniden suç işlemekten
çekinmeyecekleri' kanaatine vararak cezalarının tecil edilmesine yer olmadığını
kararlaştırmış, ayrıca Milli Gazete'nin 3 gün süreyle geçici olarak kapatılmasına karar
vermişti.
Feshedilen DEHAP Adana eski İl binasında DTP Gençlik Girişimi'nin 5 Şubat 2006
tarihinde açtığı ve yaşamını yitiren PKK'lilerin fotoğraflarının yer aldığı sergiden
dolayı DEHAP Adana İl Örgütü Yöneticisi 9 kişiye 'Örgüt propagandası' iddiasıyla bir
yıl hapis cezası verildi. Söz konusu serginin haberi Roj TV'de yayınlanınca, Adana
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince 6 Şubat 2006 günü baskın
düzenlenmiş ve baskın sonucunda, binada DTP'nin Adana'daki örgütlenme
çalışmalarına ilişkin toplantı yapan Küçükdikili eski Belediye Başkanı Mehmet Yaşık
ve feshedilen DEHAP Adana İl Başkanı Ziya Aydemir'in de aralarında bulunduğu 9
kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar hakkında “örgüt üyesi
olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nde
açılan davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, DEHAP'lıları 'örgüt propagandası'
yapmaktan birer yıl hapis cezasına çarptırdı. Avukat Vedat Özkan, verilen cezanın
'hukukun suç ve cezanın şahsiliği' ilkesine aykırı olduğunu belirtti. DEHAP Adana İl
Yöneticisi Ferdi Sönmez de, feshedilen bir partinin yönetim kurulunda yer almış
olmaları nedeniyle, eski binalarında yapılan bir serginin muhatabı gibi gösterildiklerini
belirterek “Konuya ilişkin görüşmek amacıyla parti binasında bulunuyorduk. Ortada
henüz oluşmuş bir tüzel kişilik olmadığı için, eski yönetici kimliğimiz nedeniyle biz
muhatap olmak zorunda kaldık. Polis bize 'Resimleri asan gençleri biliyoruz ve siz
onları bize teslim edeceksiniz' dedi. Biz de bunun muhatabı olmadığımızı söyledik ve
bunun üzerine gözaltına alındık” dedi.
İHD Muş Şube Başkanı Mensur Işık hakkında, "Abdullah Öcalan'ı siyasi iradem
olarak kabul ediyorum" başlıklı dilekçe için imza toplayan Gürsel Çetinbaş adlı kişinin
tutuklanması üzerine 24 Aralık 2005 tarihinde Muş Belediye Binası önünde okudğu
basın açıklaması nedeniyle "suç ve suçluyu övmek" ve "yargı organlarına hakaret"
iddiasıyla açılan dava, 17 Nisan 2007 tarihinde sonuçlandı. Muş Asliye Ceza
Mahkemesi, Işık'ı 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.
İHD Muş Şube Başkanı avukat Mensur Işık 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 "yasadışı örgüt
propangandası yaptığı" gerekçesiyle dava açıldı. 23 Ekim günü görülen duruşmada
Mahkeme, 2007/675 karar ile 3713 sayılı “Terörle Mücadele Kanununun 7/2
maddesine göre” yargılamanın yapılması gerektiği düşünülerek görevsizlik kararı
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Sonuçlandı. 2
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Sonuçlandı. 9
kişiye birer yıl
hapis cezası
verildi.

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

Devam ediyor.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
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verdi ve dava dosyasını Van Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Mensur Işık ve
Abdülbaki Çelebi

TCK 220/8
2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Mensur Işık, Sıdık
Genç, Mehmet Ali
Karagüzel, Makbule
242
Kandemir, Çerkez
Korkmaz, Selahattin
Işık ve Fatma Korkmaz

TCK 215/1
TMK 7/2

243 Metin Tekçe

TCK 314
TCK 220/8

241

244 Muammer Karabulut

435

TCK 301/2

İHD Muş Şube Başkanı avukat Mensur Işık ve Abdülbaki Çelebi hakkında,
21.11.2005 tarihinde il merkezinde yapılan basın açıklaması ve açıklama öncesinde
yapılan yürüyüş ile atılan sloganlar gerekçe gösterilerek dava açıldı. Dava 2 Kasım
2006 tarihinde başlandı.23 Ekim günü görülen duruşmada 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.
İHD Muş Şube Başkanı Av. Mensur Işık ile DTP İl Başkanı Mehmet Sıdık Genç,
Muş 2. Asliye
TUHAD-DER Şube Başkanı Mehmet Ali Karagüzel, Makbule Kandemir, Çerkez
Ceza
Korkmaz, Selahattin Işık ve Fatma Korkmaz hakkında “suç ve suçluyu övme”
19.10.2007 Mahkemesi
iddiasıyla Muş 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme 19.10.2007
Van Ağır Ceza tarih, 2007/646 karar ile yargılamanın Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesine
Mahkemesi
göre yapılması gerektiğini belirterek görevsizlik kararı verdi ve dava dosyası Van
Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Hakkari Belediye Başkanı Metin Tekçe hakkında, 16 Mart 2006 tarihinde TBMM
Şemdinli Olaylarını İnceleme Komisyonu'na verdiği ifadede, 'PKK terör örgütü
Van 4. Ağır
değildir' dediği için açılan dava, 19 Mart günü sonuçlandı. Van 4. Ağır Ceza
2007
Ceza
Mahkemesi Tekçe'ye, TCK'nın 314. maddesine göre 'Örgüte üye olmak'tan 6 yıl 3 ay;
Mahkemesi
TCK'nin 220/8 Maddesine göre de 'örgüt propagandası yapmak'tan 10 ay, toplam 7
yıl bir ay hapis cezası verdi.
Antalya Cumhuriyet Savcılığı, "Noel Baba Barış Konseyi" Başkanı Muammer
Karabulut hakkında, "Devletin yargı organlarına hakaret ettiği" iddiasıyla dava açtı.
İddianamede, Antalya'da yayınlanan Yenigün gazetesinin 6 Kasım 2006 tarihinde
yayınlanan "Devleti uyutuyorlar" başlıklı haberinde Noel Baba Vakfı'nın
kapatılmasına ilişkin karar nedeniyle Karabulut'un Antalya Asliye Hukuk
Mahkemesi'ni ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü "Fener Rum Patrikhanesi tarafından
Antalya 1. Sulh yönetilmekle" suçladığı belirtildi. İddianamede, Karabulut'un TCY'nin 301.maddesi
25.12.2006 Ceza
uyarınca cezalandırılması istendi. 15 Mayı 2007 tarihinde yapılan duruşmada
Mahkemesi
Muammer Karabulut, açıklmasında "idare edildiği" yönünde bir söz söylemediğini,
ancak başlatılan vakıf aleyhine sürdürülen süreçten mahkemenin etkilendiğini dile
getirdiğini belirtti. Avukat Süleman Çetin de, müvekkiliinin gazeteci-yazar kimliği
altında Anayasa'nın 25 ve 26. maddelerinde belirtilen ifade özgürlüğü hakkını
kullandığını belirtti ve müvekkilinin beraatini talep etti. Mahkeme, Karabulut hakkında
"suçun tüm unsurları ile birlikte oluştuğu şüpheye yer bırakmayacak biçimde kesin
olarak ispatlanamadığıından" beraat kararı verdi.
Muş 2. Asliye
Ceza
24.06.2006 Mahkemesi
Van Ağır Ceza
Mahkemesi
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Devam ediyor.

Devam ediyor.

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

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

245 Muhammet Şengöz

246 Muharrem Şahin

TCK 301
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2006

Kocaeli 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

2007

Diyarbakır
Sulh Ceza
Mahkmesi

247 Muhyettin Önal

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Yüksekova
08.05.2006 Sulh Ceza
Mahkemesi

248 Muhyettin Önal

TCK 312/1

Yüksekova
17.05.2005 Asliye Ceza
Mahkemesi

249

Muhyettin Önal ve
İlhami Keremoğlu

Muhyettin Önal,
Abdulhalık Özdel,
Abidin Eniş, Muhsima
250 Tüner, Güllü Zengin,
Selim Aybar,
Abdülsemet Tekin ve
İhsan İşbilir

436

(TCK 311/1-2)
TCK 312/1

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Yüksekova
Asliye Ceza
13.06.2006 Mahkemesi
Van Ağır Ceza
Mahkemesi

Yüksekova
22.11.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi

Karikatürist Muhammet Şengöz hakkında, 21Temmuz 2006 tarihinde Özgür Kocaeli
Gazetesi’nde yayınlanan "Sırada Ne Var Başkan?" başlıklı bir karikatür nedeniyle
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından açılan dava
21 Eylül 2007 tarihinde sonuçlandı. Karaosmanoğlu'nun kentte yerleştirdiği ve
icraatlarını anlatması için vatandaşa "Sırada Ne Var başkan?" dedirttiği açık hava
reklam panolarına (bilboard) tepki gösteren Şengöz bu ilana, sırtı dönük ve pantolonu
inik bir yurttaşın "Sırada kim var başkan?" sözleriyle karşılık verdi. Savcı, günlük
gazetenin 21 Temmuz 2007 tarihli sayısında yayımlanan dava konusu karikatürün
hakaret içermediğini, basının halkı bilgilendirmek adına yapılan bir eleştiri olduğunu
açıkladı. Duruşmada söz alan Şengöz, "Karikatürüm tamamıyla vatandaşın bir
protestosudur" dedi. Büyükşehir avukatı Erdinç Toklu ise, ceza konusunda ısrar etti.
Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Şengöz'ü 1 yıl 2 ay hapse mahkum etti.
Mahkeme daha sonra Şengöz’e verdiği hapis cezasını önce 11 ay 20 güne indirdi,
ardından da ceza bir yıldan az olduğu için 7 bin YTL para cezasına çevrildi. Gazete
avukatı Suat Temoçin, mahkumiyet kararını temyiz edeceklerini belirtti.
Diyarbakır Barosu avukatlarından Muharrem Şahin hakkında, Mardin'de 1995 yılında
çatışmada öldürülen dokuz PKK militanının toplu mezara gömülmesi nedeniyle ROJ
TV'ye yaptığı bir açıklama nedeniyle dava açıldı. İddianamede, Şahin'in TCY'nin 301.
maddesi uyarınca cezalandırılması istendi.
8 Nisan 2005 tarihinde Kaymakamlık Sosyal Tesislerinde düzenlenen "Demokratik
Toplum" isimli toplantının düzenleme kurulu başkanlığını yapan Yüksekova DTP İçe
Başkanı Muhyettin Önal hakkında, toplantı sırasında atılan sloganlar ve açılan
pankartlar gerekçe gösterilerek dava açıldı. Önal savunmasında, DTP'nin kuruluş
aşamasında izin alarak toplantı düzenlediklerini, konuşmalar sırasında bazı kişilerin
yasadışı slogan atmak istemesi üzerine divan başkanının gerekli uyarıyı yaptığını ve
suç işlemediğini belirtti. Mahkeme 19 Ocak 2007 tarihinde yapılan duruşmada sanık
Önal'ı 9 ay hapis ve 450 YTl para cezasına çarptırdı. Ceza daha sonra toplam 3.075
YTl para cezasına çevrildi.
21 Mart 2005 tarihinde gerçekleştirilen Newroz kutlamalarında tutuklanan 2 kişinin
tutuklama kararını protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapan dönemin DEHAP
İlçe Başkan Yardımcısı Muhyettin Önal hakkında TCK'nın 312/1 maddesi gereğince
dava açıldı.
27 Mayıs 2005 tarihinde Yüksekova ilçesi Cengiz Topel caddesinde düzenlenen
basın açıklaması sonrası Muhyettin Önal ve İlhami Keremoğlu hakkında TCK 311/1-2
"suç işlemeye alenen tahrik" iddiasıyla dava açıldı. Mahkeme Heyeti 14 Kasım 2006
tarihinde görülen duruşmada sanıkların "Abdullah Öcalan'a övücü nitelikte sözler
söylediğinin belirtilmesinden dolayı" sanıklar hakkında TCK'nın 312/1 maddesi gereği
cezalandırılması gerektiğini belirterek dosyayı Van Ağır Ceza Mahkemesi'ne
gönderdi.

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

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 9 ay
hapis cezası
verildi.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

"Yüksekova Kadın İnsiyatifi"nin 25 Ocak 2006 tarihinde Yüksekova'da gerçekleştirdiği
yürüyüş ve ardından gerçekleştirilen basın açıklaması nedeniyle aralarında
Devam ediyor.
Yüksekova DTP İçe Başkanı Muhyettin Önal'ında bulunduğu 8 kişi hakkında atılan
sloganlar ve basın açıklaması gerekçe gösterilerek dava açıldı.
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İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
Muhyettin Önal,
Abdurrahim Bor,
Muhsima Tüner,
Muhabbet İşik, Vahide
Atalay, Veysi Bor,
Abdulhalık Özdel, Naif
Yılmaz, Doğan Aydın,
Şükrü Engüdar,
Süleyman Befre, Mesut
Temel, A. Vahit
251
Şahinoğlu, Şahabettin
Sırma, İpek Yılmaz,
Marife Anuk, Kemal
Serdar, Abdullah
Güngör, Sabahattin
Kepenek, Nazım
Sevinç, Necmettin
Düzce, Zübeyda Çoğaç,
Habı Altekin ve İlhami
Keremoğlu
Muhyettin Önal, Alican
Önlü, Mehmet Salih
Yıldız, Doğan Aydın,
Mehmet Arap Yardımcı,
252 Özgür Özdemir Milas,
İbris Kurt, Selim Aybar,
Zübeyir Ceylan, Güllü
Zengin, Bedirhan Alkan
ve Fehmi Selen
Muhyettin Önal, Enver
Öner, Nizam Terzioğlu,
Emin Çakçi, Metin
Duman, Resul Tamur,
Yasin Aybar, Erdal
Kom, Emirhan Düzen,
Abdulsemet Tekin,
Abdurrahim Bor, Hetem
253 İke, Muhsima Tüner,
Muhabbet İşik, Vahide
Atalay, Veysi Bor,
Nazım Sevinç,
Abdulhalık Özdel,
Şahbettin Tamur,
Şahabettin Sırma, A.
Vahit Şahinoğlu ve
Cemil Ateş
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2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Yüksekova
20.04.2007 Asliye Ceza
Mahkemesi

22 Ağustos 2005 tarihinde DTP Yüksekova ilçe teşkilatı tarafından Oslo Oteli önünde
gerçekleştirlen "son dönemlerde İran'da gelişen olaylar ve barış sürecinin
Devam ediyor.
başlatılması" konulu basın açıklaması nedeniyle açıklamayı okuyan Muhyettin Önal
ile 23 kişi hakkında dava açıldı.

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Yüksekova
14.02.2007 Asliye Ceza
Mahkemesi

20 Mart 2006 tarihinde DTP tarafından Newruz kutlamaları amacıyla düzenlenen
toplantıda "yasadışı örgüt bayrak ve pankartları açıldığı ve slogan atıldığı" iddiasıyla Devam ediyor.
DTP İçe Başkanı Muhyettin Önal ve 11 kişi hakkında dava açıldı.

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Yüksekova
12.09.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi

7 Eylül 2005 tarihinde DEHAP Yüksekova Parti ninası önünde toplanarak yürüyüşe
geçen ve Otel Oslo önünde basın açıklaması yapan ve aralarında Yüksekova DTP
Devam ediyor.
İçe Başkanı Muhyettin Önal'ında bulunduğu 22 kişi hakkında "2911 sayılı yasaya
aykırı davrandıkları gerekçesiyle açılan dava devam ediyor.
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254

255

256

257

Muhyettin Önal,
Ferzinde Yılmaz,
Vahide Atalay, Abidin
Eniş, Necmettin Düzce,
Derviş Canan, Şakir
Yıldız, Halis Yakut,
Özgür Özdemir Milas,
Nurhan Arslan, Cangir
Rençber, Muhabbet
İşik, Abdurrahim Bor,
İpek Yılmaz, Muhsima
Tüner, Şahabettin
Sırma, İlhami
Keremoğlu, Ayhan
Kızıldoğan, Fahrettin
Kepenek, Abdulhalık
Özdel, Hurşit Altekin ve
Fehim Kına
Muhyettin Önal, Hetem
İke, Mehmet Salih
Yıldız, Abidin Eniş,
Fehim Kına, Abdulhalık
Özdel, Abulselam
Ücün, Mehmet Arap
Yardımcı, Derviş
Canan, Ferzinde Yılmaz
ve Serkan Baki
Muhyettin Önal, Hetem
İke, Muhsima Tüner,
Fehim Kına, Resul
Temel, Mehmet Arap
Yardımcı, İhsan İşbilir,
Ayhan Kızıldoğan,
Yasin Öner ve Bedirhan
Alkan
Muhyettin Önal, Mesut
Karabulut, Şefik
Soydan, Kerem Atak,
Cangir Rençber, Nazım
Sevinç, Fahri İşik,
Zübeyda Çoğaç, A.
Vahit Şahinoğlu,
Şemsullah Çoruh ve
Şakir Yıldız
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TCY 215/1
2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Yüksekova
31.07.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi

23 Haziran 2005 tarihinde Yüksekova ilçe merkezinde bulunan Oslo Oteli önünde
gerçekleştirlen basın açıklmasını okuyan İlhami Keremoğlu ile 21 kişi hakkında atılan Devam ediyor.
sloganlar ve dövizler gerekçe gösterilerek dava açıldı.

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Yüksekova
26.01.2007 Asliye Ceza
Mahkemesi

17 Ocak 2006 tarihinde Yüksekova ilçe merkezinde yürüyüş yaptıktan sonra Oslo
Oteli önünde toplanarak burada bir basın açıklaması okuayan ve aralarında
Yüksekova DTP İçe Başkanı Muhyettin Önal'ın da bulunduğu 11 kişi hakkında Devam ediyor.
"yasadışı slogan atıldığı, dövizler açıldığı ve bayraklar taşındığı" iddiasıyla dava
açıldı.

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Yüksekova
13.04.2007 Asliye Ceza
Mahkemesi

14 Şubat 2006 tarihinde DTP Yüksekova ilçe binası önünden Oslo Oteli'ne yürüyüş
gerçekleştip "Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişini ve Şemdinli
ilçesinde 6 vatandaşın tutuklanmasını protesto etmek amacıyla" basın açıklaması Devam ediyor.
düzenleyen Yüksekova DTP İçe Başkanı Muhyettin Önal ve 9 kişi hakkında atılan
sloganlar ve dövizler gerekçe gösterilerek dava açıldı.

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Yüksekova
04.05.2005 Asliye Ceza
Mahkemesi

21 Mart 2005 tarihinde Yüksekova ilçe stadyumunda gerçekleştirilen Newroz
kutlamaları sırasında "yasadışı slogan attığı" iddia edilen Şefik Soydan ve Mesut
Devam ediyor.
Karabulut ile toplantının düzenleme kurulu üyesi 9 kişi hakkında "atılan sloganları
önlemediği" gerekçesiyle dava açıldı.
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Muhyettin Önal,
Muhsima Tüner,
Muhabbet İşik, Vahide
Atalay, Veysi Bor,
Şahbettin Tamur,
Abidin Eniş, Naif
Yılmaz, Süleyman
258
Befre, Şahabettin
Sırma, Marife Anuk,
Abdullah Güngör,
Ferzinde Yılmaz, Güllü
Zengin, Nurhan Arslan,
İlhami Keremoğlu ve
Songül Öğmen
Muhyettin Önal, Nazım
Sevinç, Ferzinde
Yılmaz, Abidin Çoğaç,
Marife Anuk, Naif
Yılmaz, İpek Yılmaz,
Fehim Kına, Abidin
Eniş, Kemal Serdar,
Şükrü Engüdar,
Necmettin Düzce,
Muhsima Tüner, Doğan
259
Aydın, Cihan
Kızıldoğan, A. Vahit
Şahinoğlu, Abdulselam
Ücün, Yıldırım Buldan,
İlhami Keremoğlu,
Hetem İke, Veysi Bor,
Hekim Orhan, Vahide
Atalay, Derviş Canan,
Rüstem Demir ve Erkan
Yıldız
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2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Yüksekova
12.04.2007 Asliye Ceza
Mahkemesi

31 Ağustos 2005 tarihinde DTP Yüksekova ilçe teşkilatı tarafından yapılan basın
açıklaması nedeniyle 17 kişi hakkında atılan sloganlar ve dövizler gerekçe Devam ediyor.
gösterilerek dava açıldı.

TCK 215/1
2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Yüksekova
31.07.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi

27 Temmuz 2005 tarihinde yapılan basın açıklaması ve bu sırada atılan sloganlar ile
açılan pankartlar gerekçe gösterilerek 26 kişi hakkında "Toplantı ve Gösteri
Devam ediyor.
Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri" ve "suç ve suçluyu övdükleri" gerekçesiyle
dava açıldı.
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Muhyettin Önal,
Rüstem Demir,
Abdülsemet Tekin,
Hetem İke, Muhsima
Tüner, Vahide Atalay,
Veysi Bor, Şahbettin
Tamur, Abidin Eniş,
Naif Yılmaz, Doğan
Aydın, Şükrü Engüdar,
Cihan Kızıldoğan,
Erkan Yıldız, A. Vahit
260
Şahinoğlu, Şahabettin
Sırma, İpek Yılmaz,
Derviş Canan, Marife
Anuk, Mehmet
Korkmaz, Kemal
Serdar, Ferzinde
Yılmaz, Nazım Sevinç,
Necmetin Düzce,
Nurhan Arslan, Abidin
Çoğaç ve İlhami
Keremoğlu
Muhyettin Önal,
Rüstem Demir, Metin
Duman, Abdülsemet
Tekin, Abdurrahim Bor,
Resul Temel, Doğan
261 Aydın, Şemsullah
Çoruh, Şükrü Engüdar,
Hasan Mert, Atifet
Akgöl, Mehmet Arap
Yardımcı ve İhsan
İşbilir
Muhyettin Önal,
Şahbettin Tamur,
Fehim Kına, Naif
262
Yılmaz, Abidin Eniş,
Abdulhalık Özdel ve
Abuldselam Ücün
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2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Yüksekova
12.04.2007 Asliye Ceza
Mahkemesi

20 Temmuz 2005 tarihinde DTP Yüksekova ilçe binasından Oslo Oteli önüne kadar
gerçekleştirilen yürüyüş sonrası "14 Temmuz ölüm orucu direnişi, Öcalan'ın tarafsız
uluslarası bir mahkemede Kürt sorunu ile birlikte yargılanması ve Öcalan üzerindeki
Devam ediyor.
tecrit operasyonlarının durdurulması" konusunda basın açıklaması yapan 27 DTP
yönetici ve üyesi hakkında "yasadışı slogan atıldığı, dövizler açıldığı ve bayraklar
taşındığı" iddiasıyla dava açıldı.

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Yüksekova
13.09.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi

27 Şubat 2006 tarihinde DTP Yüksekova ilçe teşkilatı tarafından "İran'da öldürülen
Kürtler, Mardin ili Dargeçit ilçesine yapılan operasyonlar ve TIT imzali dağıtılan
Devam ediyor.
bildiriler" ile ilgili olarak yapılan basına açıklaması nedeniyle açıklamayı okuyan
Şemsullah Çoruh ile 12 kişi hakkında dava açıldı.

Yüksekova
Sulh Ceza
16.05.2006 Mahkemesi
Van Ağır Ceza
Mahkemesi

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne "DEHAP Yükseova ilçe teşkilatında yasadışı
yayın bulunduğu" şekilden yapılan isimsiz bir ihbar sonucu parti binasına düzenlenen
baskın sonrasında dönemin Yüksekova DTP İlçe Başkanı Şahbettin Tamur Başkan
ve Başkan Yardımcısı Muhyettin Önal ile 5 kişi hakkında "parti binasında Abdullah
Öcalan'a ait 'Özgür İnsan Savunması' ve 'Anılarla Abdullah Öcalan Güneşin Devam ediyor.
Sofrasında I-II' isimli kitaplar ve Abudullah Öcalan'a ilişkin dövizler bulunduğu
gerekçesiyle TCK 215'e muhalefetten dava açıldı. Mahkeme 20 Ekim 2006 tarihinde
yapılan duruşmada görevsizlik kararı vererek dosyayı Van Ağır Ceza Mahkemesi'ne
gönderdi.

TCK 215
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Muhyettin Önal, Şükrü
Ergüder, Fahri Işık,
Derviş Canan, İsmet
Serdar, Muhsima
Tüner, Vahide Atalay,
İpek Yılmaz, Güllü
263 Zengin, Zozan İstekli,
Serdar İke, Abdulhaluk
Özdel, Süleyman Befre,
Veysi Bor, Süleyman
Ak, Cihan Kızıldoğan,
Zubeyir Ceylan ve
Selim Aybar
Murat Çelik ve Erkan
264
Demirbaş

Murat Kolca, Özlem
Teke, Hasan Deniz,
Hasan İhsan Elyakut,
265 Mehmet Çakırca, Vasfi
Erdem, Yeter Aykal,
Meyase Akın ve
Gökhan Biçer

441

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

TMK 7/2

TMK 7/2-b
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Yüksekova 2.
16.10.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi

2007

Erzurum 2.
Ağır Ceza
Mahkemesi

2006

Diyarbakır 6.
Ağır Ceza
Mahkemesi

DTP Yüksekova (Hakkari) İlçe Örgütü tarafından 27 Mart 2006 tarihinde düzenlenen
bir basın açıklaması nedeniyle 18 DTP üyesi hakkında "yasadışı örgüt lehine slogan
Devam ediyor.
attıkları" ve "izinsiz gösteri düzenledikleri" iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk
duruşması, 5 Mart günü başladı.

Ardahan'da DTP'nin 21 Mart 2007 tarihinde düzenlediği Newroz kutlamalarında
kalabalık arasında “Öcalansız dünyayı başınıza yıkarız” pankartı açtıkları iddia edilen
Murat Çelik ile Erkan Demirbaş hakkında TMY’nın 7/2 maddesi uyarınca dava açıldı.
Dava Ağustos ayında sonuçlandı. Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, “Bölücü
örgüt propagandası yapmak” suçundan sanıklara 10 ay hapis cezası verildi.
Diyarbakır'da 1 Ağustos 2006 tarihinde HPG'lilerin cenazelerinin ailelerine
verilmemesini protesto eden Diyarbakır Demokratik Gençlik Bileşenleri üyesi gençler
hakkında TMY'nin 7/2-b maddesi uyarınca 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası
istemiyle 2006 yılında açılan dava sonuçlandı. Mahkeme sanıklardan 7’sine 10’ar
hapis cezası verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Süleyman Karaca tarafından
hazırlanan iddianamede “Dosyada bulunan fotoğrafların incelenmesinde şüpheli
Murat Kolca'nın basın açıklaması sırasında şüpheli Gökhan Biçer'in yanında yer
aldığı ve megafonu tuttuğu, şüpheli Özlem Teke'nin düdük çalarken, Hasan Deniz'in
üzerinde 'Turkey' yazılı ve ölen örgüt mensuplarına ait resimlerin bulunduğu döviz
taşırken, şüpheli Hasan İhsan Elyakut'un 'Vahşete Sessiz Kalmak Onaylamaktır'
yazılı pankartı tutarken görüntülerinin olduğu, şüpheliler Hasan Deniz, Hasan İhsan
Elyakut, Murat Kolca ve Gökhan Biçer'in üzerlerinde kefeni temsil ettiği söylenen
beyaz kıyafet olduğunun görüldüğü, şüpheliler Mehmet Çakırca, Vasfi Erdem, Yeter
Aykal ve Meyase Akın'ın basın açıklaması sırasında ve sonrasında grup içinde yer
aldıklarına ilişkin fotoğraflarının dosyada bulunduğu” belirtilmişti. Sanıkların
avukatlarından Cabbar Leygara ise TMY'de yapılan değişikliklerle getirilen 'örgütün
amaçları doğrultusunda eylem' kavramının soyut bir kavram olduğuna dikkat çekerek,
'Bu soyut kavramdan dolayı suçun nerede başlayacağı nerede biteceği belli değil.
Her türlü fiil suç olabilir. Bu elimizdeki iddianamede bir basın açıklamasında düdük
çalmak bir suç unsuru gibi gösterilmiş. Beyaz kefen giymek suç unsuru gibi
gösterilmiş. Yani suçun nerede başladığı, nerede bittiği belli değil. Ceza hukukuna
uygun olmayan bir durum oluşuyor' dedi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi,
hazırladığı gerekçeli kararda, basın açıklaması gibi demokratik eylemlerin PKK
tarafından organize edildiğini ileri sürdü. Mahkeme, megafon tutmayı, slogan atmayı
hatta düdük çalmayı “PKK propagandası” sayarken, “PKK, ülke genelinde
düzenlenen bir kısım toplantıları, yapılan bazı gösterileri, etkinlikleri, atılan sloganları,
yapılan konuşmaları kendi propagandasına dönüştürmektedir. Bu faaliyetler örgütün
propagandası amacıyla düzenlenmektedir” ifadesini kullandı.
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Sonuçlandı. 2
kişiye 10'ar
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 7
kişiye 10'ar ay
hapis cezası
verildi. 2 kişi
beraat etti.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

266 Murat Öztürk

TMK 7/2
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2007

Erzurum 2'nci
Ağır Ceza
Mahkemesi

2007

Tunceli Sulh
Ceza
Mahkemesi

267 Murat Polat

TCK 301

268 Murat Yetkin

TCK 288

Musa Aşkara, Zeki
Çetinkaya, Rüzgar
Daşçı, Abdulcebbar
269 Çetinkaya, Abdulbari
Kaçar, Haşim Yılmaz,
Tahir Özer, Lezgin
Daşçı

TMK 7/2

2007

Diyarbakır 4.
Ağır Ceza
Mahkemesi

270 Musa Farisoğulları

TCK 215

2007

Diyarbakır 1.
Sulh Ceza
Mahkemesi

442

Bağcılar 2.
21.11.2005 Asliye Ceza
Mahkemesi

DTP Ağrı İl Başkanı Murat Öztürk hakkında, 21 Mart günü düzenlenen Newroz
kutlamalarında Abdullah Öcalan’a ‘Sayın Öcalan’ şeklinde hitap ettiği gerekçesiyle
Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2 maddesi uyarınca 2 yıl hapis cezası istemiyle dava
açıldı. Dava Ağustos ayında sonuçlandı. Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi
Öztürk’e 1 yıl hapis cezası verdi. 5 aydır tutuklu bulunan Öztürk, tutukluluk süresi de
göz önüne alarak tahliye edildi.
DTP Tunceli il Başkanı Murat Polat hakkında, 20 Ekim 2007 tarihinde yaptığı bir
basın açıklamasında “polisin yönlendirmesiyle sivil faşistlerce örgütlenen
provokasyonlar, burjuva medyanın desteğiyle halklar arasında çatışma yaratma
amaçlıdır. Linci bir silah olarak kullanan polis, haksız gözaltıyı protesto için slogan
atan devrimcileri bile linç etmekle tehdit edebilmektedir” şeklindeki ifadeleri nedeniyle
TCK 301. Maddeden Kasım ayında dava açıldı. Polat, 13 Aralık günü yapılan ikinci
duruşmada beraat etti. Mahkeme, gerekçeli kararında, açıklamanın ağır eleştiri
niteliğinde olduğunu, Emniyet alenen ağılayacak nitelikte ifadeler içermediğini ve
suçun unsurlarının oluşmadığını açıkladı.
Yazar Orhan Pamuk'a açılan davayı eleştirdiği için "Adil yargılamayı etkilemeye
teşebbüs" iddiasıyla Radikal gazetesi yazarı Murat Yetkin hakkında açılan dava
sonuçlandı. 24 Ağustos 2006 tarihinde görülen duruşmada Mahkeme Heyeti, CMK'ın
223/8 maddesi uyarınca davanın düşmesine karar verdi. Gazetenin 18 Eylül 2005
tarihli nüshasında yayımlanan "Orhan Pamuk'a açılan davada Türkiye yargılanacak"
başlıklı yazıda Pamuk davasının AB ile müzakere sürecinde Türkiye'nin karşısına
çıkacağına dikkat çekilmiş, "Ancak bu davada Pamuk'un olduğu kadar aslında
Türkiye'nin yargılanacağının kaç kişi farkında acaba Ankara'da?" denmişti.
Siirt'in Eruh İlçesi'nde 29 Mayıs 2007 tarihinde yaşamını yitiren Fatma Özer isimli
militan için Siirt merkezde düzenlenen cenaze töreni sırasında dövülerek gözaltına
alınan DİHA Siirt Muhabiri Musa Aşkara, Zeki Çetinkaya, Rüzgar Daşçı, Abdulcebbar
Çetinkaya, Abdulbari Kaçar, Haşim Yılmaz, Tahir Özer, Lezgin Daşçı hakkında TMK
7/2 uyarınca “yasadışı örgüt propagandası yapmak ve polise mukavemet etmek”ten
dava açıldı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül günü görülen
duruşmada, sanıklar suçlamaları reddederek, polisin kendilerinin araçtan indirerek
yere yatırdığını ve dövmeye başladığını söyledi. DİHA Muhabiri Aşkara ise haber
takibi amacıyla cenazeye katıldığını ve polisin kendisini döverek gözaltına aldığını,
basın kartını göstermek istemesine rağmen polisin çantasını alarak kendisini yere
yatırdığını coplarla dövdüğünü söyledi. Av. Abdulhakim Gider de polisin cenaze
törenine sert bir şekilde müdahale ettiğini ve sanıkları döverek gözaltına aldığını, 8
kişinin 25 polisi dövmesinin ve darp etmesinin mümkün olmadığına dikkat çekerek,
sanıkların tahliyesini istedi. Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, tutuklu olarak
yargılanan 5 sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, DTP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Musa
Farisoğulları hakkında “Sayın Öcalan” dediği gerekçesiyle “suçu ve suçluyu övmek”
suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, Farisoğulları’nın
gazetecilere verdiği demeçlerde “PKK lideri Abdullah Öcalan’ın zehirlendiği”
iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunduğu ifade edildi. Başsavcılık bu nedenle
Farisoğulları’nın TCK’nin 215. ve 53. maddeleri uyarınca ‘suçu ve suçluyu övmekten’
2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Farisoğulları’nın yargılanması
17 Eylül tarihinde Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek.
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Sonuçlandı. 1
kişiye 1 yıl
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Dava düştü.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Mustafa Arısüt, Gülay
Koca, İbrahim Ayhan,
Atilla Yazar, Sadık
271
Demir, Ömer Avcı,
Ahmet Kaytan ve Salih
Samak

TCK 301/2

272 Mustafa Koyuncu

TCK 125
TCK 267

273 Mustafa Koyuncu

Diğer

274 Mustafa Turhan

Müslüm
275
Öztaşdöndüren

276 Namık Durukan
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“Askerin siyasete müdahalesi kabul edilemez” başlığı ile yapılan ortak basın
açıklamasından dolayı basın açıklamasına imza koyan kuMazlum-Der Şanlıurfa
Şube Başkanı Mustafa Arısüt, İHD Şanlıurfa Şube Başkanı Av. Gülay Koca, Şanlıurfa
Şanlıurfa 1.
Hukukçular Derneği Başkanı Av. Ömer Avcı, Eğitim Sen Şube Başkanı İbrahim
2007
Sulh Ceza
Ayhan, Memur Sen Başkanı Ahmet Kaytan, TMMOB üyesi Atilla Yazar, RUHA-DER
Mahkemesi
Başkanı Salih Samak, DİSK Genel İş Şube Başkanı Sadik Demir hakkında “TCK
301/2 askeri -alenen tahrik” iddiası ile kamu davası açıldı. Dava Şanlıurfa 1. Sulh
Ceza Mahkemesi'nde görülen 2. duruşmada beraatle sonuçlandı.
Afyonkarahisar Emirdağ gazetesi sorumlu müdürü Mustafa Koyuncu hakkında,
gazetenin 12 Mart 2007 tarihli sayısında "AB'ye Böyle mi Girmeliydik? Görevlerini
Kötüye Kullanıyorlar" başlığıyla emniyette fuhuş, dayak ve hakaret iddialarını
gündeme getirmesi sonrası 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddiaları gazetesinin
haberleştiren Koyuncu, "yayın yoluyla hakaret" ve "iftira" iddiasıyla 13 Mart'ta
tutuklanmış, tekzip yayımlaması şartıyla bir hafta sonra tahliye edilmişti. Davanın son
Emirdağ Asliye duruşması 15 Kasım günü yapılırken, Mahkeme davayı 30 Ocak 2008 tarihine
2007
Ceza
erteledi. Ceza hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Donay, Koyuncu’nun tutuklama kararına
Mahkemesi
ilişkin “Böyle bir nedenden gazetecinin tutuklandığını ilk kez işitiyorum. Kararda
CMK'nın 100. maddesinde yazılı tutuklama sebepleri öngörülmüş. Yani delilleri
karartma, delillerin toplanmamış olması. Yazılı şeyin ne delili olacak? Netice itibarıyla
iki kişinin ifadesini alacak ve işi bitirecek. Olmaması gereken bir olay olmuş. Sonra bir
hafta içinde bütün delilleri toplayıp da mı salıvermişler? Çünkü tutuklama sebeplerinin
kalkması lazım ki salıversinler. Çok kişisel bir olay, gerçi hâkim kararı ama çok aşırı
bir karar” dedi.
Afyonkarahisar Emirdağ gazetesi sorumlu müdürü Mustafa Koyuncu hakkında,
Emirdağ Asliye gazetenin 12 Mart 2007 tarihli sayısında "AB'ye Böyle mi Girmeliydik? Görevlerini
2007
Hukuk
Kötüye Kullanıyorlar" başlığıyla emniyette fuhuş, dayak ve hakaret iddialarını
Mahkemesi
gündeme getirmesi sonrası Emirdağ Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 44 polisin
şikayetçi olması üzerine 440 bin YTL tazminat istemiyle dava açıldı.
Ankara Cumhuriyet Savcılığı, eski Cumhuriyet Savcısı Mustafa Turhan hakkında
TCY'nin 301. maddesi uyarınca dava açtı. Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde görev yaptığı
dönemde adli emanette bulunan bir silahı evinde bulundurduğu için yargılanan ve
dört yıl hapis cezasına mahkum edilen Mustafa Turhan, Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu tarafından meslekten ihraç edilmişti. Davanın, yargı aşamasında Turhan'ın
"Türk adaletine hiçbir zaman güvenmedim" dediği için açıldığı öğrenildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 17 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilen Newroz
kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle DTP Nizip İlçe Başkanı Müslüm
Nizip Sulh
Öztaşdöndüren hakkında TCY'nin 215. maddesi (suçu ve suçluyu övme) iddiasıyla
19.03.2007 Ceza
gerekçeyle dava açıldı. 21 Mayıs günü Nizip Sulh Ceza Mahkemesi'nde yapılan
Mahkemesi
duruşma, 18 Haziran gününe ertelendi. 18 Haziran günü görülen duruşmada
Öztaşdönderen 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası 500 YTL para cezası
çevrildi.
Milliyet gazetesi muhabiri Namık Durukan hakkında, Abdullah Öcalan'ın kardeşi
İstanbul 13.
Osman Öcalan'la yaptığı ve 29 Nisan 2005'te Milliyet gazetesinde "Osman beşik
2006
Ağır Ceza
sallıyor" ve "PKK artık çekilsin" başlıklarıyla yayımlanan röportaj nedeniyle açılan
Mahkemesi
dava, 10 Mayıs günü sonuçlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, "suçun
unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle Durukan hakkında beraat kararı verdi.
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Sonuçlandı. 8
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 1
kişiye 1 ay
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.
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Batman Asliye
Ceza
Mahkemesi

28.03.2006 tarihinde Diyarbakır da meydana gelen ve 10 kişinin ölümü ile
sonuçlanan olayı protesto etmek amacıyla DTP Batman İl Teşkilatı tarafından
30.03.2006 tarihinde düzenlenen ve AKP İl teşkilatına yapılan yürüyüş ile akabinde
yapılması düşünülen basın açıklamasına “Gözlemci” olarak katılan İHD Batman Şube Devam ediyor.
Yönetim Kurulu Üyesi Nazif Akar hakkında “PKK örgütüne bilerek ve isteyerek
yardım etme” suçlamasıyla Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Yargılama 07.05.2008 tarihinde başlayacak.

2006 veya
öncesi

Bağcılar 2.
asliye Ceza
mahkemesi

Radikal gazetesinde "Öcalan bir Gün Serbest Kalacak" başlığıyla yayımlanan
bilinmiyor
röportajdan "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle dava açıldı.

TMK 6/1

2006

İstanbul 13.
Ağır Ceza
Mahkemesi

TCK 301/1

2007

281 Nurgün Balcıoğlu

Tazminat Davası

2007

Bakırköy 8.
Asliye Hukuk
Mahkemesi

282 Nurgün Balcıoğlu

TCK 125

2007

Gaziantep 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

277 Nazif Akar

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

2007

278 Neşe Düzel

TMK 7/2

279 Nezahat Alkan

280

Nurettin Demirtaş ve
Selma Irmak

444

Birgün gazetesi muhabiri Nezahat Alkan hakkında 29 Aralık 2005 tarihinde
yayınlanan "Mısır Çarşısı'nda bomba ısrarı" başlıklı haberde "Cumhuriyet Savcısı'nın
adını vererek terör örgütüne hedef gösterdiği" iddiasıyla açılan dava 3 Mayıs günü
sonuçlandı. Avukat Ali Deniz Ceylan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Alkan
hakkında "suç unsuru bulunmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdiğini bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DTP Genel Başkanı Nurettin Demirtaş ve partinin
MYK üyesi Selma Irmak hakkında, '1 Eylül Dünya Barış Günü' nedeniyle yayımlanan
bildiride "Cumhuriyeti ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama' suçunu
işledikleri ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesini ihlal etkileri gerekçesiyle
dava açtı. Savcının dava açmasına neden olan ifadeler şöyle: "Ülkemizin bir
bölümünde şiddetli imha operasyonları yapılmakta, barışın yolunu döşemek için
geliştirdiğimiz tüm çabalarımız askeri operasyonlarla tahrip edilmektedir."
Emekli hakim Zekeriya Dilsizoğlu’nun “Her 10 bin cinayet davasının dokuz bininde
kadın parmağı var” sözünü eleştiren Gaziantep Sabah gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Nurgün Balcıoğlu hakkında açtığı 100 bin YTL’lik manevi tazminat
davasının görülmesine 29 Kasım’da devam edildi. Bakırköy 8. Asliye Hukuk
Mahkemesi, Dilsizoğlu ve Balcıoğlu’nun maddi durumlarının araştırılması için yazılan
müzekereye yanıt gelmediği için duruşmayı 14 Şubat 2008 tarihine erteledi.
Gaziantep Sabah gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nurgün Balcıoğlu hakkında, 15
Şubat 2007’de manşetten yayımlanan “Bu Hakim O Hakim mi?” başlıklı yazıda
emekli hakim Zekeriya Dilsizoğlu’nun “Her 10 bin cinayet davasının dokuz bininde
kadın parmağı var” sözünü eleştirmesi nedeniyle “hakaret” iddiasıyla Gaziantep 2.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava 7 Kasım günü zamanaşımından
düştü. Balcığlu, Dilsizoğlu'nun ölen kardeşiyle ilgili gazetelere verdiği ilanda iki
eşinden birinin bile adına yer vermediğini örnek göstererek emekli hakimin "kadın
düşmanı" tavrını eleştirmişti. Dilsizoğlu, "Şahsına ağır hakaretlerde bulunulduğu"
gerekçesiyle gazete sahibi Ayten Kale, Balcıoğlu ve gazetenin sorumlu müdürü
Fethullah Kapkapcı hakkında tazminat davası açmıştı.
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Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

Dava düştü

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

283 Nurgün Balcıoğlu

284

TCK 125

2006

Bağcılar 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

Nuri Aykon ve Harun
Aksoy

285 Nursel Aydoğan

TCK 220/8

2007

286 Oktay Avcu

TCK 301/1

2007

TMK 7/2

2006 veya
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Siyasi Partiler
Kanunu

2007

287 Orhan Doğan
Orhan Miroğlu, Hediye
288 Bakrak, Ahmet Aka ve
Bülent Öner

445
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Mersin 5.
Asliye Ceza
Mahkemesi
Bağcılar 2.
Asliye Ceza
mahkemesi
Mersin Asliye
Ceza
Mahkemesi

Gaziantep Sabah gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nurgün Balcıoğlu hakkında,
şarkıcı Seda Sayan'a “hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. Balcıoğlu'nun 20 Temmuz
2006 sayılı yerel Sabah Gazetesi'ndeki “Editörden” adlı köşesinde yayınlanan ve
televizyonların ana haber bültenlerindeki seviyenin düşüklüğünü kaleme alan
yazısının bir bölümünde, “İkinci haber; Mehmet Ali Erbil'in çocuğunun doğumunda
hazır bulunmak üzere oğlu yaşındaki sevgilisiyle Amerika'dan dönen Erbil'in kadın
versiyonu Seda Sayan ile sevgilisine ait. Efendim, onlar da Erbil'in bebeğine
heveslenmişler. Kadırgalı lakaplı, kaşarlanmış halkın gözdesinin, çocuğu yaşındaki
sevgilisinden çocuk doğurma hevesi depreşmiş. Haberin konusu bu” ifadelerinin
Devam ediyor.
hakaret içerdiği iddia edilirken, Balcıoğlu, söz konusu yazısında televizyonların ana
haber bültenlerindeki seviye düşüklüğünü çeşitli örneklerle sıraladığını belirterek,
"Hakaret olarak algılanan kaşarlaşmış kelimesinin Türk Dil Kurumu Sözlüğü'ndeki
karşılığı, bir işte çok tecrübe kazanmış, olgun, geçirmiş, görmüş, mecazi anlamının
ise hoşa gitmeyen bir hareket veya bir işe alışarak artık ondan üzüntü duymamaktır.
Bu ifadeler kesinlikle hakaret değildir. Oysa, toplumun gözü önündeki insanlar örnek
olmalıdır. Kaldı ki yazımın son bölümünde ben dahil bu tür programları seyreden
insanları eleştirmekteyim. Sanatçıların yaşamlarının abuk subuk bölümlerinin ön
plana çıkarılması ve bizim de bunları seyretmemizi eleştirdim" dedi.
"Danıştay üyelerini terör örgütlerine hedef gösterdikleri" iddiasıyla Anadolu'da Vakit
gazetesinin sahibi Nuri Aykon ve Yazıişleri Müdürü Harun Aksoy hakkında açılan
davaya 6 Şubat günü devam edildi. İstanbul Bağcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi üç
duruşmaya da katılmayan Aykon ve Aksoy hakkında yakalama emri çıkartılmasını
kararlaştırdı. 26 Nisan günü yapılan duruşma, Aykon ve Aksoy'un ifadesinin alınması
için ertelendi. 2 Mayıs günü görülen duruşma ise, sanıkların savunmalarını yapmaları
için ertelendi. Alparslan Aslan'ın düzenlediği saldırıdan önce açılan davada,
sanıkların "kamu görevlilerini terör örgütlerine hedef göstermek", "hakim ve savcılara
hakaret" ve "adliyeye hakaret" iddialarıyla cezalandırılması isteniyor.13 Şubat günü
"İşte O Üyeler" başlığıyla yayınlanan haberde, Danıştay üyelerinin fotoğraflarına
birinci sayfada yer verilmiş ve dairenin başörtülü öğretmen Aytaç Kılınç'a ilişkin kararı
eleştirilmişti.
Van Cumhuriyet Savcılığı, DTP Parti Meclisi üyesi, eski TUHAD-FED Genel Başkanı
Nursel Aydoğan hakkında 10 Aralık 2006 Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle
yaptığı açıklamanın "yasadışı örgüt propagandası" içerdiği gerekçesiyle dava açtı.
Mersin'de 2 Ağustos 2006 tarihinde ÖSS'nin kaldırılması için hazırladığı "Eğitim
engeli vatana ihanettir" başlıklı bildirileri dağıtan Oktay Avcu hakkında TCK’nın
Devam Ediyor.
301/1’inci maddesine göre, devleti ve kurumları aşağılama suçundan dava açıldı.
Dava, Mersin 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Radikal gazetesinde Neşe Düzel'in "Öcalan bir Gün Serbest Kalacak" başlığıyla
bilinmiyor
yayımlanan röportajda "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle dava açıldı.
Mersin Metropol Meydanı'nda düzenlenen Newroz kutlamalarında Kürtçe konuşan
Hediye Bakrak, Ahmet Aka, Orhan Miroğlu ve Bülent Öner hakkında "Siyasi Partiler Devam ediyor.
Yasası'na muhalefet" etmekten dava açıldı.
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Orhan Miroğlu, Kaya
Gökten, Aytaç Ayhan,
289 Deniz Demir, Taylan
Gürel, Ferhat Gümüş,
K.M.Ç, V.T, C.T. ve H.K

290 Orhan Özel

291 Osman Baydemir
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DTP eski Eşbaşkan Yardımcısı 'Bin Umut' Mersin Bağımsız Milletvekili Adayı Orhan
Miroğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında, 'örgütün propagandasını
yapmak'tan 8 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Abdi İpekçi Parkı'nda,
25 Mart 2007 tarihinde düzenlenen Newroz kutlamaları sırasında, kutlamalara katılan
grupların, “PKK ve Abdullah Öcalan” lehine sloganlar attığı ve dövizler taşıdığı,
Orhan Miroğlu'nun da kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, “örgütün
propagandasını yaptığı” iddia edildi. İddianamede, Miroğlu'nun yanı sıra, toplantıya
katılan Kaya Gökten, Aytaç Ayhan, Deniz Demir, Taylan Gürel ve Ferhat Gümüş ile
18 yaşından küçük K.M.Ç, V.T, C.T. ve H.K'nin de “örgütün propagandasını
yaptıkları” belirtildi. İddianamede, örgütün, 'süreç içerisinde yapmış olduğu sözde
kongreleri ile amaçladığı sonuca ulaşabilmek amacı ile bir kısım stratejiler geliştirdiği
ve zamanla Abdullah Öcalan'ın yakalanması ile birlikte sözde siyasallaşma dönemine
yönelik örgütsel faaliyetlerde bulunmaya başladığı ve bu bağlamda yeni stratejiler
geliştirerek demokratik hakkın kullanımı gibi gözüken ancak örgütün siyasallaşma
amacına hizmet eden bir kısım gösteri ve eylemlerde bulunduğu' ifade edilerek, bu
amaçla Newroz ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün fırsat olarak görüldüğü
kaydedildi. İddianamede, Orhan Miroğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişinin, 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesinde düzenlenen 'terör örgütünün
propagandasını yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları
istendi. 18 yaşından küçük K.M.Ç, V.T, C.T. ve H.K'nin ise aynı suçtan, 8 aydan 3 yıl
4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

2007

TCK 215

2007

1353 sayılı Türk
Harflerinin Kabul
ve Tatbiki
Hakkındaki
Kanun
TCK 222

2006

Diyarbakır 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

Sonuçlandı. 1
DTP Derik İlçe Başkanı Orhan Özel, 21 Mart Newroz kutlamasında yaptığı
kişiye 2 ay
konuşmada PKK Lideri Abdullah Öcalan'a 'Sayın' diye hitap ettiği gerekçesiyle 'Suç
hapis cezası
ve suçluyu övmek' iddiasıyla 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
verildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında, Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Recep Tayip Erdoğan, TBMM Başkanı Bülent Arınç
ve milletvekillerine gönderdiği Kürtçe "Sersala Wê Piroz Be (Yeni Yılınız Kutlu
Olsun)" yazılı yılbaşı kartı nedeniyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı
tarafından hazırlanan iddianamede, Baydemir'in "1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul
ve Tatbiki Hakkında Kanuna aykırı davrandığı" gerekçesiyle cezalandırılması istendi.
Dava, 5 Nisan günü Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmada,
savunmasını yapan Osman Baydemir, yasalarda Kürtçe'nin yasaklanmadığını, Türk
Harflerini Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun'un da Arap alfabesi yerine Latin Devam ediyor.
alfabesinin kullanımı için çıkarıldığını söyledi. Avukat Muharrem Erbey de
iddianamede, davetiyede yer alan İngilizce "Happy New Year" cümlesindeki "w"
harfinin değil, Kürtçe "Sersala We Piroz Be" cümlesindeki "w" harfinin dava konusu
yapıldığına dikkat çekti. Mahkeme, Baydemir'in yargılanması için İçişleri
Bakanlığı'ndan izin alınması gerektiği görüşüyle "yargılamanın durdurulmasına" karar
verdi. Davada, Baydemir'in Kürtçe "yeni yılınız kutlu olsun" yazısı nedeniyle TCY'nin
222. maddesi ve "Türk Harflerini Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun"a muhalefet
iddiasıyla cezalandırılması isteniyor.
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2006 yılında düzenlenen Diyarbakır 6. Kültür Sanat Festivali için hazırlanan Kürtçe
davetiyeler nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir
hakkında dava açıldı. Baydemir'in 29 Mayıs 2006 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcısı Hüseyin Canan'a gönderdiği 6. Diyarbakır Kültür ve Sanat Festivali açılış
kokteyli davetiyesinde, Türkçe ve Kürtçe yazıların yer alması nedeniyle, TCK'nın,
Devam ediyor.
''Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun koyduğu yasaklara ve
yükümlülüklere aykırı hareket etmek'' suçunu kapsayan 222. maddesi ile ''Görevi
kötüye kullanma'' suçunu içeren 257/1. maddesi uyarınca 3 yıl 6 aya kadar hapis
cezası ile cezalandırılması isteniyor. 2007/349 esas numarası ile açılan davaya 2008
yılında devam edilecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında, 30 Mayıs-3
Haziran 2007 tarihleri arasında yapılan Diyarbakır 7. Kültür Sanat Festivali “Kürtçe
davetiye bastırdığı” gerekçesiyle 6 ay hapis istemiyle dava açıldı. Baydemir,
davetiyelerden birini Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak'a gönderdi.
Devam ediyor.
Gönderilen davetiye üzerine hakkında soruşturma başlatılan Baydemir için İçişleri
Bakanlığı yargılama izni verdi. Baydemir hakkında, '1353 sayılı Türk Harfleri
Kanunu'na Muhalefet Ettiği' gerekçesiyle 6 ay hapis istemiyle dava açıldı. 2007/664
esas numarası ile açılan davaya 9 Nisan 2008 tarihinde devam edilecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında, Diyarbakır'da
28 Mart 2006 tarihinde 4 PKK militanın cenaze törenleri sonrası çıkan olaylara ilişkin
yaptığı açıklamalarda "PKK'yi övdüğü" iddiasıyla Ceza Yasası'nın (TCK) 314/2
maddesindeki "örgüt üyeliği" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava, 20
Mart 2007 tarihinde başladı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan
duruşmada söz alan Avukat Muharrem Erbey, "Şu anda Trabzon Valisi olan Nuri
Okutan da Sakarya Valiliği görevi sırasında, ilde meydana gelen kargaşayı
sakinleştirmek amacıyla, makam aracının üzerine çıkarak göstericilerle konuşup
onları sakinleştirmiştir. Bu Vali bu hareketinden dolayı ödüllendirilmiştir. Müvekkilim Devam ediyor.
de aynı şekilde hareket etmiştir. Ödüllendirilmesi gerekirken hakkında mevcut dava
açılmıştır" dedi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Davaya
15 Mayıs günü devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan
duruşma, Baydemir'in Kürtçe yaptığı konuşmanın çözümlerinin beklenmesi için 25
Ekim 2007 tarihine ertelendi. dava açıldı. Baydemir, olaylar sırasında göstericilere
hitaben yaptığı konuşmada, "Keşke ölenlerin yerine ben ölseydim. Şimdiye kadar 17
kişi öldü, 18 kişi olmasını istemiyoruz. Hepimiz acınızı paylaşıyoruz" demişti.
2006/199 esas numarası ile açılan davaya 3 Nisan 2008 tarihinde devam edilecek.

292 Osman Baydemir

1353 Sayılı Türk
Harflerinin Kabul
ve Tatbiki
Hakkındaki
Kanun
TCK 257/1
TCK 222

2007

Diyarbakır 6.
Asliye Ceza
Mahkemesi

293 Osman Baydemir

1353 Sayılı Türk
Harflerinin Kabul
ve Tatbiki
Hakkındaki
Kanun

2007

Diyarbakır 5.
Asliye Ceza
Mahkemesi

294 Osman Baydemir

TCK 314/3
TCK 220/7

2006

Diyarbakır 6.
Ağır Ceza
Mahkemesi

295 Osman Baydemir

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu Siyasi
Partiler Kanunu

2007

Gaziantep 4.
Asliye Ceza
Mahkemesi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Baydemir hakkında, 17 Aralık 2006 tarihinde Diyarbakır'dan başlatılan ''Ankara
Yürüyüşü'' çerçevesinde yürüyüşün Gaziantep'de yaptığı konuşma nedeniyle ve Devam ediyor.
yürüyüşün Gaziantep ayağını organize ettiği idddiasıyla dava açtı. Davanın ilk
duruşması 3 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleştirildi.

Adana Asliye
Ceza
Mahkemesi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Baydemir hakkında, 17 Aralık 2006 tarihinde Diyarbakır'dan başlatılan ''Ankara
Yürüyüşü'' çerçevesinde Adana DTP İl Başkanlığı önünde toplanan gruba Kürtçe
Devam ediyor.
hitap ettiği ve Siyasi Partiler Kanunu'nun 81/c maddesine muhalefet ettiği iddiasıyla
dava açtı. 2007/562 esas numarası ile açılan davaya 29 Şubat 2008 tarihinde devam
edilecek.

296 Osman Baydemir
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Siyasi Partiler
Kanunu

2007

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Diyarbakır 4.
Asliye Ceza
Mahkemesi

297 Osman Baydemir

TCK 216/1

298 Osman Baydemir

TCK 215
TCK 216/1
TCK 218

2007

299 Osman Baydemir

TCK 215

2007

Diyarbakır 1.
Asliye Ceza
Mahkemesi

300 Osman Baydemir

TMK 7/2

2007

Diyarbakır 4.
Ağır Ceza
Mahkemesi

301 Osman Baydemir

1353 sayılı Türk
Harflerinin Kabul
ve Tatbiki
Hakkında Kanun

2007

Diyarbakır 8.
Asliye Ceza
Mahkemesi

448

2007

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirirken kullandığı sözlerinden dolayı dava açıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Baydemir'in basın ve yayın organlarında yayınlanan "Başbakan en sevdiği ve en
güvendiği adayını burada belediye başkan adayı olarak göstersin. Diyarbakır bir
kaledir, düşmez. Bugüne kadar birçok kişi düşürmek istedi ama düşmeyecektir.
Başbakanın niyeti savaş hodri meydan buradayız. Savaştan kaçmayız" sözlerinden
dolayı soruşturma açmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın izin vermesiyle tamamlanan
soruşturmadan sonra iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, Başkan Osman
Baydemir'in, yaklaşık 1.5 ay önce gazetecilere yaptığı açıklamada, TCK'nın "Halkı kin
ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçunu işlediği bu nedenle TCK'nın 216/1.
maddesi uyarınca 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istendi.
İddianamede suçun basın yoluyla işlenmesi nedeniyle istenen cezanın yarı oranda
artırılması gerektiği savunuldu. İddianamede, Baydemir'in ifadelerinede yer verildi.
Baydemir ifadesinde, yaptığı açıklamanın suç unsuru taşımadığını belirtilerek,
"Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yapmış olduğu değerlendirmelere
dair yanıt hakkımı kullandım" dediği belirtildi. 2007/325 esas numarası ile açılan
davaya 1 Nisan 2008 tarihinde devam edilecek.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 2006 yılı Aralık ayında Roj TV'ye yaptığı
açıklamada, PKK'ya 'Silahlı Kürt muhalefeti' dediği gerekçesiyle Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı OsmanBaydemir hakkında başlattığı soruşturmayı
tamamladı. İddianamede, Baydemir'in 'suçu ve suçluyu övme'yle 'halkı kin ve
düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlarını işlediği gerekçesiyle beş yıl hapis istemiyle
yargılanması istendi. Savcılık, suçun basın yoluyla işlendiği için istenilen cezanın
artırılarak 7.5 yıla çıkarılması talep etti. Mahkeme son yapılan duruşmada, davanın
Osman Baydemir hakkında 2007/360 esas numarı ile açılan diğer bir dava ile
birleştirilmesine karar verdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında, 8 Temmuz
2007 tarihinde Roj TV'de canlı yayına katılarak yaptığı konuşmada “şüphesiz
1999'dan sonra iki büyük gelişme oldu. Silahlı Kürt muhalefeti, stratejik değişime
giderek silahı yöntem dışına, hatta militanlarını Türkiye dışına çıkardı. Bu milat olarak
kabul edebileceğimiz süreç" sözleri nedeniyle “suçu ve suçluyu övmek” iddiasıyla
TCK'nin 215'nci maddesi gereği 2 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.
2007/360 esas numarı ile açılan davanın ilk duruşması 3 Nisan 2008'de Diyarbakır 1.
Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında 2006 Aralık
ayında Londra Halkevi'nde yaptığı konuşma nedeniyle TMK 7/2 maddesine uyarınca
“örgüt propagandası” yapmaktan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kürt
kurumu olan Londra Halkevi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın posterinin bulunması
ve Baydemir'in bu mekanda konuşma yapması suç olarak kabul edilen iddianamede,
Baydemir'in PKK Lideri Öcalan'ın posteri önünde konuşma yaptığı iddia edildi.
2007/460 esas numarası ile açılan davaya 2008 yılında devam edilecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında Şanlıurfa Valisi
Yusuf Yavaşcan'a gönderdiği Kürtçe festival davetiyesi, Kürtçe Ramazan Bayramı
kutlaması ve temizlik kampanyası için kentte asılan Kürtçe afişler nedeniyle üç ayrı
soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından 2007/606 esas no üzerinden açılan dava
davanın ilk duruşması 29 Ocak 2008 tarihinde görülecek.
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Devam ediyor.

Dava 20007/360
esas no'lu
dosya ile
birleşti.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

Devam ediyor.
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302 Osman Baydemir

Osman Baydemir ve
303
Cemal Subaşı

Osman Baydemir,
Abdullah Demirbaş, Ali
304 Altınkaynak, Sur
Belediyesi Meclisi
üyesi 18 kişi

Osman Baydemir,
305 Doğan Ertuğrul ve
Murat Avcı
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Diyarbakır 4.
Ağır Ceza
Mahkemesi

Bağcılar 2.
02.05.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi

1353 sayılı Türk
Harflerinin Kabul
ve Tatbiki
Hakkında Kanun

2007

Diyarbakır 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

TCK 216/1
TCK 218/1

2006

Bağcılar 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

2006 Aralık ayında Londra Halkevi'nde düzenlenen bir panele katılan Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında, konuşma yaptığı salonda
bulunan Abdullah Öcalan fotoğrafı nedeniyle açılan soruşturma tamamlandı. Savcılık,
Baydemir hakkında 2007/460 esas numarası ile TMK 7/2'den dava açtı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Tempo dergisi
muhabiri Cemal Subaşı hakkında, Baydemir'in 14 Ocak 2006 tarihinde yayınlanan
söyleşisi nedeniyle açılan dava, 12 Nisan günü sonuçlandı. Bağcılar 2. Asliye Ceza
Mahkemesi, Baydemir ve Subaşı hakkında "suçun unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle
beraat kararı verdi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nin hizmetlerini
Türkçenin yanı sıra Kürtçe, Süryanice ve İngilizce verme kararı ile ilgili olarak 21 kişi
hakkında dava açtı. İddianamede, Sur Belediyesi Meclisi üyesi 18 kişi, Sur Belediye
Başkanı Abdullah Demirbaş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Altınkaynak ve kararı
onaylayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in Anayasa ve Türk
Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Yasa'ya muhalefetten cezalandırılması istendi.
Danıştay 8. Dairesi, "belediye hizmetlerinde çok dilli belediyecilik kararı alan"
Diyarbakır'ın DTP'li Sur Beldesi Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın başkanlığını
düşürdü, kararı alan belediye meclisini de feshetti. Sur Belediye Meclisi 2006 yılının
Ekim ayında "Türkçenin yanı sıra başta Kürtçe olmak üzere çok dilli belediyecilik"
kararı almıştı. Kararın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve İçişleri
Bakanlığı soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı, Sur Belediye Başkanı Demirbaş'ın
görevden alınması ve Belediye meclisinin feshi talebiyle Danıştay'a başvurdu.
Başvuruyu değerlendiren Danıştay 8. Dairesi, Demirbaş'ın başkanlığının
düşürülmesine ve belediye meclisinin feshine oybirliğiyle karar verdi. Danıştay'ın
kararında "Çok dilli belediyecilik kararı"nın gerek Anayasa ve yasa maddeleri,
gerekse Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı kapsamında bir hakkın kullanımı
olarak değerlendirilmesinin olanaklı olmadığı belirtilerek, şöyle denildi: "Anayasa ve
uluslararası sözleşmelerde belirlenen ve güvence altına alınan temel ve hak
özgürlüklerin kullanımını aşan, bu kuralların amacına ve öngörüsüne aykırı bir
niteliğin oluştuğu sonuç ve kanaatine ulaşılmaktadır."Dava 29 Şubat 2008 tarihine
ertelendi.
2006 Nisan ayında Tempo dergisinde yayınlanan röportaj nedeniyle muhabir Doğan
Ertuğrul, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve DTP Siirt İl
Başkanı Murat Avcı hakkında açılan davaya, 26 Nisan günü İstanbul Bağcılar 2.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Osman Baydemir'in verdiği röportajda
"Türkler ve Kürtler bir arada yaşayamaz" dediği iddia edilirken duruşma, röportaja
ilişkin ses kayıtlarının çözülmesi için 6 Aralık 2007 tarihine ertelendi. 6 Aralık günü
görülen duruşma 2008 yılına ertelendi.
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Devam ediyor.

Sonuçlandı. 2
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
Osman Baydemir, Fırat
Anlı, Abdullah
Demirbaş, Yurdusev
Özsökmenler, Zülküf
Karatekin, M. Salih
Yıldız, Hüseyin Kalkan,
Metin Tekçe, Gülcihan
Şimşek, Muzaffer
Yöndemli, Songül Erol
Abdil, Cihan Sincar,
Mehmet Nasır Aras,
Demir Çelik, Ali Yıldız,
Mehmet Tahir
Kahramaner, Seyfettin
Aydın, Mulla Şimşek,
Abdülkerim Adam, M.
Selim Demir, Mehmet
Tanhan, Mukaddes
Kubilay, Fikret Kaya,
Kutbettin Taşkıran,
Aydın Budak, Hurşit
Tekin, Şeyhmus
306 Bayhan, Faik Dursun,
Şükran Aydın,
Ramazan Kapar, Nadir
Bingöl, Hüseyin
Öğretmen, Murat
Ceylan, Abdullah
Akengin, Esat Üner,
Osman Keser, Leyla
Güven, Ethem Şahin,
Süleyman Anık, Resul
Sadak, Nuran Atlı,
Zeyniye Öner, Emrullah
Cin, Muhsun Kunur,
Burhan Kurhan,
Seyfettin Alkum, Hurşit
Altekin, Mehmet Kaya,
Orhan Özer, Ahmet
Ertak, Abdülkadir
Ağaoğlu, Ayhan
Erkmen, M. İsmail
Arslan, Hasan
Karakaya, Fahrettin
Astan ve Nusret Aras
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Diyarbakır 5.
Ağır Ceza
Mahkemesi

Yurtdışında yayın yapan Roj TV'nin kapatılmaması için 21 Aralık 2005 tarihinde
Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'e mektup yazan 55'i DTP'li 56
belediye başkanı hakkında açılan davaya 23 Ocak günü devam edildi. Diyarbakır 5.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Iğdır'ın Hoşhaber beldesi Belediye
Başkanı Nusret Aras, Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Akengin
Siirt'in Kurtalan ilçesi Belediye Başkanı Murat Ceylan'ın ifadesi alındı. 13 Mart günü
görülen duruşma ise, Cumhuriyet Savcısı'nın esas hakkındaki görüşünü açıklaması
için ertelendi. İddianamede, belediye başkanlarının "yasadışı örgüte yardım"
iddiasıyla cezalandırılması isteniyor. 3 Nisan günü görülen duruşmada esas
hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, DTP'li 53 belediye başkanının
"yasadışı örgüte yardım" gerekçesiyle cezalandırılmasını, Adıyaman Yaylakonak
Belediye Başkanı Hasan Karakaya, Batman'ın Beşiri ilçesi İkiköprü beldesi Belediye Devam ediyor.
Başkanı Fahrettin Aslan ve Iğdır'ın Hoşhaber beldesi Belediye Başkanı Nusret Aras
hakkında "mektuptan haberleri olmadığı" için beraat kararı verilmesini istedi. 8 Mayıs
günü gerçekleşen duruşma, savunmaların hazırlanması için ileri bir tarihe ertelendi. 9
Eylül 2007 tarihinde görülen duruşmada ise Mahkeme Heyeti, Danimarka Medya
Sekreterliği'nin Adalet Bakanlığı'na gönderdiği Roj Tv ile ilgili belgenin Türkçe yazılı
metninin tekrar istenmesine karar vererek davayı 20 Kasım 2007 tarihine erteledi. 20
Kasım günü görülen duruşmada Mahkeme, müdahil avukatlarının talebi üzerine, Roj
TV’nin kapatılmamasına ilişkin Danimarka Medya Sekreterliği'nin verdiği karara ilişkin
belgenin orijinal olarak Flamenkçe dilinden Türkçe’ye yapılacak resmi tercümesini
dikkate almaya ve Danimarka Büyükelçiliği’ne uluslar arası ilişkiler üzerinden yazı
yazılmasın karar verdi. Dava 29 Ocak 2008 tarihine ertelendi.
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Osman Keser, Fadile
Bayram, Mehmet
307 Bayram, Abdullah
Temel, Sabahattin
Aslan

Osman Kılıç, Ekin
308 Demirkan ve Umur
Karali

2007

Adana 7. Ağır
Ceza
Mahkemesi

TCK 215

2007

Çanakkale
Sulh Ceza
Mahkemesi

2007

TMK 7/2

309

Osman Özçelik, Kudret
Ecer ve Çimen Işık

Siyasi Partiler
Kanunu

310

Osman Tiftikçi ve Sırrı
Öztürk

TCK 301/2
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İstanbul 2.
20.06.2006 Asliye ceza
Mahkemesi

Şırnak'ta meydana gelen çatışmada ölen Mehmet Bayram isimli militan için Adana'da
yakınları tarafından açılan taziye çadırını ziyaret ettikten sonra tutuklanan Yakapınar
Belediye Başkanı Osman Keser, DTP eski il yöneticisi Fadile Bayram, Mehmet
Bayram, Abdullah Temel, Sabahattin Aslan hakkında, TMK'nın 7/2 maddesi
gereğince “yasadışı örgüt propagandası yapmaktan” 1 yıldan 5 yıla kadar hapis
cezası istemiyle dava açıldı. 4 Aralık günü yapılan ilk duruşmada Mahkeme heyeti,
tutuklu sanıkların tahliye edilmesine karar verirken, duruşmayı 18 Şubat 2008 tarihine
erteledi.
Çanakkale Esenler Mahallesi'nde düzenlenin 2007 Newroz Bayramı kutlamalarına
katılarak, “yasa dışı” slogan attıkları gerekçesiyle haklarında Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi öğrencileri Osman Kılıç, Ekin Demirkan ve Umur Karali hakkında “Suç ve
suçluyu övmek” iddiasıyla dava açıldı. Dava Temmuz ayında görülen ikinci
duruşmada onuçlandı. Çanakkale Sulh Ceza Mahkemesi öğrencilere 3'er ay 10 gün
hapis cezası verdi. Mahkeme Heyeti söz konusu hapis cezasını kişi başı 2 bin YTL
para cezasına çevirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DTP'nin 25 Haziran 2006 tarihinde yapılan 1.
Olağan Büyük Kongresi'nde, "Kürtçe slogan atılmasını engellemedikleri" gerekçesiyle
kongre divan başkanı seçilen DTP Genel Başkan Yardımcısı Osman Özçelik ile 2
divan üyesi (DTP İzmir İl Başkanı Kudret Ecer ve DTP Genel Merkez Üyesi Çimen
Işık) hakkında Siyasi Partiler Yasası'na (SPY) muhalefet suçundan dava açtı.
İddianamede, divanın yönetiminde bulunan kongrede, içeriği suç oluşturan ya da
oluşturmayan Kürtçe slogan atıldığı kaydedildi. Sanıkların soruşturma sırasındaki
ifadelerinde, atılan sloganların suç oluşturmadığını belirtilen iddianamede, "Yalnız
suç içeren sloganların atılmasının değil, Türkçe'den başka dilde slogan atılmasının
dahi yasak olduğu" belirtildi. Kongrede, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın posterlerinin
açıldığı kaydedilen iddianamede, sanıkların, aralıklarla atılan Kürtçe sloganları ve
diğer eylemleri engellemeye çalışmadıkları ve kayıtsız kaldıkları öne sürüldü.
İddianamede, SPY'ye aykırı olduğunun anlaşıldığı ifade edilerek, Osman Özçelik ile
Kudret Ecer ve Çimen Işık'ın, SPY'nin 81/c maddesi yollamasıyla aynı yasanın 117.
maddesi uyarınca 6 aydan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Genelkurmay Başkanlığı'nın şikayetiyle "Osmanlı'dan Günümüze Ordunun Evrimi"
adlı kitabın "Yazar Hakkında" başlıklı bölümü nedeniyle yazar Osman Tiftikçi ve
Sorun Yayınevi'nin sahibi Sırrı Öztürk hakkında "Orduyu alenen aşağılamak"
suçlamasıyla açılan davaya 20 Haziran 2006 tarihinde başlandı. İstanbul 2. Asliye
Ceza Mahkemesi, Tiftikçi'nin Türkiye'ye giriş yaptığı anda alıkonularak Savcılığa sevk
edilmesine ve davaya 29 Eylül'de devam edilmesine karar verdi. TCY'nin 301.
maddesi uyarınca açılan davaya 6 Mart 2007 tarihinde devam edildi.Mahkeme,
yurtdışında yaşayan Tiftikçi'nin "zorla mahkemeye getirilerek ifadesinin alınması" için
8 Mayıs 2007 tarihine ertelendi. Yapılan son duruşma 31 Ocak 2008 tarihine
ertelendi.
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Devam ediyor.

Sonuçlandı. 3
kişiye 3'er 10
gün hapis
cezası verildi.

Devam ediyor.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

311 Ö.G.

TMK 7/2-b

312 Ömer Faruk Ersöz

313 Ömer Faruk Ersöz

314 Ömer Kavili

452

TCK 301

TCK 301

TCK 125

2007

2007

2007

2006
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Diyarbakır 4.
Ağır Ceza
Mahkemesi'

Bingöl Sulh
Ceza
Mahkemesi
Bingöl 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi
Bingöl Sulh
Ceza
Mahkemesi
Bingöl 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

Ankara 2. Ağır
Ceza
Mahkemesi

Şırnak'ta 21 Mart 2007'de düzenlenen Newroz'a katılan Ö.G. hakkında, başına
bağladığı yazma nedeniyle dava açıldı. Kutlamalara yöresel kıyafetleri ve başındaki
sarı-kırmızı-yeşil yazmayla katılmak isteyen Ö.G.’nin yazmasında sarı yeşil daire
içinde kırmızı yıldız sembolünün bulunmasını suç unsuru olarak kabul eden polis,
Ö.G.'yi gözaltına aldı. Ö.G., Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında
hazırlanan iddianame çerçevesinde yargılamasına başlandı. Ancak mahkeme
görevsizlik kararı vererek, dosyayı Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan Ö.G.'nin başındaki
yazma ile “örgüt propagandası yaptığı” iddia edildi. 2007 Eylül ayında yapılan karar
duruşmasında Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda yazmada yer alan motiflerin
"PKK'yi temsil ettiği ve örgüt bayrağına benzediğini" ifade etti ve bu gerekçelerle
Ö.G.'nin başına yazmayı takarak örgüt propagandası yaptığını ileri sürerek, G.'nin
TMY'nin 7/2-b maddesi uyarınca "Yasadışı örgüt propagandası yapmak"
suçlamasıyla 6,5 ay hapis cezasına çarptırılmasına oy çokluğuyla karar verdi.
Mahkeme heyetinde verilen karşı oy yazısında ise, Ö.G.'nin yaşının küçük olduğu ve
henüz Newroz alanına girmediği, bu gerekçeyle suç kastının bulunmadığı ve suçun
unsurlarının oluşmadığı belirtildi.
DTP Bingöl İl Başkanı Ömer Faruk Ersöz hakkında, Bingöl'de 14 Haziran 2007
tarihinde düzenlenen basın açıklamasında “kalıcı bir barışın tesisi gerektiğini ve sınır
ötesi operasyonların Kürt sorununun çözümünde sonuçsuz kaldığı” şeklindeki
açıklaması sonrası TCK’nın 301. Maddesi gereği Bingöl Sulh Ceza Mahkemesi’nde
dava açıldı. Mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı 2. Asliye Ceza
Mahkemesi'ne gönderdi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 6 ay 15
gün hapis
cezası verildi.

Devam ediyor.

DTP Bingöl İl Başkanı Ömer Faruk Ersöz hakkında, 22 Temmuz seçim döneminde
yaptığı bir basın açıklamasında Başbakan Recep Tayip Erdoğan'a hitaben “Akan
kanın durması için bir HPG'linin annesine başın sağ olsun de” çağrısı yapması Devam ediyor.
sonrası TCK 301. maddeden dava açıldı. Mahkeme görevsizlik kararı vererek
dosyayı 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesine ait 275 Klasörlük dava dosyasının Yargıtay'a
gönderilmeyerek savunma makamının görev yapmasının engellendiğini söyleyen
sanık savunmanı Avukat Ömer Kavili hakkında "heyete hakaret" iddiasıyla açılan
davaya 8 Şubat günü Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ya devam edildi.
Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Kavili'nin
sözlerinin savunmasının bir parçası olduğuna dikkat çekerek, beraat kararı
verilmesini istedi. Sanık avukat Ömer Kavili ise, yargılanmasının nedeninin Ankara 6.
Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Dev-Yol davasında avukatlık yapması olduğunu,
bu mahkemede söylediği sözlerin yine mahkeme başkanı tarafından tutanağı
yazdırıldığını ifade ederek, ”Kendilerinin yazdırdığı, kendi sözleriyle avukat olarak
bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi. Dev-Yol davasının dizi
pusulasında el yazısı ve daktilo ile klasör sayılarına ilişkin rakamlarda değişiklik
yapıldığını, klasörlerin Yargıtaya eksik yollandığını ve Yargıtayda da bazı klasörlerin
kaybolduğunu tespit ettiğini anlatan Kavili, Dev-Yol davası duruşmasında, Yargıtaya
eksik dosya gönderen yargıçların tarafsızlıktan uzaklaştıkları iddiasıyla reddi hakim
hakkını kullandığını ve duruşmadaki sözlerinin tutanağa eksik ve yanlış yazdırıldığını
savundu. Kavili, davanın, avukatların görev yapmasına engel ve zorluk çıkarmak
amacıyla açıldığını iddia ederek, davanın uluslararası belgeler olan Havana Kuralları
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Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
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ve Pekin Sözleşmesine aykırı olduğunu ileri sürdü.Mahkeme Başkanı Ziya Ünal,
hakaret olarak sarf edildiği ileri sürülen söz ve beyanlarının, iddia ve savunma
hakkının kullanılması sınırları içinde söylenmiş sözler olduğunun anlaşıldığını
belirterek, Kavili'nin üzerine atılı suçtan beraatine karar verildiğini açıkladı.

315 Ömer Yılmaz

TCK 215

316 Ömer Yılmaz

TCK 215

317 Ömer Yılmaz

318 Ömer Yılmaz

Özcan Doğan ve
319
Sercan Zülal

453

Ardahan Sulh
25.04.2007 Ceza
Mahkemesi

2007

Ardahan Sulh
Ceza
Mahkemesi

TCK 215

Ardahan Sulh
25.01.2007 Ceza
Mahkemesi

TCK 215

Ardahan Sulh
28.12.2006 Ceza
Mahkemesi

TCK 301

2006

DTP Ardahan İl Başkanı Ömer Yılmaz hakkında, 19 Kasım 2006 tarihinde yaptığı
basın açıklamasında yaşamını yitiren PKK'liler için “şehit” ifadesini kullandığı
gerekçesiyle hakkında “suç ve suçluyu övmekten” (TCK'nin 215/1. maddesinden)
Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava 27 Haziran 2007 tarihinde sonuçlandı.
Mahkeme, sanık Ömer Yılmaz'ı 1 ay hapis cezasına çarptırdı.
DTP Ardahan İl Başkanı Ömer Yılmaz hakkında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle yaptığı konuşmada, "Abdullah Öcalan'dan ‘Sayın Öcalan' diye bahsettiği"
gerekçesiyle dava açıldı. TCY'nin 215. maddesi (suçu ve suçluyu övme) iddiasıyla
açılan dava, Ardahan Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
DTP Ardahan İl Başkanı Ömer Yılmaz hakkında, "1 Eylül Dünya Barış Günü"
nedeniyle 01.09.2006 tarihinde Ardahan Adliyesi karşısında gerçekleştirdiği basın
açıklmasında "Abdullah Öcalan'dan ‘Sayın Öcalan' diye bahsettiği" gerekçesiyle
TCK'nın 215. maddesi gereğince dava açıldı. Dava 4 Nisan 2007 tarihinde
sonuçlandı. Mahkeme, sanık Ömer Yılmaz'ı 1 ay hapis cezasına çarptırdı.
DTP Ardahan İl Başkanı Ömer Yılmaz hakkında, 13 Kasım 2006 tarihinde Ardahan
ilinde yapılan basn açıklamasında "Abdullah Öcalan'dan ‘Sayın Öcalan' diye
bahsettiği" gerekçesiyle TCK'nın 215. maddesi gereğince dava açıldı. Dava 4 Nisan
2007 tarihinde sonuçlandı. Mahkeme, sanık Ömer Yılmaz'ı 1 ay hapis cezasına
çarptırdı.
"Dersim Haklar ve Özgürlükler Cephesi"nin İstanbul Gazi mahallesinde yaşanan
olayların yıldönümü nedeniyle 2005 yılında yaptığı basın açıklamasına katılan Özcan
Doğan ve Sercan Zülal hakkında açılan dava, 13 Şubat günü sonuçlandı. Doğan ve
Zülal, TCY'nin 301. maddesi uyarınca beşer ay hapis cezasına mahkum edildi.
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Sonuçlandı. 1
kişiye 1 ay
hapis cezası
verildi.

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 1
kişiye 1 ay
hapis cezası
verildi.
Sonuçlandı. 1
kişiye 1 ay
hapis cezası
verildi.
Sonuçlandı. 2
kişiye 5'er ay
hapis cezası
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
Özgür Kaya, Nuray
Kesik, Serap Kervancı,
Tuna Altan, Gökhan
Yaman, Yılmaz
Çıracıoğlu, Ersin Polat,
Zeliha Kabataş, Seda
Aktepe, Hasan Keskin,
Başak Şahin, Remziye
Turmuş, Kamil Bozkan,
Bülent Kapar, Mahir
Akkaya, Dursun
Armutlu, Barın Kaya,
Mehmet Çalış, Sinan
Buldu, Koray Türk,
Gülcan Taşkıran, Onur
Sertel, Ersin Sedefoğlu,
320
Serdar Yiğit, Veli
Görgün, Burcu Gümüş,
Mesut Açıkalın, İrfan
Gerçek, Turgay Dağlı,
Adile Demir, Ufuk Han,
Güneş Şenyüz, Cenk
Türkmen, Mesut Kılıç,
Abbas Duman, Mustafa
Baran, Muharrem
Demirkıran, Gökhan
Kalkan, Derya Taşkıran,
Fatma Özbey, Kadir
Aktaş, Yusuf Bayraktar,
Deniz Bakır, Selver
Orman, Bahar Cemali
ve İkram Çalı

321 Özgür Söylemez

322

Özlem Aktan ve Ali
Gürbüz

454

TCK 314/2
TMK 7/2

TCK 215

TMK 6/2
TMK 7/2
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Ankara 11.
05.01.2005 Ağır Ceza
Mahkemesi

TBMM'de görüşülen Yeni Türk Ceza Yasası ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanun'u 7 Aralık 2004 tarihinde Ankara Yüksel caddesinde yaptıkları basın
açıklamasıyla protesto eden 46 kişi hakkında, yapılan basın açıklaması ve atılan
sloganların yanısıra, açıklama sonrası polise saldırdıkları, çeşitli illerde daha önceki
tarihlerde bildiri ve bülten dağıttıkları ve afiş astıkları gerekçe gösterielerek dava
açıldı. Basın açıklaması sonrası tutuklanan sanıklar daha sonra tutuksuz yargılanmak Devam ediyor.
üzere tahliye edilirken, 04.07.2007 tarihli celsede Savcılık Makamı 15 sanığın
TCK'nın 314/2 maddesi gereğince “örgüt üyeliğinden”, diğer 31 sanığın 3713 sayılı
yasanın 7/2 maddesi gereğince “örgüt propagandası yapmak suçundan”
cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Bir sonraki duruşma 05.09.2007 tarihinde
yapılacaktır.

Tunceli Sulh
Mahkemesi

DTP Dersim İl Örgütü eski Başkanı Özgür Söylemez hakkında 2006 yılından Kışla
Meydanı’nda yapılan Newroz Mitingi’ndeki konuşmasında “sayın Öcalan” ibaresini
kullandığı için açılan dava 8 Haziran günü sonuçlandı. Tunceli Sulh Mahkemesi,
Söylemez’e bir ay hapis cezası verdi ancak Söylemez’in mahkemedeki “iyi hali”ini de
göz önünde bulundurarak, bir aylık hapis cezasını 25 güne indirdi ve 500 YTL’lik para
cezasına çevirdi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 1 ay
hapis cezası
verildi.

İstanbul 11.
Ağır Ceza
Mahkemesi

Ülkede Özgür Gündem gazetesinde yeralan ‘Cudi ve Bingöl’de çatışma, 8 ölü’ ve
‘Armegoddon mu?’ başlıklı yazılarda örgüt propagandası yapıldığı gerekçesi
gazetenin Sorumlı Yazı İşleri Müdürü Özlem Aktan ve gazete sahibi Ali Gürbüz’ün
Terörle Mücadele Kanunu’nun 6/2 ve 7/2 maddeleri gereğince yargılanmasına 24
Mayıs günü İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada
Gürbüz’ün dosyasını ayıran mahkeme heyeti, Aktan’ı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sonuçlandı. 1
kişiye 3 yıl
hapis cezası
verildi.
Yargılanan 1
kişinin dosyası
ayrıldı.
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İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

323 Perihan Mağden

TCK 125

324 Perihan Mağden

Perihan Mağden,
325 Ahmet Tulgar ve Erdal
Doğan

Tazminat Davası
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2007

İstanbul 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

2006

Kadıköy 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

2007

Asliye Hukuk
Mahkemesi

326 Ragıp Zarakolu

Eski TCK 159

İstanbul 2.
14.12.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi

327 Ragıp Zarakolu

Eski TCK 159/1

İstanbul 2.
14.12.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi

455

Haftalık Aktüel dergisinde 7 Şubat’ta yayımlanan “(Dangalak) Kadın Kadının
Kurdudur, Tilkisidir, Hindisidir: Yer, Bitirir” başlıklı yazısı nedeniyle yargılanan Radikal
gazetesi yazarı Perihan Mağden hakkında, Muş’un Bulanık İçesi Kaymakamı Aytaç
Akgül’e hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. Mağden, 4 Aralık günü yapılan
duruşmada İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Aytaç Akgül’ün kişilik haklarına
saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir yıl iki ay hapse mahkûm edildi. Hapis cezası,
sabıkasız nedeniyle erteledi.
Yazar Perihan Mağden hakkında, "Kurtlar Vadisi" dizisi ve "Kurtlar Vadisi Irak" filmi
hakkındaki yazılarıyla "basın yoluyla hakaret ettiği" gerekçesiyle iki yıl hapis istemiyle
açılan dava 2007 yılında sonuçlandı. Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Şubat
günü görülen duruşmada, suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı
verdi.
Hrant Dink cinayet davasından yargılanan Yasin Hayal'ın avukatı Fuat Turgut,
Radikal gazetesi yazarı Perihan Mağden, Birgün gazetesi yazarı Ahmet Tulgar ile
Dink Ailesi'nin avukatlarından Erdal Doğan hakkında, toplam 20 bin YTL'lik tazminat
davası açtı. Mağden'in, Radikal gazetesinin 5 Temmuz 2007 tarihli sayısı için kaleme
aldığı "Arkadaşlığa dayalı 1 grup davasöver" başlıklı yazısında "1 Uçubik Şovmen`
diyerek kendisine sövüldüğünü iddia eden Turgut, Tulgar'ın aynı gün çıkan "Bir sağlık
durumu" yazısından kendisinden "meczup ve şovmen" olarak söz ettiği gerekçesiyle
dava açtı. Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan bir dilekçede de Mağden
hakkında, basın yoluyla hakaret iddiasıyla dava açılması da talep edildi.
Belge Yayıncılık şirketinin sahibi Ragıp Zarakolu hakkında, George Jerjian'ın Ermeni
soykırımına ilişkin "Gerçek Bizi Özgür Kılacak" adlı kitabı nedeniyle açılan dava 2007
yılıında devam etti. 4 Ekim günü görülen duruşmada, İngiliz yazar George Jerjian'ın
gönderdiği, "Kitabı Zarakolu değil, ben yazdım" yazılı mektubunu mahkeme kabul
etmedi. Zarakolu'nun avukatı Özcan Kılıç da savunmasında, TCK'nın 301.
maddesinin, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu öne
sürerek mahkemenin 'Anayasaya aykırılık' konusunda başvuruda bulunmasını istedi.
Mahkeme bu talebi de reddetti. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı Kadir
Nazmi Yelkenci, kitapta, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin katliamlara devam ettiği ve devletin
hırsızlarla katilleri koruyacak şekilde organize edildiği'nin belirtildiğini, bu beyanların
eleştiri hakkı ve tarihsel olayları aydınlatma şeklindeki hukuka uygunluk nedenleri
kapsamında olmadığını söyledi. Duruşma, Zarakolu'nun savunmasını hazırlaması
amacıyla ertelendi. Zarakolu, duruşma sonrası, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu dava
hukuk davası değil ideolojik bir davadır. Sadece size hoş gelen fikirlerin
söylenmesine izin verirseniz düşünce özgürlüğü olmaz." Mahkeme, Zarakolu’nun
savunmasını hazırlaması için 31 Ocak 2008’e kadar süre tanıdı.
Belge Yayınları'nın sahibi ve gazeteci Ragıp Zarakolu, Prof. Dr. Dora Sakayan'ın "Bir
Ermeni Doktorun Yaşadıkları-Garabet Haçeryan'ın İzmir Güncesi" kitabını Türkçe'ye
kazandırdığı hakkında dava açıldı. Zarakolu, "Türklüğü aşağılama", "Ordu'yu tahkir
ve tezyif", "Devleti ve Cumhuriyeti tahkir ve tezyif" ve "Atatürk'ün anısına hakaret"
iddialarıyla yargılanıyor. Dava çevirmen Zafer Korkmaz'ın dinlenmesi için 26 Haziran
gününe ertelendi.
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Sonuçlandı. 1
kişiye 1 yıl 2 ay
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Devam Ediyor.

Devam ediyor.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

328

Ramazan İmrağ ve
Ramazan Yavuz

Ramazan Ural, Halil
Adıgüzel, Mahmut
329
Yıldız, Rıdva Oğuz ve
Mehmet Şükrü Atun
Recep Kaygusuz,
Ahmet Hazır, Hilmi
Çuğu, Gültekin
Karadeniz, Sevil
Topaloğlu, Arzu Kılıç,
Nurten Karadeniz,
Zeynep Korkmaz, Ayşe
Gökçe Özkan, Nurten
Ocak, Fikriye Mete,
Sevgi Gökten, Fatma
Aksoy, Mesut Özer,
Mehmet Tan, Mustafa
330
Celep, Alaettin Kahya,
Muhsin Çuğu,
Abduraman Karadeniz,
Metin Erol, Hasan
Demir, Muzaffer
Karadeniz, Orhan Ocak,
Yaşar Sezen, Hayatiz
Bozer, Sabutay Özkan,
Züleyha Yılmaz,
Nurhayat Kahya, Adem
Kocaoğlu ve Nuray
Kuruoğlu

456

TMK 6

TCK 220/8
TCK 37/1

TCK 215
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2007

Doğan Haber Ajansı muhabirleri Ramazan Yavuz ve Ramazan İmrağ hakkında, Cizre
Cumhuriyet Savcısı'nı hedef gösterdikleri gerekçesiyle 3 yıl hapis istemiyle dava
açıldı. Cizre'de2007 yılında yapılan Newroz kutlamaları sırasında konuşma yapan ve
tutuklanan DTP'li belediye başkanı Aydın Budak'ın tutuklanmasını protesto eden
halkın yaptığı yürüyüşü 4 Nisan tarihinde Hürriyet gazetesinde ,"Selam İmralı'ya
Devam Ediyor.
diyen DTP'liyi tutuklatan savcı için Cizre mezar olacak sloganları" başlığı ile haber
yapan gazeteciler hakkında, İstanbul'da bir savcının suç duyurusu üzerine dava
açıldı.Açılan davada, gazetecilerin yazdıkları haberle Cizre Cumhuriyet Savcısı'nı
hedef gösterdikleri öne sürülerek, Terörle Mücadele Yasası'nın 6. maddesi uyarınca
1 ile 3 yıl arasında değişen hapis cezası isteniyor.

Siirt Asliye
Ceza
Mahkemesi
20.03.2006
Diyarbakır 5.
ağır Ceza
Mahkemesi

İHD Siirt Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Ural ve 4 kişi hakkında,
"PKK/KONGRA- GEL örgütünün propagandasını yaptığı" iddiasıyla dava açıldı. Siirt
Devam ediyor.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde 26 Aralık 2006 tarihinde görülen duruşmada Mahkeme
görevsizlik kararı vererek dosyayı Diyarbakır 5. ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ankara 11.
06.07.2007 Ağır Ceza
Mahkemesi

Tokat ili Almus ilçesi Ataköy Belesiyesi'nce 6 Mayıs günü düzenlenen Hıdrallez
şenlikleri sırasında Samsun 78’liler Dayanışma ve Araştırma Derneği tarafından
"Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak" için yapılan etkinliğe katılan 30 kişi hakkında,
“suçu ve suçluyu övme” iddiasıyla dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı Şemsettin Özcan
Devam ediyor.
tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların "Deniz, Mahir, Ulaş kazanana kadar
savaş" şeklinde sloganlar attığı ve "yasadışı THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu)
örgütünün amacı doğrultusunda ve suç ve suçluyu övdüğü" iddia edildi. Dava 2008
yılında devam edecek.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

331 Recep Tayyip Erdoğan

diğer

2007

Resul Taşdemir, Erdal
Özdemir, Ferman Çelik,
332
Abdullah Kebude ve
Mahmut Singar

TCK 215

2007

333 Reşat Kaymaz

TCK 301

2006

Reşit Yaray ve Mürsel
334
Kayar

5253 sayılı
Dernekler
Yasası'nın 31 ve
32. maddeleri

335 Rıdvan Kızgın

Rıdvan Kızgın ve Daimi
336
Açığ

457

TCK 314/3
TCK 220/7
TCK 314/2
TMK 5

TCK 480

2006

2006
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında, 2000 yılında bir radyo kanalında yaptığı
konuşmada PKK lideri Abdullah Öcalan için “Sayın” sözcüğünü kullanıp "... şu anda,
almış olduğu kellelerin hesabını veriyor" şeklinde demeç verdiği gerekçesiyle avukat
Kemal Kerinçsiz tarafından 22 şehit ailesi adına Kartal 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde
Kartal 2. Sulh
“üç yeni kuruş” tazminat istemiyle açılan Nisan ayında açılan dava 12 Aralık günü
Hukuk
sonuçlandı. Mahkeme, Erdoğan'ın ailelere 3'er yeni kuruş tazminat ödemesine karar
Mahkemesi
verdi. Sembolik taleple açılan bu dava, yüksek miktarların isteneceği diğer tazminat
davaları için örnek kabul edilecek. Başbakan Erdoğan'ın avukatı Fatih Şahin ise
mayıs ayında Kartal 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gönderdiği karşı dilekçede davayı
hukuki mesnetten yoksun olarak nitelendirip, "Müvekkilim, hiçbir şekilde şehitlik
mertebesini de askerliği de hedef almamıştır" demişti.
Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde 27 Kasım 2006 tarihinde yapılan yürüyüşte "Biji Serok
Apo" ve "Barışın elçisi İmralı'dadır" sloganını attıkları gerekçesiyle Erzurum 2 Nolu
Erzurum 2
Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Suç ve suçluyu övmek' suçundan haklarında dava açılan
Nolu Ağır Ceza
DTP İlçe yöneticileri Resul Taşdemir, Erdal Özdemir, Ferman Çelik, Abdullah Kebude
Mahkemesi
ile TUHAYD-DER Başkanı Mahmut Singar'a 25'er gün hapis cezası verildi. Ceza
daha sonra 500 YTL para cezasına çevrildi.
DTP Kızıltepe (Mardin) İlçe Örgütü yöneticisi Reşat Kaymaz, polisler tarafından
öldürülen kardeşi Ahmet Kaymaz ve oğlu Uğur Kaymaz (1 Aralık 2004) için yaptığı bir
Derik Sulh
açıklama nedeniyle TCY'nin 301. maddesi uyarınca hapis ve para cezasına mahkum
Ceza
edildi. "Ağabeyim ve Uğur terörist değildi. Onları öldürenler terörist" sözleri nedeniyle
Mahkemesi
Derik (Mardin) Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Reşat Kaymaz'ın Ocak ayı
sonunda biten davada, 6 ay hapis cezası verildi. Ceza 3 bin YTL para cezasına
çevrildi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 3 yeni
kuruş para
cezası verildi.

Sonuçlandı. 5
kişiye 25'er gün
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 6 ay
hapis cezası
verildi.

Batman DTP İl Teşkilatı tarafından 30.03.2006 tarihinde düzenlenen yürüyüş ve
Diyarbakır Ağır
akabinde düşünülen Basın açıklamasına gözlemci olarak katılan İHD Batman Şubesi
Ceza
Devam Ediyor.
Denetleme Kurulu üyeleri Reşit Yaray ve Mürsel Kayar hakkında, " PKK Örgütüne
Mahkemesi
bilerek ve isteyerek yardım etme" iddiasıyla dava açıldı.

Elazığ İdare
Mahkemesi

Bingöl 2.
18.10.2005 Asliye Ceza
Mahkemesi

Elazığ İdare Mahkemesi, Bingöl Valiliği'nin İHD Bingöl Şubesi eski Başkanı Rıdvan
Kızgın'a "Valiliğe ve İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği bir yazıda Bingöl'ün adını Kürtçe
‘Çewlik' olarak yazdığı" gerekçesiyle verdiği 1.112 YTL idari para cezasını onadı.
5253 sayılı Dernekler Yasası'nın "Derneklerin yazışmalarında Türkçe'den başka bir
dil kullanmamasına" ilişkin 31 ve 32. maddeleri uyarınca verilen para cezasının iptali
istemiyle Elazığ İdare Mahkemesi'nde dava açıldı.
İHD üyesi Daimi Açığ'ın "tehdit edildiğine" dair 21 Nisan 2005 tarihinde yapılan basın
açıklaması sonrası dönemin İHD Bingöl Şube Başkanı Rıdvan Kızgın ve İHD üyesi
Daimi Açığ hakkında "hakaret" iddiasıyla açılan dava 2007 yılında sonuçlandı.
Mahkeme sanıklar hakkında "eylemin basın özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığını"
gerkçe göstererek beraat kararı verdi. İddianamede, basın açıklamasında yer alan
"Bingöl ilinde insan hakları savunucularına yönelik uygulanan gözaltı, tutuklama,
tehdit ve yargı kıskacıyla yıldırma çalışmalarını bürokratik işlemler ile engelleme
yöntemleri doğrudan yaşam hakkını açık bir şekilde tehdit edilmesini bırakmış
bulunmaktadır" ifadesinin "hakaret" suçunu oluşturduğu iddia edilmişti.
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Sonuçlandı. 1
kişiye 1112 YTL
para cezası
verildi.

Sonuçlandı. 2
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

337

Rıdvan Kızgın ve
Devrim Güleryüz

Rıdvan Kızgın, Eren
Keskin, Pınar Selek,
Fatma Avcı, Müzeyyen
Özarslan, Berivan
Demir, Azize Kaya,
Dilek Yıldırım, Derya
Tansu, Raife
Gümüşhan, Nevin Erol,
Özlem Yanat, Demet
Sezgin, Zeynep Bayav,
Sevgi Dağ, Bedriye
Polattaş, Zeynep
Karakoyun, Songül
Demir, Havla Solhan,
Aygül Küçükbalaban,
Leyla Uyar, Hasgül
Kızılırmak, Makbule
Çalğan, Güneş
Çelikgüneş, Bizar
Yayan, Mukaddes
Uzun, Saime Arslan,
338
Bedriye Demir, Özgür
Harmancı, Saadet
Ertem, Seher Demir,
Gülay Taşar, Emine
Kaya, Seyhan Acar,
Mine Kaya, Fikriye
Demirtaş, Şefika Varol,
Zöhre Taş, Leyla Tekin,
Fitnat Durmuşoğlu,
Hamra Yakut, Bedriye
Yorgun (Usuk), Rüvide
Yıldızbaş, Songül Erol
Abdil, Pınar Ural,
Hediye Bulak, Songül
Morsunbul, Meryem
Coşkun, Olcay
Bağrıyanık, Nurcan
Bor, Pınar Çiçek,
Sakine Ateş, Dilek
Yıldırım Turan, Gülten
Özakbaş, Cemile

458
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TCK 480/4
TCK 273

Bingöl 2.
03.03.2005 Asliye Ceza
Mahkemesi

15 Ekim 2004 tarihinde yapılan basın açıklaması nedeniyle dönemin İHD Bingöl
Şube Başkanı Rıdvan Kzıgın ve derneğin Şube Sekreteri Devrim Güleryüz hakkında Devam ediyor.
"görevli memura hakaret" iddiasyla açılan dava 2007 yılında devam ediyor.

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Bingöl 2.
12.08.2003 Asliye Ceza
Mahkemesi

16 Haziran 2003 tarihinde Bingöl'de Kadın Tavrını Geliştirme İnsiyatifi ve çeşitli sivil
topluım örgütleri tarafından gerçekleştirilmek istenen Barış Masası Girişimi'nin
ardından dönemin İHD Bingöl Şube Başkanı Rıdvan Kızgın ve 124 kişi hakkıında Devam ediyor.
"2911 sayılı Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ten açılan açılan
dava 2007 yılında devam ediyor.
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Bütün, Zeliha Olam,
Kibriye Evren, Hilal
Önel, Aysel Aykoç,
Sadiye Kavak, Zehra
Kavak, Yıldız Bahçeci,
Elif Akgül, Adalet Taşçı,
Yeşim Tuba Başaran,
Sakine Esen, hatice
Beydilli, Zübeyde
Cengiz, Aysel Kılıç,
Müjgan Süheyla Arpat,
Nesrin Çıplak, Özge
Sığıngan, Zeynep Boğa,
MEkiye Görenç, Aynur
Aşan, Olcay Kanlıbaş,
Remziye Sarıca,
Şahturna Ariç, Berivan
Alagözü, Muhlise
Akgül, Dilek Aker,
Gülsuma Ayus, Canan
Coşkun, Naciye Akçay,
Nurhan Ekdi, Ziynet
Gök, Ümriye Erdem,
Esma Kırar, Fatma
Yalçın, Bedriye Çetin,
Seniha Pençe, Vahide
Yıldız, Saadet Özkan,
Melike Alp, İpek Arslan,
Fatma Aydın, Fahriye
Altun, sehrete Bozkurt,
Zübeyda Bozkurt,
Yasemin Bayram,
Gülay Tekin, Zübeyde
Aydın, Nuriye Başçı,
Gülcihan Şimşek,
Özgül Yaşa, Aycan
Arslan, Zehra Çakan,
Merak Kızılkaya, Ruşen
Erkuş, Gürbin Altan,
Ülkü Adıyaman,
Mehmet Özadıktı, Eser
Budan, Şevket Turan,
Ayşe Batumlu, Aygül
Demirtaş, Leyla Kaya,
Fatma Yolcu, Sevim
Akat, Halime Onar,
Piruzhan Doğrul, Hatice

459
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Sevgin, Elif Kavalcı,
Kadriye Urluk ve Suna
Kaya

460
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Rıdvan Kızgın, Rojda
339 Kızgın ve Doğan
Adıbelli

TCY 301/2

Rıdvan Kızgın, Rojda
Kızgın, Vedat
340
Büyükşahin, Şehmuz
Çakan ve Adil Önal

TCK 480
TCK 273
Basın Kanunu

Rıdvan Kızgın, Sami
341 Tan, Birol Duru ve
Serdar Altan

(Eski TCK 159/1)
TCK 283/1

Saadet Becerikli ve
342
Halis Yakut

461

TMK 7/2
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Karlıova Sulh
Ceza
Mahkemesi
Bingöl Sulh
27.09.2006 Ceza
Mahkemesi
Bingöl Asliye
Ceza
Mahkemesi

Bingöl 2.
21.03.2005 Asliye Ceza
Mahkemesi

2004

Bingöl 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

2006

Diyarbakır 5.
Ağır Ceza
Mahkemesi

Bingöl Cumhuriyet Savcılığı, Dicle Haber Ajansı muhabiri Rojda Kızgın, İHD Bingöl
Şubesi eski Başkanı Rıdvan Kızgın ve Doğan Adıbelli adlı kişiler hakkında Ülkede
Özgür Gündem gazetesinde 4 Ocak 2005 tarihinde yayınlanan "Korucular devletin
bombasıyla balık avlıyor" başlıklı haberde "devletin güvenlik güçlerine hakaret edildiği
(TCY madde 301)" iddiasıyla dava açtı. Karlıova Sulh Ceza Mahkemesi'ne açılan
dava 02.10.2006 tarihinde Mahkemenin görevsizlik kararı vermesi üzerine Bingöl
Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.27 Şubat günü görülen ilk duruşmada, Rıdvan
Kızgın ve Rojda Kızgın'ın ifadeleri alındı. Duruşma, 8 Ekim 2007 tarihine ertelendi. 22
Kasım günü görülen duruşmada Bingöl Sulh Ceza Mahkemesi, daha önce Karlıova
Sulh Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararıyla gönderdiği dosyayı şimdi yine
görevlizlik kararıyla Bingöl Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.
İşitme ve konuşma engelli N.S’nin Bingöl’de tecavüze uğramasına ilişkin basın
açıklaması yapan İHD Genel Yürütme Kurulu (GYK) üyesi Rıdvan Kızgın ile DİHA
muhabiri Rojda Kızgın, Ab-ı Hayat Gazetesi eski yazıişleri müdürü Vedat
Büyükşahin, DHA muhabirleri Şehmuz Çakan ve Adil Önal hakkında “görevli memura
hakaret” ve “basın kanuna muhalefetten” açılan dava 24 Mayıs günü sonuçlandı.
Davayı karar bağlayan mahkeme heyeti 4 muhabire beraat verdi. Rıdvan Kızgın’ın
ise, 6 ay hapis cezası ve 489 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar
verildi. Hakaretin yapıldığı kişinin avukat olmasını göz önünde bulunduran mahkeme,
cezayı 7 ay hapis ve 570 YTL para cezasına yükseltti. Daha sonra cezayı 765 Sayılı
TCK'nın 72 maddesi uyarınca 2 bin 575 YTL adli para cezasına çevirdi.
24 Eylül 2004 tarihinde gerçekleştirilen basın açıklamasında "devletin askeri güvenlik
güçlerini tahkir ve tezyif ettikleri" iddiasıyla dönemin İHD Bingöl Şube Başkanı Rıdvan
Kızgın ile Sami Tan, Birol Duru ve Serdar Altan hakkında açılan dava 2007 yılında
devam ediyor.
İHD Batman Şube Başkanı Saadet Becerikli ve Genel-İş Batman Şube Başkanı Halis
Yakut hakkında 1 Mayıs 2006 tarihinde düzenlenen basın açıklamasında “PKK'ye
yönelik ateşkes çağrıları” gerekçe gösterilerek açılan dava, 13 Aralık günü Diyarbakır
5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Becerikli ve Yakut'ın avukatları Sezgin
Tanrıkulu ile Ömer Halefoğlu'nun hazır bulunduğu duruşmada, iddia makamı
mütalaasını tekrar ederek, Becerikli ve Yakut'un Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2
maddesi uyarınca 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşmada yazılı
olarak savunmalarını sunan sanık avukatları, açıklamanın şiddet içerikli olmadığının
altını çizerek, beraatlerine karar verilmesini istedi. Kısa bir ara veren mahkeme
heyeti, Becerikli ve Yakut'u 1 Mayıs 2006 tarihli basın açıklamasını gerekçe
göstererek, 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezayı sanıkların duruşmalardaki iyi hal ve
tutumlarından dolayı 10 aya indiren mahkeme, cezanın paraya çevrilmesini ve
ertelenmesine de yer olmadığına karar verdi.
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Devam ediyor.

Sonuçlandı. 1
kişiye 7 ay
hapis ve 570
YTL para cezası
verildi. 4 kişi
ise beraat etti.

Devam ediyor.

Sonuçlandı.
2kişiye 10 ay
hapis cezası
verildi.
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Saadet Becerikli, Bengi
Yıldız, Sedat Özevin,
343 Mehmet Şat, Ahmet
Sevim ve Mustafa
Seven

TCK 301/2
TCK 285
TCK 288

2007

Saadettin Birleşik,
Pakizer Ukşul, Hakime
Çam, Halil Adıgüzel,
Tevfik Kaçar, Eşref
344 Tekin, Hatice Kırşan,
Abdullah Gürgen,
Muhyettin Timurlenk,
Şükrü Oğuz ve Emine
Oğuz

TMK 7/2

2007

345 Sabahattin Korkmaz

346

Sait Bayram ve Fırat
Avcı

462

TCK 216/1

TCY 125
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Batman 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

Diyarbakır 6.
13.04.2007 Asliye Ceza
Mahkemesi

2007

Diyarbakır 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

2006 yılında Batman ili Kozluk ilçesi Satıh mezrasında 11 yaşındaki Mizgin Özbek'in
öldürülmesini araştırmak üzere Batman Borusu, İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan
Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği'nin (MAZLUMDER) tarafından
oluşturulan beş kişi İHD Batman eski Şube Başkanı Saadet Becerekli, İHD Şube
Yönetim Kurulu Üyesi Bengi Yıldız, Batman Baro başkanı Sedat Özevin, Batman
Mazlumder Şube Başkanı Mehmet Şat ve Ahmet Sevim hakkında) ile Batman Petrol
Devam Ediyor.
Gazetesi muhabiri Mustafa Seven hakkında TCK 285. maddesindeki "soruşturmanın
gizliliğini ihlal", 288. maddedeki "adil yargılamayı etkileme" ve 301/2 maddesindeki
"askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" iddiasıyla dava açıldı. Dava, sanık
avukatların yargılanması için koşul olarak Adalet Bakanlığı'nın iznine bırakıldı.
Yargılamayı süresiz olarak erteleyen mahkeme, izin geldiği taktirde yargılama için
duruşma günü saptayacak.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamede, grubun taşıdığı “devlet piç
doğurdu: JİTEM” “Bizler Roj tv izleyicileriz”, “Devletim nelere kadirsin” “Bombacılar iyi
askerse vay halimize” “İmdat Mehmet Ağar kurtar bizi” “Baba devlet, oğul JİTEM”
şeklindeki dövizlere dikkat çekildi ve grubun attığı “Katil devlet hesap verecek” Çeteci
devlet istemiyoruz” şeklindeki sloganlara da vurgu yapılarak söz konusu eylemde
“PKK’nin propagandasının yapıldıgı ve şiddetin teşvik edildiği” öne sürüldü. DTP’li
Eşref Tekin’in eylem esnasında açmış olduğu “İmdat Mehmet Ağar Kurtar bizi,
Ankara’ya uzandı” şeklindeki dövizi suç unsuru olarak kabul eden savcı, DTP’li
Hakime Çam’ın ise tüm sloganlara katılıp zılgıt çekerek, topluluğu tahrik ettiği için
cezalandırılmasını istedi. Şemdinli’de gerçekleşen ve JİTEM elemanları tarafından
gerçekleştirildiği yargı kararıyla da kesinleşen bombalı saldırı hakkında “bir patlama
olayı” diye söz edilen iddianamede, DTP üyeleri Saadettin Birleşik, Pakizer Ukşul,
Hakime Çam, Halil Adıgüzel, Tevfik Kaçar, Eşref Tekin, Hatice Kırşan, Abdullah
Gürgen, Muhyettin Timurlenk, Şükrü Oğuz ve Emine Oğuz’un Terörle Mücadele
Kanunu’nun 7/2 maddesi uyarınca örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla bir yıldan
5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.
TEVKURD tarafından 4 Mart 2007’de Diyarbakır’da düzenlenmek istenen “Kerkük
Konferansı” Diyarbakır Valisi tarafından iptal edilmesi üzerine, bu kararı eleştirmek ve
protesto etmek, basın açıklaması yapan TEVKURD Sözcüsü Avukat Sabahattin
KORKMAZ, hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından TCK’nın 216/1.
maddesinden dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı iddianamede TEVKURD’ın, “Kerkük’e Devam ediyor.
saldırı Kuzey Kürdistan’a saldırıdır” görüşlerini, DTP İl Başkanı Hilmi Aydoğdu’nun
Kerkük hakkında ileri sürdüğü “Kerkük’e saldırı Diyarbakır’a saldırıdır” sözünden öte
ve daha tehlikeli olduğuna işaret etmekte. Davanın ilk duruşması, Diyarbakır 6. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek.
Diyarbakır'da yayınlanan yerel Söz Gazetesi yazıişleri müdürü Sait Bayram ve
muhabir Fırat Avcı hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçuna ilişkin TCY'nin 125.
maddesi uyarınca dava açıldı. Gazeteciler, Diyarbakır'da 1. Sulh Ceza Hakimi
Mehmet Yücel Kurtoğlu'nun "Rüşvet aldığı için sürgün edildiği" yolunda hazırladıkları Devam ediyor.
bir haber üzerine "yalan haber yayınlamak" iddiası ile 19 Haziran günü tutuklanmıştı.
Davaya 20 Temmuz günü Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. 15
Aralı günü yapılan duruşma 28 Şubat 2008 tarihine ertelendi.
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İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

TCK 301
(Eski TCK 159/1)

347 Sakine Yalçın

348 Sakine Yalçın

Şişli 2. Asliye
Ceza
Mahkemesi

2007

Salih Karaaslan, Selim
Kalıç, Ahmet Turan,
Satı Burunucu-Çali,
349
Hüseyin Taka, İsmail
Anci, Serhad Savaş ve
Erol Kaplan

350 Salih Yıldız

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

TMK 7/2

Sami Yılmaz, Sinan
351 Sayan, Nazmi Dicle ve
Şerafettin Yıldırım

Saruhan Oluç ve
352
Birgün gazetesi

463

2006

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

TMK 7/2

Tazminat Davası

Ankara 13.
09.09.2005 Asliye Ceza
Mahkemesi

2006

Van 3. Ağır
Ceza
Mahkemesi

2007

Van 3. Ağır
Ceza
Mahkemesi

2004

Ankara 17.
Asliye Hukuk
Mahkemesi

Alınteri gazetesi Yazıişleri Müdürü Sakine Yalçın hakkında açılan üç dava, 26 Ocak
günü sonuçlandı. Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Yalçın hakkında TCY'nin 301.
maddesi açısından beraat kararı verirken, eski TCY'nin 159/1. maddesi uyarınca
toplam 1.620 YTL para cezasına mahkum edildi. Para cezaları ertelenmedi.
Alınteri gazetesinin eski sorumlu müdürü Sakine Yalçın hakkında, "www.alınteri.net"
sitesinde yayınlanan “Selçuk Üniversitesi'nde kölelik” başlıklı ve üniversitede çalışan
işçilerin çalışma koşullarını ele alan haber nedeniyle üniversitede temizlik işlerini
yürüten taşeron şirketin sahibi Nusret Argun tarafından 20 bin YTL'lik tazminat davası
açıldı.
20 Mart 2005 tarihinde Ankara'da "Nevruz halkların barış ve kardeşlik günüdür"
adıyla ve Valilikten izinli olarak düzenlenen yürüyüş sonrası aralarında İHD Ankara
Şube Başkanı Sailh Karaaslan ve İHD Ankara Şube Yöneticisi Selim Kalıç'ın
dabulunduğu tertip komitesi üyleri hakkında yürüyüş sırasında açılan panlartlar ve ve
atılan sloganlar gerekçe gösterilerek açılan dava sonuçlandı. 13. Asliye Ceza
Mahkemesi tarafından 10 Temmuz 2007 tarihinde açıklanan kararda, 8 sanığın 9'ar
ay hapis ve 100'er YTL para cezasına çarptırılmalarına karar verdi. Mahkeme hapis
cezasını 5400'er YTL para cezasına çevirdi.
Yüksekova (Hakkari) Belediye Başkanı Salih Yıldız hakkında, 2006 yılı Eylül ayında
Gündem gazetesine yaptığı bir açıklamada, "Abdullah Öcalan'dan ‘sayın' diye
bahsetmesi" nedeniyle açılan dava, 2 Mart günü sonuçlandı. Avukat Dinçel Aslan,
Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "AİHM ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararları
çerçevesinde değerlendirildiğinde konuşmanın düşünceyi ifade özgürlüğü
kapsamında yer aldığı" gerekçesiyle beraat kararı verdiğini bildirdi.
Van'dan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 11 Şubat 2007 tarihinde gönderilen MKM'ye
ait toplatma kararı bulunan Kürtçe takvimlerin satışını gerçekleştirerek "örgüt
propagandası" yaptıkları iddiasıyla Gündem Gazetesi Yüksekova Temsilcisi Sami
Yılmaz ve Van Temsilcisi Sinan Sayan ile takvimleri minibüsüyle Yüksekova'ya
getiren şoför Nazmi Dicle ve Yüksekova Minibüs Yazıhanesi çalışanı Şerafettin
Yıldırım hakkında açılan dava sonuçlandı. Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen
duruşmada Yılmaz ve Sayan, sözkonusu MKM'ye ait Kürtçe takvimlerin satışını
gerçekleştirdiklerini kabul ederken, diğer iki kişi suçlamaları reddetti. Mahkeme,
sözkonusu takvimleri satarak ve dağıtarak 'örgüt propagandası yaptıkları'
gerekçesiyle Yılmaz ve Sayan'a 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Nazmi Dicle,
Şerafettin Yıldırım ise beraat etti.
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın "haber ve köşe yazısında ''kişilik haklarına
saldırıda bulunulduğu'' gerekçesiyle Birgün gazetesi ve yazar Saruhan Oluç hakkında
açtığı dava 2007 yılında sonuçlandı. Yeniden görülen davada gazetenin 13 Ağustos
2004 tarihinde yayınlanan haber ile Oluç'un kaleme aldığı "Tüccar politikacılık ve
arsızlık" başlıklı köşe yazısında, Yıldırım'ın "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu"
iddia edilmiş, daha önce mahkeme tarafından verilen 10 bin YTL'lik manevi tazminat
cezası Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nce bozulmuştu. 20 Haziran günü Ankara 17. Asliye
Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Mahkeme Heyeti, bozma kararına uyarak 50
bin YTL'lik manevi tazminat davasını reddetti.
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Sonuçlandı. 1
kişiye toplam
1620 YTL para
cezası verildi.

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 8
kişiye 9'ar
hapis ve 100'er
YTL para cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Sonuçlandı. 2
kişiye 1 yıl 6'şar
ay hapis cezası
verildi. 2 kişi
ise beraat etti.

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Sebahattin Özel ve 17
353
kişi

354

Sebati Karakurt, Necdet
Tatlıcan ve Hasan Kılıç

355 Sedat Yurttaş

TCK 215/1

356 Seferi Yılmaz

TCK 301

464

Tatvan Sulh
Ceza
Mahkemesi

TCK 215

TMK 6/2
TMK 7/2
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2006 veya
öncesi

İstanbul 10.
Ağır Ceza
mahkemesi

Diyarbakır 1.
Sulh Ceza
Mahkemesi

2007

Öcalan'ın cezaevi koşullarını protesto amacıyla 2005 yılında Bursa'nın Gemlik
ilçesinde yapılması planlanan mitinge katılmak için yola çıkan ancak araçları
engellendiği için ilçeye dönen, feshedilen DEHAP'ın Bitlis ve Tatvan yöneticisi 18 kişi
hakkında açılan dava 25 Haziran günü sonuçlandı. Tatvan Sulh Ceza Mahkemesi, 17
sanığın beraatine karar verdi. Ancak DEHAP Bitlis eski İl Başkanı Sebahattin Özel,
yaptığı konuşmada "suçu ve suçluyu övdüğü" gerekçesiyle bir ay hapis cezasına
mahkum edildi. Ceza daha sonra 600 YTL para cezasına çevrildi.
Hürriyet gazetesi muhabiri Sebati Karakurt ile sorumlu müdürler Necdet Tatlıcan ile
Hasan Kılıç hakkında Ekim 2005 tarihinde Hürriyet gazetesinin Pazar Eki'nde
Kongra-Gel militanlarıyla Kandil Dağı'ndaki yapılan ve yayımlanan röportajlar
nedeniyle "örgüt açıklamaları yayımlamak" ve "terör propagandası yapmak"
iddiasıyla açılan dava 2007 yılında devam edildi. İstanbul 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 13 Kasım günü görülen davada Savcı Kırbaş’ın esas hakkında
mütalaasını sunması için süre tanıyan mahkeme, duruşmayı 26 Şubat 2008 tarihine
erteledi. 10 Ekim 2004'te çıkan "Kandil'de kadın bilinci Kürtçülüğü aştı" röportajından
Karakurt ve sorumlu müdür Hasan Kılıç, 9 Ağustos’ta görülen duruşmada, "Terör
örgütü açıklamalarını yayımlamak"tan suçlu bulunmuş; diğer sorumlu müdür Necdet
Tatlıcan da 20 bin YTL ön ödemeli para cezasına çarptırmıştı.
Kapatılan Demokrasi Partisi milletvekili ve DTP Parti Meclisi üyesi Sedat Yurttaş
hakkında, ROJ TV'de 11 Ocak 2006 tarihinde yayınlanan bir programda, "Abdullah
Öcalan'dan ‘Sayın' diye bahsettiği" gerekçesiyle açılan dava, 7 Mart günü
sonuçlandı. Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Yurttaş'ı "suçu ve suçluyu övme"
gerekçesiyle altı ay hapis cezasına mahkum etti.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde el bombası atılan Umut Kitabevi'nin sahibi Seferi
Yılmaz hakkında, işyerinin üzerine astığı 'bomba resimli' tabela nedeniyle "Halkı kin
ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan dava açıldı.
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Sonuçlandı. 1
kişiye 1 ay
hapis cezası
verildii. 17 kişi
beraat etti.

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 1
kişiye 6 ay
hapis cezası
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
Selahattin İşlek, İrfan
Kandemir, Sadrettin
Çapın, Nimet Sezgin,
Mehmet Ali Karagüzel,
Çerkez Korkmaz, Fehmi
Saraç, Muhlise
Karagüzel, Mehmet
Sıdık Çöklü,
Abdurrahman Çapın,
Orhan Sakçı, Şahin
Kotan, Süleyman
Tanrıkulu, Zeki Gün,
Maşallah Yamaç,
Kurban Kaya, Cevdet
357 Yaşar, Mehmet Reşit
Akpolat, Mehmet Şah
Karaçelik, Kasım
Sığınç, Medeni Sola,
Mustafa Yiğit, Hüseyin
Demirel, Kerem Çöklü,
Abdulkerim Bingöl,
Şaban Atılgan, Ender
Akman, Veysel Sakık,
Yalçın Güler, Osman
Sönmez, Yaşar Çiftçi,
Remzi Karaçelik, Nihat
Kalın, Mehmet Nuri
Karaçelik ve Hakkı
Çınar

TMK 7/2

2006
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Muş 1. Asliye
Ceza
Mahkemesi
Van Ağır Ceza
Mahkemesi

358 Selim Sadak

TCK 215

İdil Sulh Ceza
Mahkemesi

359 Selim Sadak

TMY 7/1

Diyarbakır 6.
Ağır Ceza
Mahkemesi

TCK 215/1

Eskişehir 3.
Sulh Ceza
Mahkemesi

360 Selim Sadak

465

2007

Muş’ta gerçekleştirilen bir basın açıklamasından dolayı, İHD Muş şubesi yöneticileri
Selahattin İşlek, İrfan Kandemir ve Sadrettin Çapın’nın da aralarında bulunduğu 35
kişi hakkında (Eğitim-Sen Muş Şube Bşk Nimet Sezgin, Muş Tuhad-Der Şube Bşk
Mehmet Ali Karagüzel, Çerkez Korkmaz, Fehmi Saraç, Muhlise Karagüzel, Mehmet
Sıdık Çöklü, Abdurrahman Çapın, Orhan Sakçı, Şahin Kotan, Süleyman Tanrıkulu,
Zeki Gün, Maşallah Yamaç, Kurban Kaya, Cevdet Yaşar, Mehmet Reşit Akpolat,
Mehmet Şah Karaçelik, Kasım Sığınç, Medeni Sola, Mustafa Yiğit, Hüseyin Demirel,
Kerem Çöklü, Abdulkerim Bingöl, Şaban Atılgan, Ender Akman, Veysel Sakık, Yalçın
Güler, Osman Sönmez, Yaşar Çiftçi, Remzi Karaçelik, Nihat Kalın, Mehmet Nuri
Karaçelik ve Hakkı Çınar) Muş 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.

DTP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Selim Sadak hakkında, 12 Şubat günü ROJ
TV'de katıldığı bir programda "Abdullah Öcalan'dan ‘Sayın Öcalan' diye bahsettiği"
gerekçesiyle açılan dava, 11 Mayıs günü sonuçlandı. Sadak’ın avukatı Vesek Sadak,
konuşmalarının bir bütünen değerlendirildiğinde suçu ve suçluyu övme gibi bir
kastının bulunmadığını ifade ederek müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.
Mahkeme, Sadak'ı TCK 215. maddesi uyarınca 'suçu ve suçluyu övmekten' 6 ay
hapis cezasına çarptırdı. Ceza, 4.500 YTL para cezasına çevrildi.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2005 yılında düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali'ndeki
konuşması nedeniyle eski DEP milletvekili, DTP MYK üyesi Selim Sadak hakkında
dava açıldı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Sadak'ın
"yasadışı örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla cezalandırılması isteniyor.
DEP eski Milletvekili Selim Sadak hakkında 17 Şubat 2007 tarihinde Eskişehir Ticaret
Odası Kongre Salonu'nda katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada PKK lideri
Abdullah Öcalan'a “Sayın Öcalan” dediği gerekçesiyle TCK'nın 215/1. maddesini
düzenleyen 'Suç ve suçluyu övmek' iddiasıyla dava açıldı. Eskişehir 3. Sulh Ceza
Mahkemesi'nde görülen dava Aralık ayında sonuçlandı. Mahkeme, TCK'nın 215/1.
maddesinin üst sınırından Sadak'ın bir yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar
verdi.
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Sonuçlandı. 1
kişiye 6 ay
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 1 yıl
hapis cezası
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

361 Semih Sökmen

Serpil Köksal, İbrahim
362 Kızartıcı ve Şevket
Murat Dünşen

363 Seyit Ahmet Öcalan

TCK 301

TCK 318

2006 veya
öncesi

2007
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Beyoğlu 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

Ankara 4. Sulh
Ceza
Mahkemesi

TMK 7/2

364 Sinan Kara

Eski TCK 442/4

2006

Datça Asliye
Ceza
Mahkemesi

365 Sinan Kara

TCK 301/2

2006

Beyoğlu 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

466

Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı, Baba ve Piç romanı nedeniyle yazar Elif Şafak'ın
kitabını yayınlayan Semih Sökmen hakkında Ceza Yasası’nın (TCK) 301. maddesi
uyarınca “Türklüğü alenen aşağılama” iddiasıyla üç yıla kadar hapis istemiyle dava
açtı.
Ankara'da 12 Nisan 2007 tarihinde Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde
yaptıkları basın açıklaması nedeniyle “halkı askerlikten soğuttukları” iddiasıyla
yargılanan Serpil Köksal, İbrahim Kızartıcı ve Şevket Murat Dünşen'in beraatlerine
karar verildi. 4 Aralık günü Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya,
sanık Serpil Köksal ve avukatı Senem Doğanoğlu ile sanıklar İbrahim Kızartıcı ve
Şevket Murat Dünşen'in avukatı Suna Coşkun katıldı. Avukat Senem Doğanoğlu,
“halkı askerlikten soğutma” suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 318.
maddesinin, Anayasa'ya aykırı olduğunu savunarak, bu maddenin iptali istemiyle
Anayasa Mahkemesine götürülmesini istedi. Yargıç Erdal Işık, verdiği ara kararda,
sanık avukatlarının talebinin reddini kararlaştırdı. Sanık Serpil Köksal, esas
hakkındaki savunmasında, TCK'nın 318. maddesini Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'ne (AİHM) götürmeyi düşündüklerini belirterek, “Kesinlikle halkı
askerlikten soğutma gibi bir hareketimiz olmamıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum”
dedi. Söz konusu yasa maddesinde yer verilen “halk” kavramında bir belirsizlik
olduğunu ileri süren Köksal, beraatine karar verilmesini talep etti. Köksal'ın avukatı
Doğanoğlu, “vicdani ret” kavramının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de yer
aldığını belirterek, müvekkilinin yaptığı basın açıklamasının, ifade özgürlüğü
çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Avukat Coşkun ise “vicdani ret”in
bir insan hakkı olduğunu kaydederek, bu kavramın, uluslararası sözleşmelerde yer
bulduğunu ve Türkiye tarafından da 1954 yılında kabul edildiğini söyledi. Coşkun,
“Müvekkillerim vicdani retçileri desteklemişlerdir ve bu da ifade özgürlüğü
çerçevesinde yapılmıştır. Davanın açılması bir talihsizliktir. Beraat talebinde
bulunuyoruz” dedi. Yargıç Erdal Işık, sanıklar Serpil Köksal, İbrahim Kızartıcı ve
Şevket Murat Dünşen'in, “unsurları oluşmayan suçtan beraatlerine” karar verildiğini
açıkladı.

bilinmiyor

Sonuçlandı. 3
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Sonuçlandı. 1
DTP Halfeti İlçe Başkanı Seyit Ahmet Öcalan hakkında, Diyarbakır 6. Ağır Ceza
kişiye 10 ay
Mahkemesi tarafından “Yasadışı örgüt propagandası yapmak”tan TMK 7/2 uyarınca
hapis cezası
10 ay hapis cezası verildi.
verildi.
Gazeteci Sinan Kara hakkında, Memleketinsesi.com İnternet sitesinde 25 Ocak 2005
tarihinde yayınladığı "Datça'da Kirli ve Karanlık İşler Dönüyor" başlıklı yazıda Datça
Sonuçlandı. 1
Kaymakamı Savaş Tuncer'e "basın yoluyla hakaret" ettiği gerekçesiyle açılan dava
kişiye 3 ay 5
2007 yılında sonuçlandı. Datça Asliye Ceza Mahkemesi 4 Temmuz günü görülen
gün hapis ve
duruşmada, Kara’ya 3 ay 5 gün hapis ve 522 YTL adli para cezası verdi. Bugüne
522 YTL para
kadar 1 yıl 3 ay süreyle hapiste kalan ve 25 dosyası daha bulunan Kara, eski Ceza
cezası verildi.
Yasası'nın 482/4 maddesinden verilen ceza Yargıtay'da kesinleşirse bir kez daha
cezaevine girecek.
Gazeteci Sinan Kara hakkında, "Ülkede Özgür Gündem" gazetesinin 2 ve 26 Eylül
Sonuçlandı. 1
2006 tarihli nüshasında yayımlanan "Kadrolu Katiller" ve "Kışla Partisi" başlıklı
kişi hakkında
yazılarında "basın yolu ile devletin askeri teşkilatını aşağıladığı" gerekçesiyle açılan
beraat kararı
dava 2007 yılında sonuçlandı. Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 20 Eylül'de
verildi.
görülen duruşmada Kara beraat etti.
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366 Sinan Kara

TCK 301/2

2007
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İstanbul 10.
Ağır Ceza
Mahkemesi

Songül Erol Abdil,
Aygül Bidav, Nuray
Atmaca, Mehmet
Güray, Kemal Seçkin,
367
Engin Çakar, Murat
Polat, Zarife Taçyıldız,
Songül Ataş, Erkan
Tekin ve Zülfü Yıldırım

TCK 215

368 Songül Özkan

TCK 312

2005

Beyoğlu 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

Suhbet Altan, Nizam
369 Arzık ve Abdulaziz
Baskak

TMK 7/2

2006

Diyarbakır 5.
Ağır Ceza
Mahkemesi

370

Sultan Canpolat ve
Leyla Gülaçtı

371 Süleyman Çelebi

372

Şahbettin Güler ve
Mehmet Laif Akçan

373 Şerif Sever

467

Tunceli Asliye
30.06.2006 Ceza
Mahkemesi

Malatya 3. Ağır
Ceza
Mahkemesi

TMK 7

TCK 217

2007

Şişli Asliye
Ceza
Mahkemesi

Siyasi Partiler
Kanunu

2007

Nusaybin
Asliye Ceza
Mahkemesi

TMY K

2007

Gazeteci Sinan Kara hakkında, Toplumsal Demokrasi gazetesinin 20 Kasım 2006
tarihli sayısı için yazdığı "Adalet Militarizmi Soytarısı Oldu" yazısından dolayı TCK
301/2 maddesi gereği 9 Ocak 2007 tarihinde dava açıldı.
Tunceli’de 2005 tarihinde yapılan bir etkinlikte, 'Demokratik Konfederalizm' bayrağı
şeklinde bir pasta kesilerek, Öcalan'ın doğum gününün kutlandığı iddiasıyla Tunceli
Belediye Başkanı Songül Erol Abdil ile Barış ve Demokratik Çözüm Grubu
üyelerinden Aygül Bidav'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında açılan 2006
yılında açılan dava Haziran 2007 tarihinde karara bağlandı. 'Suçu ve suçluyu
övmek'ten açılan davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 7 kişi hakkında 'üzerlerine
atılı suçu işledikleri sabit olmadığından' beraat kararı verdi. Mahkeme heyeti, Kemal
Seçkin, Engin Çakar, Erkan Tekin ile Zarife Taçyıldız'ı ise TCK'nin 215. maddesi
gereğince 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanıkların iyi halini göz önünde
bulundurarak verilen hapis cezasını para cezasına çevirdi.
Evrensel Basım Yayın sahibi Songül Özkan hakkında, gazeteci Ahmet Kahraman'ın
kaleme aldığı "Kürt İsyanları" başlıklı kitap nedeniyle Ceza Yasası'nın 312.
maddesinden dava açıldı. 14 Şubat günü görülen duruşmada, Yargıtay 5. Ceza
Dairesi'nin 2006 yılındaki içtihatlarını dikkate alan mahkeme, görevsizlik kararı
vererek, dosyanın hangi mahkemede görüleceğine karar verilmesi için Yargıtay Ceza
Dairesi'ne gönderdi. Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan Özkan ise,
davanın bir önce sona ermesini istedi. Dava 20 Mart 2008 tarihine ertelendi.
Batman'da "Abdullah Öcalan'ı siyasi iradem olarak kabul ediyorum" başlıklı dilekçe
için imza topladıkları gerekçesiyle yargılanan Suhbet Altan, Nizam Arzık ve Abdulaziz
Baskak hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 25 Ocak günü
sonuçlandı. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı
"sanıkların arabasında yapılan aramanın usule aykırı olduğu, delillerin yasaya aykırı
şekilde elde edildiği" gerekçesiyle beraat kararı verilmesini istedi. Ancak savcının
beraat istemine rağmen, Mahkeme heyeti sanıklar Altan, Arzık ve Baskak'ı Terörle
Mücadele Yasası'nın 7/2 maddesi uyarınca "Şiddet içerikli örgüt propagandası"
yapmaktan bir yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Tepebağ (Kârur) köyünde 2006 yılı Ağustos ayında
düzenlenen bir düğünde "sarı, kırmızı, yeşil renklerde mendili sallayan" Sultan
Canpolat ve Leyla Gülaçtı hakkınd açılan dava, 21 Şubat günü sonuçlandı. Avukat
Hasan Akkuzu'nun verdiği bilgiye göre, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Sultan
Canpolat'a "yasadışı örgüt propagandası yaptığı (TMY madde 7)" gerekçesiyle 10 ay
hapis cezasına mahkum etti. Leyla Gülaçtı hakkında ise beraat kararı verildi.
Şişli Cumhuriyet Savcılığı, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi hakkında, "1 Mayıs
İşçi Bayramı'nı Taksim meydanında kutlayacakları" yönündeki açıklamaları nedeniyle
"kanunlara uymamaya tahrik" gerekçesiyle dava açtı. TCY'nin 217. maddesi uyarınca
açılan dava Şişli Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Davanın ilk duruşması 5
Aralık 2007 tarihinde gerçekleşecek.
Mardin ili Nusaybin DTP ilçe Başkanı Şahbettin Güler ve DTP üyesi Mehmet Laif
Akçan hakkında “Newroz davetiyesi” dağıttıkları gerekçesiyle Nisan 2007 tarihinde
dava açıldı.
3 Nisan günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Şerif Sever, 28-30 Mart
2006 tarihinde Diyarbakır’da yaşanan olaylar esnasında gözaltına alındığını ve 6 ay
tutuklu kaldığını, Mart ayın sonunda Mahkeme’den kendisine tebliğ geldiğini, “Ankara
Barış Yürüyüşü sırasında slogan attığı ve örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle
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Devam Ediyor.

Sonuçlandı. 7
kişi hakkında
beraat kararı
verildi. 4 kişiye
1'er ay hapis
cezası verildi.

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 3
kişiye 1'er yıl
8'er ay hapis
cezası verildi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 10 hapis
cezası verildi. 1
kişi hakkında
ise beraat
kararı verildi.

Devam Ediyor.

Devam Ediyor.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
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hakkında dava açıldığını belirtti.

Şükrü Binici M. Fayik
374
Taşkın ve 4 kişi

TMK 7/2

2007

Suruç Asliye
Ceza
Mahkemesi

375 Tahir Elçi

TCK 288

2007

Eskişehir Ağır
Ceza
Mahkemesi

376

377

Tahirhan Acar ve
Hüseyin Ayaz

Taner Akçam ve Agos
gazetesi

468

TCK 215
2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Tazminat Davası

2006

2006

DTP Suruç (Şanlıurfa) İlçe Örgütü tarafından bastırılan 2007 takvimlerinde "Abdullah
Öcalan’ın fotoğraflarının yeralması" nedeniyle DTP Suruç İlçe Başkanı Şükrü Binici
ve eski ilçe başkanı M. Fayik Taşkın’ın da aralarında bulunduğu altı kişi hakkında
dava açıldı. İddianamede, DTP’lilerin TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca
cezalandırılması istendi.
Mardin Kızıltepe'de polisler tarafından öldürülen Ahmet Kaymaz ve oğlu Uğur
Kaymaz (12) ile ilgili davada Kaymaz ailesinin avukatlığını üstlenen Tahir Elçi
hakkında dava açıldı. Mardin'de açılıp Eskişehir'e nakledilen davanın 2005'te yapılan
ilk duruşmasında, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ile mağdur avukatlarından
Elçi arasında tartışma yaşandı. Elçi, duruşmanın ardından, taleplerini reddeden
mahkemenin tutumuyla ilgili olarak: "Çok adil bir tutumla karşı karşıya olduğumuzu
düşünmüyorum. Mahkeme başkanından çok adaletli bir tutum görmediğimiz için
böyle bir durum yaşandı. Taleplerimize kayıtsız kalındı. Ciddiye alınmayan bir tutum
saptadım. Tarafsız yargılama istiyoruz. Adaletin burada gerçekleşmesini istiyoruz"
dedi. Mahkeme heyeti, bu sözlerin basına yansımasının ardından Elçi aleyhinde suç
duyurusunda bulundu. Avukatlar hakkında yargılama yapılması izne tabi olduğundan
Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edildi. Eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek de Devam Ediyor.
soruşturma yürütülmesi istemini yerinde buldu. Bunun üzerine Eskişehir'e en yakın
ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Kütahya'da soruşturma başlatıldı. Kütahya
Başsavcılığı, soruşturma sonunda Elçi'nin yargılamayı yapmakla görevli mahkeme
heyetini etkilemeye teşebbüs ettiği sonucuna ulaştı. Başsavcılık, Elçi hakkında dava
açtı. Yapılan ilk duruşmada Tahir Elçi redd-i hakim talebinde bulundu. Bunun üzerine
Mahkeme Heyeti davadan çekilme kararı aldı. Dava 30 Ekim 2007 tarihine ertelendi.
30 Ekim’de Elçi’nin avukatlarının itirazı üzerine Hakim Nuran Berk de davadan
çekildi. Dosya bir kez daha, mahkemeye yeni bir başkan seçmesi için Kütahya Ağır
Ceza Mahkemesine gönderildi. Bu mahkeme ikinci kez heyet oluşturulacak. “Biz
tarafsız bir yargılama istiyoruz. Adaletin burada gerçekleşmesini istiyoruz” dediği için
yargılanan Elçi, bir daha 31 Ocak 2008’te hakim karşısına çıkacak.

Van 2. Asliye
Mahkemesi

2006 yılında, Van Göç-Der’in yapmış olduğu cezaevleri ile ilgili basın açıklamasına
gözlemci olarak katılan İHD Van Şube Sekreteri Tahirhan Acar ve Yönetim Kurulu
Üyesi Hüseyin Ayaz hakkında, “2911 sayılı yasaya muhalefet, suç ve suçluyu övmek” Devam ediyor.
iddiasıyla 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması 12
Haziran günü gerçekleştirildi.

Ankara 13.
Asliye Hukuk
Mahkemesi

Agos gazetesi ve tarihçi Taner Akçam hakkında, emekli büyükelçi Şükrü Elekdağ
tarafından gazetenin 6, 20, 27 Ocak ve 3, 10, 17 Şubat 2006 tarihli nüshalarında
yayımlanan "Gündüz Aktan ve Soykırımda Saik Meselesi" başlıklı makalede, “kişilik
haklarına saldırıda bulunulduğu ve hakaret edildiği” iddiasıyla 20 bin YTL'lik tazminat
talebi ile açılan dava 2007 yılında sonuçlandı. Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi,
Elekdağ'ın açtığı davayı kısmen kabul ederek 10 bin YTL'lik tazminat ödenmesine
karar verdi. Gazete avukatları kararın hukuka, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
(AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına aykırı olduğunu
savundular.
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Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
10.000 YTL
tazminat cezası
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Terfa Arıç, Aynur
378
Coşkun ve Nursen Uslu

379 Tuncay Özkan

Tuncay Özkan, Adnan
380 Bulut ve Cüneyt
Arcayürek

381

Tuncer Bakırhan ve 12
Kişi

382 Ufuk Akkaya

469

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu
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Mersin'de 8 Mart yürüyüşüne dava: Mersin'de yapılan 8 Mart yürüyüşüne katılarak,
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet ettikleri ve 'Yasadışı
slogan attıkları' iddiasıyla DÖKH üyeleri Terfa Arıç ve Aynur Coşkun ile SDP
Yöneticisi Nursen Uslu hakkında dava açıldı.

2007

Ankara 25.
Asliye Hukuk
Mahkemesi

Tazminat Davası

2007

TCK 301/2

2006 veya
öncesi

Şişli Asliye
Ceza
Mahkemesi

TCK 215

2006

Ankara 1.
Asliye Ceza
Mahkemesi

TCK 267/1

Ankara 2.
24.01.2007 Asliye Ceza
Mahkemesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KanalTürk televizyon kanalında 7 Ocak 2007
tarihinde yayınlanan "Politika Durağı" adlı programda, "kişilik haklarına saldırıda
bulunulduğu" iddiasıyla, programı hazırlayan Tuncay Özkan aleyhine 10 bin YTL'lik
manevi tazminat davası açtı. Dava 10 Nisan günü sonuçlandı. Ankara 25. Asliye
Hukuk Mahkemesi yargıcı Ahmet Kahraman, tarafların görüşlerini aldıktan sonra
davanın reddine karar verdi.
Gazeteciler Tuncay Özkan, Cüneyt Arcayürek ve Adnan Bulut'un, "Kanal Türk"
televizyonunda yayınlanan bir programda "Türk askerini alenen aşağıladıkları"
gerekçesiyle üç yıl hapisleri istendi. Kanal Türk'te yayınlanan "Politika Durağı" adlı
programda "Türk askerini aşağıladığı" gerekçesiyle yapımcı Özkan, program müdürü
Bulut ve konuk gazeteci Arcayürek hakkında Ceza Yasası' nın 301. maddesi
uyarınca 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
16 Ağustos 2005 tarihinde yapılan bir basın açıklamasında, “Sayın Öcalan” ifadesinin
kullanılması nedeniyle feshedilen DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile 12
Parti Meclisi üyesi hakkında açılan davaya 8 Mart günü Ankara 1. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada, TCY’nin 215. maddesinin (suçu ve
suçluyu övme), asliye ceza mahkemelerinin görev alanına girmediği gerekçesiyle
görevsizlik kararı verildi ve dosya Ankara Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Dava,
2006 yılı Mart ayında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlamış, ancak
mahkeme 26 Eylül 2006 tarihinde görevsizlik kararı vererek dosyayı Asliye Ceza
Mahkemesine göndermişti.
Haftalık Aydınlık dergisi muhabiri Ufuk Akkaya hakkında, Aydınlık dergisinde 5 Kasım
2006 tarihinde “Ali Dibo Paraları, AKP Genel Merkezine Gitti” başlıklı haber nedeniyle
dava açıldı. Akkaya’nın Harun Özkan adlı kişi ile yaptığı söyleşide “iftira” suçunu
işlediği iddia edilirken Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 267/1. ve 53/1. maddeleri
uyarınca cezalandırılması istendi. Dava Kasım ayında sonuçlandı. Akkaya, 1 yıl
hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezayı erteleyerek, Akkaya'nın 1 yıllık denetim
süresine tabi tutulmasını kararlaştırdı. Gerekçeli kararda, Özkan'ın, 'kim tarafından
tehdit edildiği' sorusuna, muğlak bir şekilde cevap vermesine karşın, söz konusu
haberde, bu soruya Özkan'ın cevabının 'Bizzat Hayati Efendi tehdit etti' şeklinde
kaleme alındığı bildirilen gerekçeli kararda, bu nedenle Hayati Yazıcı'nın tehdit suçu
ile birlikte anıldığı, böylelikle Akkaya'nın söylenmemiş bir sözü, suç yükler şekilde
yazarak 'iftira' suçunu işlediğinden bahisle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 267/1. ve
53/1. maddeleri uyarınca dava açıldığı belirtildi.
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Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

bilinmiyor

Sonuçlandı. 1
kişiye 1 yıl
hapis cezası
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Uğur Eyilik, Musa Kurt,
Hasan Baklacı, Mert
383 Kavak, Onur Özdemir,
Fatih Beygirci ve Ekrem
Kaya
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Ankara 11.
Ağır Ceza
Mahkemesi

TMK 7/1

TCK 312/1

2006 veya
öncesi

Ankara 8.
Asliye Ceza
Mahkemesi

385 Umur Hozatlı

TCK 301

2007

Beyoğlu 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

386 Umur Hozatlı

TCK 301

2007

Beyoğlu 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

Uğur Teker ve Hüseyin
384
Taş

387 Umut Güner

470

TCK 226/2

Ankara 2.
28.12.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi

Avrupa Birliği'ni protesto amacıyla 17 Ocak 2005 tarihinde Ankara'da düzenlenen
gösteri nedeniyle Gençlik Federasyonu üyeleri hakkında açılan davaya 6 Mart günü
devam edildi. Avukat Özgür Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre, Ankara 11. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Uğur Eyilik ve Musa Kurt tahliye
edildi. Duruşma, 10 Mayıs gününe ertelendi. 9 Mart 2006 tarihinde sonuçlanan ilk
yargılamada, Hasan Baklacı, Mert Kavak, Onur Özdemir, Fatih Beygirci ve Ekrem
Kaya "teröre başvurmaya özendirecek şekilde örgüt propagandası yapmak"
iddiasıyla 10'ar ay, Uğur Eyilik ve Musa Kurt ise "teröre başvurmaya özendirecek
şekilde örgüt propagandası yapmak ve suç işlemek için kurulan bir örgütün faaliyeti
çerçevesinde izinsiz olarak yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmak" gerekçesiyle 5
yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edilmişti.
Feshedilen DEHAP'ın 13 Ocak 2005 tarihinde düzenlenen 3. kongresine
Eskişehir'den katılan Uğur Teker ve Hüseyin Taş'a slogan attıkları gerekçesi ile
haklarında Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sonuçlandı. Mahkeme
heyeti, TCK'nın 312/1. maddesi uyarınca 'Bir cürümü öven ve halkı kanuna
uymamaya tahrik eden, suça kapalı tahrik' suçundan Teker ve Taş'a 1'er yıl hapis
cezası verdi.
Kapanan Özgür Gündem gazetesi yazarlarından Umur Hozatlı hakkında 16 Eylül
2006 tarihinde yayınlanan "LORİN-İyi Baba İşbaşı Yaptı" başlıklı yazısı nedeniyle
dava açıldı. Dava, 14 Mart günü Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.
Davada, Hozatlı'nın TCY'nin 301. maddesi uyarınca cezalandırılması isteniyor. Dava,
17 Mayıs gününe ertelendi. 17 Mayıs günü Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde
yapılan duruşmaya katılan Umur Hozatlı, hakkındaki davaların yazılarında Türk
Silahlı Kuvvetleri ile Türk Polis Teşkilatı'nı aşağıladığı gerekçesiyle açıldığını
belirterek, 'Bariz yanlışlar yaptığını, halkın değişik kesimlerine önyargılı ve çifte
standartlı davrandığını gördüğüm bir devlet kurumunu eleştirme hakkına sahibim ve
eleştirmeye devam edeceğim. İnsani ve vicdani sorumluluğum bunu gerektirir.
Devletin 'At, vur, öğün' politikası devam ettiği sürece ben bu tavrımı koruyacağım'
dedi. Dava 19 Eylül'e ertelendi.
"Ülkede Özgür Gündem" yazarı Umur Hozatlı hakkında, 11 Kasım 2006'da
yayınlanan "Gıcık Adamlar" başlıklı köşe yazısı nedeniyle TCK'nın 301/2. maddesi
uyarınca açılan dava sonuçlandı. Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi 27 Eylül 2007
tarihinde görülen duruşmada Hozatlı'yı 6 ay hapse mahkum etti. Hapis cezası 3 bin
YTL para cezasına çevrildi. Savunmasında Hozatlı, "Emniyet ve yargı teşkilatında
gördüğüm yanlışları eleştirdim" demişti. Hozatlı, yazısında, "halkın cesur
çoğunluğunun polisten şikayetçi olduğu"na işaret ederek Atılım gazetesi ile Özgür
Radyo gibi muhalif yayın organlara yapılan baskıları kınamıştı.
Kaos Gay ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği tarafından
yayınlanan Kaos GL dergisinin sahibi Umut Güner hakkında, toplatılan "Pornografi"
konulu yaz sayısı hakkında açılan dava, 28 Şubat günü sonuçlandı. Ankara 2. Asliye
Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, esas hakkındaki görüşünü açıklayan
Cumhuriyet Savcısı, dergiye satıştan önce el konulduğuna dikkat çekilerek, beraat
kararı verilmesini istedi. Mahkeme de "suçun yasal unsurları oluşmadığı"
gerekçesiyle Umut Güner hakkında beraat kararı verdi. Avukat Oya Aydın da, bu
şekilde verilen beraat kararını temyiz edeceklerini belirtti. Aydın, derginin dağıtıma
çıkmaması nedeniyle verilen beraat kararını temyiz edeceklerini vurguladı. Dergide
yer alan Taner Ceylan resimlerinin İstanbul Bianeli'nde yer aldığını hatırlatan Aydın,
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Sonuçlandı. 2
kişiye 1'er yıl
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişiye 6 ay
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
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"İfade özgürlüğüne yönelik saldırılar sanatçıların kendi eserlerine sahip çıkmasına
engel oluyor" dedi.

388 Umut Karakoyun

389 Vakit gazetesi

390 Vetha Aydın
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TCY 301/2

2006

Tunceli Asliye
Ceza
Mahkemesi

Tazminat Davası

2004

Ankara 20.
Asliye Hukuk
Mahkemesi

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Siirt Asliye
12.04.2005 Ceza
Mahkemesi

Yerel "Tunceli Emek" gazetesi sahibi Umut Karakoyun hakkında, gazetenin 3, 4, 5 ve
6 Ekim 2006 tarihli sayısında "Yargının ne denli taraflı işlediğine tanıklık ettik. Adliye
koridorlarında" şeklinde ifadeleri nedeniyle TCK 301. maddesi uyarınca 30 Kasım
2006 tarihinde açılan dava 21 Eylül 2007 tarihinde sonuçlandı. Tunceli Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada, Valiliğin ilan hakları keyfi şekilde engellendiği
gerekçesiyle gazetesinde Valilik Basın ve Hakla İlişkiler müdürü Elif Polat'ı eleştiren
Karakoyun beraat etti.
“Onbaşı bile olamayacakların general oldukları ülke” yazısından Emekli Orgeneral
Aytaç Yalman ve 311 Generalin “yayın yoluyla hakaret” iddiasıyla Vakit gazetesine
açtığı davaya 2007 yılında devam edildi. Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi 27
Temmuz günü görülen duruşmada, bilirkişi raporunu taraflara tebliğ etti. Yrd. Doç.
Hakan Şakir Bilge ve Hukukçu Erdem Ulutan’ın hazırladığı raporda, IP adresinden
elektronik postanın kim tarafından gönderildiğinin tespit edilemeyeceği yönünde
kanaat bildirildi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2004 yılında mahkemenin verdiği 1 milyon
YTL’lik (faizi dahil 1 trilyon TL) tazminat cezasını “yazının Doğan tarafından
gönderilip gönderilmediği kuşkuya yer bırakmayacak biçimde açığa kavuşturulması
gerektiğine hükmederek bozmuştu.
1 Eylül 2004 tarihinde “1 Eylül Dünya Barış Günü” nedeniyle yapılan basın
açıklaması ve barış zincirinden sonra İHD Siirt Şube Başkanı Vetha Aydın hakkında
açılan ve 1 yıl 6 ay verilen hapis cezası ile sonuçlanan dava Yargıtay’a yapılan itiraz
üzerine Siirt Asliye Ceza Mahkemesi’nde tekrardan görülmeye devam ediyor. 15
Şubat 2007 tarihinde yapılan duruşmada Mahkeme görevsizliğine ve dosyanın
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.
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Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Devam Ediyor.

Devam Ediyor.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
Vetha Aydın, Belkiza
Bestaş Epözdemir,
Selim Toprak, Şahin
Kayıkçı, Ramazan
Oktay, Mahmut
Timurtaş, Leyla Saraç,
Mehmet Şakir Demir,
Mehmet Mansur Koçak,
391 İhsan Batur, Kenan
Sevgin, Süleyman
Beştaş, M. Cemallettin
Batur, Sema Toprak,
Mahmut Hakimoğlu,
Sabri Özdemir, Mehmet
Demir, Zeki Çelepkolu,
Bedirhan Batur ve
Mehmet Timurtaş
Vetha Aydın, Halil
392 Adıgüzel, Abdullah
Gürgen ve Tahir Can
Vetha Aydın, Hasan
Ceyhan, Pakizer Ukşul,
Saniye Turhan, Hanım
Adıgüzel, Mehmet Fadıl
Taşçı, Gürü Toprak,
Halil Adıgüzel,
Eyyüphan Aksu, Reşit
Batur, Eşref Tekin,
393
Süleyman Yılmaz,
Abdullah Gürgen,
Şükrü Oğuz, Emine
Oğuz, Adil Ceyhan,
Adnan Aslancı, İsmail
Ekinci, Fehmi Elçi,
Fahrettin Akcan ve
Abdulbaki Taşçı
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TCK 526/2

TCK 220/8
2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

TMY 7/2

18.04.2005
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Siirt Sulh Ceza
Mahkemesi

21 Mart 2004 tarihinde yapılan Newroz kutlaması sonrasında “Yetkili Mercilerin
emirlerine riayetsizlik” suçlamasıyla İHD Şube Başkanı Vetha Aydın, Yönetim Kurulu
Üyesi Selim Toprak ve dönemin Şube Sekreteri Belkiza Beştaş Epözdemir ile toplam
Dava düştü
20 kişinin yeniden yargılanmasına 2007 yılında devam edildi. Siirt Sulh Ceza
Mahkemesi’nde görülen dava 20 Haziran 2007 tarihinde görülen duruşmada
CMK’nun 223/8 maddesi gereğince düştü.

Siirt Asliye
Ceza
Mahkemesi
03.08.2006
Diyarbakır Ağır
Ceza
Mahkemesi

18.04.2004 tarihinde düzenlenen basın açıklması nedeniyle İHD Siirt Şube Başkanı
Vetha Aydın ile Halil Adıgüzel, Abdullah Gürgen ve Tahir Can hakkında "2911 sayılı
yasaya muhalefet ve yasadışı örgüt propagandası" iddasıyla dava açıldı. Siirt Asliye Devam Ediyor.
Ceza Mahkemesi'nde 14 Aralık 2006 tarihinde görülen duruşmada Mahkeme
görevsizlik kararı vererek dosyayı Diyarbakır Ağır Ceza Mahkmesi'ne gönderdi.

Diyarbakır 6.
27.11.2006 Ağır Ceza
Mahkemesi

13.01.2006 tarihinde STK, DKÖ ve siyasi partilerle birlikte İmralı ve tüm
cezaevlerindeki kötü muamelelere karşı yapılan ortak basın açıklaması nedeniyle
İHD Siirt Şube Başkanı Vetha Aydın ve İHD Siirt yönetim kurulu üyesi Hasan
Devam Ediyor.
Ceyhan’ın da aralarında bulunduğu toplam 21 kişi hakkında Diyarbakır 6. Ağır Ceza
mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması 13 Mart 2007 tarihinde yapıldı.
Duruşma 19 Haziran 2007 tarihinde ertelendi.
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İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
Vetha Aydın, Hatice
Kezer, Şükrü Oğuz,
Mahmut Timurtaş,
Bedirhan Batur, Sabri
Özdemir, Faraç
Sevilgen, Süleyman
Beştaş, M. Serdar Kaya,
Mehmet Demir, Hidayet
Elinç, Sema Toprak,
Nuri Koç, Özgür
Bektaşoğlu, Yılmaz
Güneş, Sevim Çiçek,
Nezir Çalışkan,
Bahattin Çağtay,
Abdulgani Cayhan,
İsmail Kasun, Özgür
Söylemez, Alican Önlü,
Murat Polat, Sadık
394
Demir, Müslüm Kına,
Necla Kürek, Reşit
Yardımcı, Üslüm
Akbulut, Mehmet Aşkın,
Suphi İzol, Baki
Yıldırım, Medeni Tutşi,
Asker Koluman,
Seyfettin Bozan, Rıfat
Sevim, Ahmet Örnek,
Salihe Bakır, Esat
Aydın, Nedim Biçer,
Bahri Erdem, Nesibe
Uygun, İbrahim
Polattaş, Muhterem
Şaraldı, Gülay Taşar,
Abdurrahman Öner,
Resul Arslan, Mahmut
Elçi, Hamide Çelik

(TCK 312/2)

Vetha Aydın, Selim
Toprak, Abdulcelil
Tuncar, Pakizer Ukşul,
Kadri Özdemir, Fehime
Ete, Eyyüphan Aksu,
395 Sadettin Birleşik,
Kasım Gökalp, Mehmet
Demir, Aysel Adar,
Ramazan Kaya,
Abdullah Gürgen,
Fahrettin Akcan,

TCK 215/1
TCK 220/8
TMK 7/2
2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu
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Eruh Asliye
Ceza
Mahkemesi

Siirt Asliye
Ceza
Mahkemesi
03.05.2006
Diyarbakır Ağır
Ceza
Mahkemesi'

Aralarında İHD Siirt Şube Başkanı Vetha Aydın'ın da bulunduğu 48 kişi hakkında
TCK'nın 312/2 maddesi gereği "bölge ve ırk ayrımı yaparak halkı şiddet kin ve
düşmanlığa tahrik etmek" dava açıldı. Sanıkların 28.09.2005 tarihinde talimatla Siirt Devam Ediyor.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifadeleri alınırken, davaya 10 Eylül 2007 tarihinde
yapılacak duruşma ile devam eilecek.

2006 yılında kutlanan Newroz bayramı nedeniyle aralarında İHD şube başkanı Vetha
Aydın ve İHD Siirt yönetim kurulu üyesi Selim Toprak’ında yer aldığı 17 kişi hakkında
Siirt Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, 6 Şubat 2007 tarihinde
Devam Ediyor.
gerçekleşen duruşmada 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.
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Mehmet Kara, İbrahim
Kılıçaslan ve Tevfik
Kaçar

Vetha Aydın, Sevim
Gültekin, Emine Özer,
Sinem Şakar, Semin
Baykuşak, Ahmet
Kaçar, Tevfik Kaçar,
Mehmet Sıddık Cengiz,
396 Nurcan Şeker, Veli
Güler, Nuri Kaçmaz,
Neslihan Yaklav, Deniz
Yurtsever, Özgür
Demir, Şehmus Kaplan,
Zeynel Abidin Korkmaz
ve Sevgi Aktaş

TCY 215/1

Vetha Aydın, Şükrü
Oğuz, Mahmut
397
Timurtaş ve Abdullah
Gürgen

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

Veysi Dilekçi, Yusuf
398 Dündar, Necmi Kalçık
ve Hatice Tokluiçten

1353 sayılı Türk
Harflerinin Kabul
ve Tatbiki
Hakkında Yasa

399 Yakup Önal

474

TCK 125

Siirt Sulh Ceza
Mahkemesi
09.03.2007 Diyarbakır Ağır
Ceza
Mahkemesi

8 Mart 2006'da "Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle düzenlenen etkinlik nedeniyle İHD
Siirt Şube Başkanı Vetha Aydın ve 16 kişi hakkında TCK'nın 215. maddesi (suçu ve
suçluyu övme) nedeniyle dava açıldı. Siirt Sulh Ceza Mahkemesi 15 Mart 2007 Devam Ediyor.
tarihinde yapılan duruşmada görevsizlik kararı vererek dosyayı Diyarbakır Ağır Ceza
Mahkmesi'ne gönderdi.

Siirt Asliye
Ceza
Mahkemesi
01.09.2004
Diyarbakır 4.
Ağır Ceza
Mahkemesi

İHD Siirt Şube Başkanı Vetha Aydın ile İHD üyeleri Şükrü Oğuz, Mahmut Timurtaş ve
Abdullah Gürgen hakkında açılan ve Vetha Aydın hakkında 1 ay hapis cezası
verilmesi ile sonuçlanan davanın Yargıtay tarafından bozulması üzerine davayı
Devam Ediyor.
yeniden ele alan Siirt Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı vererek davayı
Diyarbakır 4. ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Davanın ilk duruşması 30 Ekim
2007 tarihinde yapılacak.

2007

2006

Van Sulh Ceza
Mahkemesi

DTP Van yöneticileri hakkında 5 Nisan günü yaptıkları basın açıklamasının metninde
Newroz sözcüğünü "w" harfi ile yazdıkları gerekçesi ile dava açıldı. İddianamede
DTP yöneticileri Veysi Dilekçi, Yusuf Dündar, Necmi Kalçık ve Hatice Tokluiçten'in
Türk Harfleri Kabulü ve Tatbiki Yasası'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle
cezalandırılmaları istendi. Dava, Van Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Şarköy Asliye
Ceza
Mahkemesi

Şarköy'de,Belediye Başkanı Can Gürsoy ve iki Belediye Meclis üyesine hakaret ettiği
gerekçesiyle Şarköy'ün Sesi gazetesi yazarı Yakup Önal hakkında açılan ceza dava
Şarköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2007 yılında da devam etti. Mahkeme dava ile
ilgili dosyayı bilirkişiye gönderdi. Dosya, bilirkişiye İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza
Mahkemesi kanalıyla gidecek. Savcı Hüseyin Koçaslan’ın 10 yıl hapis cezası istediği Devam ediyor.
gazeteciye ait "Büyüklere Masallar-Pinokyo ve Dokuz Cüceler" başlıklı yazıların suç
teşkil edip etmeyeceğine bilirkişi karar verecek. 2006/92 esas numarası ile açılan
davaya Yargılamaya 20 Şubat 2008’de devam edecek.
Önal, gazetesinde
yayınlanan masal nedeni ile mahkemeye verilen tek gazeteci olduğunu belirtiyor.
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İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

400 Yalçın Ergündoğan

Eski TCK 480/1-4
ve 5187 sayılı
Basın Yasası

401 Yalçın Küçük

Tazminat Davası

402 Yasin Yetişgen

TCK 318
5816 Sayılı
Atatürk
Aleyhinde
İşlenen Suçlara
İlişkin Kanun

403 Yusuf Adıgüzel
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TMK 7/2

2006 veya
öncesi

2007
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Beyoğlu 4.
Sulh Hukuk
Mahkemesi

Ankara 7.
Asliye Hukuk
Mahkemesi

Gaziantep 2.
08.11.2007 Asliye Ceza
Mahkemesi

2006

Malatya 3. Ağır
Ceza
Mahkemesi

Birgün gazetesi yazarı Yalçın Ergündoğan hakkında, 26 Nisan 2005 tarihinde
yayınlanan "Müritleri Haydar Baş'a başkaldırdı" haberi nedeniyle TCY'nin 480/1-4 ve
5187 sayılı Basın Yasası'nın 11. maddesi uyarınca açılan dava 2007 yılında
sonuçlandı. 3 Nisan günü İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen
duruşmada, Yalçın Ergündoğan'ın avukatı Tora Pekin'in istemi üzerine getirtilen
Haydar Baş ve resmi nikahlı eşi Ayşe Baş ile üzerine kayıtlı görünen 19 çocuğunun
nüfus kayıt örnekleri incelendi. Dava 23 Kasım günü sonuçlandı. Beyoğlu 4. Sulh
Hukuk Mahkemesi, Yalçındoğan'ı bin 500 YTL tazminat ödemeye mahkum etti.
Kararı temyiz edeceğini söyleyen Ergündoğan mahkemeye verdiği savunmasında:
"Şimdi bir partinin genel başkanı olan Haydar Baş'ın uzun süre birlikte olduğu
müritlerinin, tarikattan ayrılmalarını ve ayrılış gerekçelerini bir İnternet sitesinde
(Haydar Baş'ın Gerçek Yüzü sitesi) yayınlamaları, haber değil midir?" dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yazar Yalçın Küçük hakkında, SKY Türk
televizyon kanalında 29 Nisan 2007 tarihinde yayınlanan “Kalemler ve Kılıçlar” adlı
programda, “kişilik haklarına saldırı kastıyla tahkir ve tezyif edici beyanlarda,
fevkalade ağır, katlanılması ve tahammülü gayrı kabil hakaretlerde, iftiralarda ve suç
isnadında bulunduğu” gerekçesiyle 10 bin YTL'lik manevi tazminat talebiyle dava
açtı. Dava 1 Kasım günü Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesinde sonuçlandı.
Duruşmaya, Erdoğan'ın Avukatı Fatih Şahin ile Yalçın Küçük ve avukatı Baba Dursun
katıldı. Esasa ilişkin diyeceklerinin sorulması üzerine, avukat Şahin, önceki
beyanlarını tekrarlayarak davanın kabul edilmesini, Küçük'ün avukatı Dursun ise
davanın reddedilmesini istedi. Hakim İsmail Demirtaş, davanın reddedildiğini açıkladı.
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı, haftalık Çoban Ateşi gazetesinde 8 Kasım 2007
tarihinde yayımlanan Berkant Coşkun’a ait “Anne beni askere yollama” başlıklı
yazıdan yazı işleri müdürü Yasin Yetişgen hakkında dava açtı. Coşkun’un yurtdışında
yaşadığını tespit eden Başsavcılık, iddianamede Yetişgen’in 5816 Sayılı Atatürk
Aleyhinde İşlenen Suçlara İlişkin Kanun ve “Halkı askerlikten soğutmak” iddiasını
düzenleyen Ceza Yasası’nın (TCK) 318. maddesi uyarınca yargılanarak
cezalandırılması talep etti. Yetişgen’in yedi buçuk yıl hapis istemiyle yargılanmasına,
Gaziantep 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 9 Mayıs 2008’de başlanacak. 19 Kasım’da
açılan dava gazeteye Aralık sonunda tebliğ edildi. Gazeteci, “Türkiye tarihi boyunca
kirli savaşların arenası olmuştur maalesef. Mustafa Kemal’in Dersim katliamı emrini
vermesinden tutun da...” ve “Eğer şimdiki Kürt hareketine terörist hareket deniliyorsa
bu demektir ki Mustafa Kemal’in başlattığı harekette de kendisini bu kavramdan geri
tutamaz. Tek farkı Mustafa Kemal’in tutuklanmamış olmasıdır” sözlerinden
suçlanıyor.
Maraş'ın Elbistan ilçesinde 2006 yılında yapılan Newroz kutlamasına ilişkin Roj TV'ye
telefonla bilgi verirken, Abdullah Öcalan'dan “Sayın” diye bahseden DTP Maraş İl
Başkanı Yusuf Adıgüzel hakkında açılan dava Ağustos ayında Malatya 3. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde sonuçlandı. 18 Ağustos günü görülen duruşmada Savcı, Roj TV için
“PKK'nin yayın organı” ifadesini kullanırken, Adıgüzel'in Roj TV'ye yaptığı
konuşmada, “Bu bayramın nefrete dönüşmemesi için siyasi irade Sayın Öcalan'ın
serbest bırakılması düşüncesiyle 'Newroz'umuzu tamamlamış bulunduk”
cümlesinden dolayı 3713 sayılı yasanın 7/2 maddesi gereği cezalandırılmasını istedi.
Söz isteyen avukat Hasan Doğan, Adıgüzel'in konuşmasında kasıtlı bir durumun
olmadığını belirterek, beraat talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti,
Adıgüzel'e bir yıl 6 ay hapis cezası verdi. Adıgüzel'in duruşmadaki iyi halini göz
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Sonuçlandı. 1
kişiye 1500 YTL
para cezası
verildi.

Sonuçlandı. 1
kişi hakkında
beraat kararı
verildi.

Devam ediyor.

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

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
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önünde bulunduran heyet, cezayı bir yıl 3 aya indirdi.

Yusuf Orak, Abuzer
404 Küçükbilitekin ve 20
Kişi

405 Yusuf Temel

TCK 215

Yusuf Yeşiltepe,
Müslüm Baran, Mustafa
406 Yıldırım, Şevket
Çetinkaya, Hasan Yıldız
ve İmam Sezgin

407 Yücel Sayman
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TCK 220/8

2006

Adana 7. Ağır
Ceza
Mahkemesi

2007

Beytüşşebap
Sulh Ceza
Mahkemesi

TCK 215
2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

TCK 125

Birecik Asliye
Ceza
Mahkemesi

2007

Şişli Asliye
Ceza
Mahkemesi

Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü nedeniyle 16 Şubat 2006
tarihinde DTP Adana İl Örgütü önünde düzenlenen basın açıklaması sonrası
"yasadışı örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla 22 kişi hakkında açılan dava, 23
Ocak günü Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı Mahkeme, Yusuf Orak ve
Abuzer Küçükbilitekin adlı sanıkları 'Yasadışı örgüt propagandası yapmak' suçundan
10'ar ay hapis cezasına mahkum etti, 20 sanık hakkında ise beraat kararı verdi.
Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde, 21 Mart 2007 tarihinde Beytüşşebap'ta düzenlenen
Newroz mitinginde yaptığı konuşmada "Sayın Öcalan" dediği gerekçesi ile DTP İlçe
Başkanı Yusuf Temel hakkında, Beytüşşebap Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakkında
'suç ve suçluyu övme' gerekçesiyle dava açıldı.
Feshedilen DEHAP'ın Birecik (Şanlıurfa) örgütü tarafından 24 Kasım 2005 tarihinde
Şemdinli olayını protesto etmek üzere düzenlenen gösteri nedeniyle altı kişi hakkında
açılan dava 6 Şubat günü sonuçlandı. Birecik Asliye Ceza Mahkemesi ilçe örgütü
yöneticilerinden Yusuf Yeşiltepe, Müslüm Baran ve Mustafa Yıldırım'a üçer yıl altışar
ay hapis, Şevket Çetinkaya, Hasan Yıldız ve İmam Sezgin'e ise ikişer yıl altışar ay
hapis cezası verdi. İddianamede, eski DEHAP'lı yöneticilerin Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası'na aykırı davrandıkları, suç ve suçluyu övdükleri (TCY madde
215)" gerekçesiyle cezalandırılması isteniyordu.
Eski İstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman hakkında, “yargıya müdahale” iddiasıyla
“Agos” gazetesi yetkililerinin yargılandıkları ilk duruşmada şikayetçi Kemal
Kerinçsiz’in avukatlarına hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. Sayman, Genel yayın
yönetmeni Hrant Dink, yazı işleri müdürü Arat Dink ve gazete imtiyaz sahibi Serkis
Seropyan’ın yargılandığı 16 Mayıs 2006 tarihli duruşmada sarf ettiği iddia edilen
sözlerden Şubat 2008’de Şişli Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak. Sayman,
Ceza Yasası’nın (TCK) 125. maddesi uyarınca ve iki yıla kadar hapis istemiyle
yargılanacak. Duruşmada söz alan sanık Hrant Dink’in çok konuştuğunu savunarak
söz verilmemesi için baskı yapan Büyük Hukukçular Birliği temsilcisi Kerinçsiz ve
diğer şikayetçiler, “Savunma ve sanık üzerinde baskı var” diyen savunma avukatlarını
tehdit etmişti. Tartışma sırasında Kerinsiz, gazetecilerin savunan hukukçulara, “Sizi
de izliyoruz!” diye seslenmişti. Sayman, bu tartışma sırasında sarf ettiği sözler
nedeniyle şikayet edildi.
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Sonuçlandı. 2
kişi 10'ar hapis
cezasına
çarptırıldı. 20
kişi hakkında
ise beraat
kararı verildi.

Sonuçlandı. 3
kişiye 3'er yıl
6'şar ay, 3
kişiye ise 2'şer
yıl 6'şer ay
hapis cezası
verildi.

Devam Ediyor.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

408 Zehra Çakan

409

Zeki Yüksel ve Adil
Kotay

410 Zekiye Ayata

TMK 7/2

2005

TCK 301

2007

TCK 215

2007

Zülfü Kızıldemir,
Gülsüm Öcalan, Vedat
411
Kaçak ve Mehmet
Aslan

TMK 7/2

2007

412 Leyla Zana

TCK 216

2007

413 Ali Gülsever

414 Medeni Kırıcı
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TMK 7/2

TMK 7/2

2006
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DTP Doğubeyazıt İlçe Başkanlığı önünde 20 Ocak 2005 tarihinde basın açıklaması
yapan Kadın Kolları Başkanı Zehra Çakan hakkında, “Abdullah Öcalan üzerindeki
Erzurum 2.
tecrit koşullarının ağırlaştırılması, toplumsal iç barışa ve demokratikleşme sürecine
Ağır Ceza
zarar vermektedir. Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit koşulları kaldırılsın. Öcalan’ın
Mahkemesi
yaşam koşulları iyileştirilsin” dediği için açılan dava 2007 yılında sonuçlandı. "Örgüt
propagandası yapmak" suçundan yargılanan Çakan, Terörle Mücadele Yasası'nın
7/2 maddesi uyarınca 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İnsan Hakları Derneği (İHD) Van eski Şube Başkanı Av. Zeki Yüksel hakkında,
katılmadığı bir etkinlikten dolayı dava açıldı. Van TUYAD-DER'in 16 Temmuz 2006
günü cezaevlerindeki uygulamalara dikkat çekmek için Sanat Sokağı'nda düzenlediği
açıklamaya katılmayan Zeki Yüksel hakkında 5253 sayılı yasanın 30/1-a maddesine
Van Sulh Ceza
göre cezalandırılmaları talebiyle Van Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava 19
Mahkemesi
Ocak günü görülecek. Yüksel, dava konusu olan açıklamaya gitmediğini, ancak
dernek yöneticilerinin gözlemci sıfatıyla açıklamaya gittiklerini belirterken aynı
açıklamadan dolayı aynı gerekçe ile Van TUYAD-DER Başkanı Adil Kotay hakkında
da dava açıldı.
Barış Anneleri İnisiyatifi adına 20 Mart 2007 tarihinde düzenlenen basın
Diyarbakır Ağır
açıklamasında konuşma yapan Zekiye Ayata, “Sayın Öcalan” ve “gerilla” dediği için
Ceza
hakkında “Suç ve suçluyu övmek” suçlamasıyla Diyarbakır Ağır Ceza
Mahkemesi
Mahkemesi'nde dava açıldı.
Şanlıurfa'da düzenlenen Newroz kutlamalarında konser veren Zülfü Kızıldemir ve üç
kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, Xemgin Birhat, Gülsüm Öcalan, Vedat Kaçak
ve Mehmet Aslan'ın "yasadışı örgüt propagandası yaptıkları" gerekçesiyle TMY'nin
7/2. maddesi uyarınca cezalandırılması istendi. Dava 20 Haziran günü Diyarbakır 6.
Diyarbakır 6.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Savcı, mütalaasında sanıklara "yasadışı örgüt
Ağır Ceza
propagandası yaptıkları" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2. maddesi
Mahkemesi
uyarında 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme, Zülfü Kızıldemir,
Gülsüm Öcalan, Vedat Kaçak ve Mehmet Aslan'ı bir yıl 3 ay hapis cezasına mahkum
etti. Sanıklar kararın ardından tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak
tahliye edildi.
Iğdır ilinde 22 Temmuz seçimleri öncesi 'Bin Umut' milletvekili adayı Pervin Buldan'a
destek için yapılan mitingde yaptığı konuşmada “Kürdistan eyalet sistemi” önerisinde
bulunan DEP eski Milletvekili Leyla Zana hakkında TCK'nın 216'ncı maddesi
uyarınca 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlamasıyla dava açıldı.
Diyarbakır ilinde, düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlayan müzisyen Ali
Gülsever hakkında, bir düğünde söylediği Kürtçe şarkılar nedeniyle Terörle Mücadele
Diyarbakır 4.
Kanunu'nun 7/2 maddesi uyarınca açılan dava 2007 yılında sonuçlandı. Diyarbakır 4.
Ağır Ceza
Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Gülsever'in söylediği
Mahkemesi
şarkılarla örgüt propagandası yaptığına karar verildi ve 10 ay hapis cezasına
çarptırıldı.
Bingöl ilinde 2006 yılında düzenlenen Newroz kutlamalarında konuşan Medeni Kırıcı
Diyarbakır 6.
hakkında, "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla açılan dava 2007 yılında
Asliye Ceza
sonuçlandı. Diyarbakır 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Kırıcı’yı 10 ay hapis cezasına
Mahkemesi
çarptırdı.
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Sonuçlandı. 1
kişiye 10 ay
hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 4
kişiye 1'er yıl
3'er ay hapis
cezası verildi.

Devam Ediyor.

Sonuçlandı. 1
kişiye 10 ay
hapis cezası
verildi.
Sonuçlandı. 1
kişiye 10 ay
hapis cezası
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Halil Aydın, Hüseyin
415 Barut, Fener Bakır ve
Mesut Alkalkan

416 Nayıf Aslan

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu

TMK 7/2

2005

Bismil Sulh
Ceza
Mahkemesi

2007

Diyarbakır 4.
Ağır Ceza
Mahkemesi

417 Kemal Çalgan

TCK 215

2007

Hüsniye Düzel, Mehmet
Çelik, Cemal Ayyıldız,
418
Mehmet Uçaş ve Adem
Alçin

TMK 7/2

2007

Murat Abi ve Rabia
Atan

TCK 314

2007

419

1353 sayılı Türk
Harflerinin Kabul
ve Tatbiki
Hakkında Kanun
Siyasi Partiler
Kanunu

420 Ahmet Cengiz

421

Nevaf Alkan ve Mehmet
Nuri Albayrak
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TMK 7/2
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2007

2007

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde toprağa verilen Mahmut Ceylan’ın cenaze töreninde
‘Şehit Namirin’ şeklinde slogan atan Halil Aydın, Hüseyin Barut, Fener Bakır ve
Mesut Alkalkan hakkında, “2911 Sayılı yasaya muhalefet etmek”ten 6'şar ay hapis
cezası verildi. Sanıkların iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı önce 5
aya indirdi, daha sonra da 1800 YTL adli para cezasına çevirdi.

Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nayıf Aslan hakkında, 19 Mart 2007 tarihinde
Nevroz tertip komitesi adına yaptığı açıklamalardan dolayı "PKK terör örgütü
propagandası yaptığı" iddiasıyla dava açıldı. Dava Kasım ayında sonuçlandı.
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Aslan'ın Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2
maddesi gereği suçun işleniş biçimi dikkate alınarak 1 yıl hapis cezasınas çarptırdı.
Mahkeme, yargı aşamasındaki olumlu tavırları dikkate alarak cezayı 10 aya indirdi.
DTP Elazığ İl Örgütü'nün 4 Mart 2007 tarihinde Ahmet Aytar Kapalı Spor Salonu'nda
Elazığ 1. Sulh
düzenlediği 'Demokratik Toplum İçin Demokrasi' şöleninde yaptığı konuşmada 'Sayın
Ceza
Öcalan' dediği için Demokratik Toplum Partisi (DTP) eski PM ve MYK üyesi Kemal
Mahkemesi
Çalgan'a, Elazığ 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından TCK'nın 215/1 maddesi
gereğince 'Suç ve suçluyu övmek' suçlaması ile 1 yıl hapis cezası verildi.
DTP Diyarbakır Merkezi İlçe Binası önünde 30 Eylül günü “Öcalan’ın sağlık
sorunlarıyla ilgili yapılan basın açıklamasına katılıp pankart taşıdıkları ve slogan
Diyarbakır Ağır
attıkları” gerekçesiyle Kayapınar Belediye Başkan Vekili DTP’li Hüsniye Düzel, DTP
Ceza
üyesi Mehmet Çelik, Cemal Ayyıldız, Mehmet Uçaş ve Adem Alçin hakkında ‘Yasa
Mahkemesi
dışı örgüt propagandası yapmak’ suçundan 3713 sayılı Terürle Mücadele Yasası’nın
7/2 maddesi uyarınca 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Özgür Halk Dergisi'nin Van Bürosu'na 2 Temmuz 2007 tarihinde yapılan baskınla
Van 3. Ağır
gözaltına alınarak, tutuklanan dergi temsilcisi Murat Abi ile dergi çalışanı Rabia Atan
Ceza
hakkında TCK'nın 314. maddesine muhalefet iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk
Mahkemesi
duruşması 2008 yılında yapılacak.

Sonuçlandı. 4
kişiye 6'şar ay
hapis cezası
verildi.
Sonuçlandı. 1
kişiye 10 ay
hapis cezası
verildi.
Sonuçlandı. 1
kişiye 1 yıl
hapis cezası
verildi.

Devam Ediyor.

Devam Ediyor.

Diyarbakır 7.
Asliye Ceza
Mahkemesi

DTP Diyarbakır eski İl Başkanı Ahmet Cengiz hakkında, 2006 Newrozu'nda Irak
Federe Kürt Bölgesi Başkanı Mesut Barzani ve Irak Cumhurbaşkanı Celal
Talabani'ye gönderdiği Kürtçe davetiyede 'Amed' kelimesini kullandığı gerekçesiyle
Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet ve TCK 222. maddesince düzenlenen "Şapka ve
Türk Harfleri Kanunu'na" muhalefetten dava açıldı.

Diyarbakır 5.
Ağır Ceza
Mahkemesi

Cep telefonundan "Yüreğim Mezopotamya kadar geniş, yüzün Kürdistan kadar
sevimli, nurun Ağrı Dağı kadar yücedir" şeklinde bayram mesajı çeken Nevaf Alkan
ve Mehmet Nuri Albayrak hakkında, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7/2
Devam Ediyor.
maddesi uyarınca 'yasadışı örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla çektikleri her bir
mesaj için 5'er yıldan olmak üzere toplam 15 yıl hapis istemiyle Diyarbakır 5. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
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Sonuçlandı. 1
kişiye 1 yıl
hapis cezası
verildi.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
Mehmet Eroğlu, Erdal
Eraslan, Mithat Kuş,
Fatih Artan, Mehmet
Binici, Salih Şeyhun,
M.Şerif Aslan, Aziz
Bektaş, M.Zeki Demir,
422
Ali Düzgör, İbrahim
Bülbül, Ali Doğantürk,
Arif Yalçın, Abdullah
Akbaş, Müslüm Kaplan,
Mehmet Yavuzus, Nezir
Erbekler ve Selma Ekin

423 Hüseyin Kalkan

Pertek Asliye
Ceza
Mahkemesi

TCK 216/1

TMK 7/2
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2006

Diyarbakır 6.
Ağır Ceza
Mahkemesi

Sarya Fidan, Zeynep
Fidan, Mehmet Sait
Çatak, İsa Yağbasan,
424 Sorgul Sadak, Kadri
Kaya, Şirin Mungan,
Menifa Musaoğlu ve
Zeynep Erçik

TMK 7/2

Semra Uzunok , Hediye
425 Tekin ve Nazime Ceren
Salmanoğlu

TCK 215

2007

İzmir 10.
Ağır Ceza
Mahkemesi

426 Temel Demirer

TCK 301

2007

Ankara 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

479

Diyarbakır 4.
Ağır Ceza
Mahkemesi

Tunceli ilinde, Operasyonlar ile orman yangınlarına dikkat çekmek için 8 Ekim 2004
tarihinde Şanlıurfa'dan Tunceli'ye giden 'canlı kalkan' grubunda yer alan DTP Birecik
İlçe Başkanı Mehmet Eroğlu ile Erdal Eraslan, Mithat Kuş, Fatih Artan, Mehmet
Binici, Salih Şeyhun, M.Şerif Aslan, Aziz Bektaş, M.Zeki Demir, Ali Düzgör, İbrahim
Bülbül, Ali Doğantürk, Arif Yalçın, Abdullah Akbaş, Müslüm Kaplan, Mehmet
Yavuzus, Nezir Erbekler, Selma Ekin'e Pertek Asliye Ceza Mahkemesi tarafından
"Görevi yaptırmamak için direnmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik" suçundan
18'er ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Batman Belediye Başkanı Hüseyin
Kalkan hakkında, ABD`de yayınlanan Los Angeles Times Gazetesine yaptığı
açıklamada, "terör örgütü PKK `nın amacının propagandasını" yaptığı iddiasıyla 7,5
yıl hapis cezası istemiyle açılan dava 2007 yılında devam etti. Mahkeme duruşmayı
2008 Şubat ayına erteledi. Kalkan , 30 Mayıs 2006 tarihinde Los Angeles Times
gazetesinde yayınlanan röportajında, "PKK ve Abdullah Öcalan hakkında sarf ettiği
sözler" ile ilgili olarak Amerika `da yaşayan iki Türk vatandaşı, İzmir Emniyet
Müdürlüğü'ne e-posta yoluyla suç duyurusunda bulunmuştu.
Şırnak ili İdil İlçesi'nde düzenlenen Newroz kutlamalarına katılan Sarya Fidan (19)
Zeynep Fidan(20), İdil Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sait Çatak (50), DTP yöneticisi
İsa Yağbasan (27), Newroz kutlamasında sunuculuk yapan Sorgul Sadak (23), Kadri
Kaya (18), Şirin Mungan (18), Menifa Musaoğlu (18) ve Zeynep Erçik'in (19)
hakkında Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi uyarınca 'yasadışı örgüt
propagandası yapmak' iddiasıyla açılan dava 2007 yılında sonuçlandı. Diyarbakır 4.
Ağır Ceza Mahkemesi sanıklara 10'ar ay hapis cezası verdi.
8 Mart günü İzmir’in Torbalı İlçesinde DTP tarafından “8 Mart Dünya Emekçi
Kadınları Günü” nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yapan Sosyalist
Demokrasi Partisi İl Başkanı Semra Uzunok, DTP üyesi Hediye Tekin ve Nazime
Ceren Salmanoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme” iddiasıyla dava açıldı. Davanın
ilk duruşması 3 Kasım günü gerçekleştirildi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından
Ankara'da yapılan protesto gösterisinde bir konuşma yapan ve 'Bu ülkede Ermeni
soykırımı olmuştur' diyen yazar Temel Demirer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301.
maddesinden dava açıldı. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan
davanıngörülmesine 6 Mart 2008 tarihinde başlanacak.
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Sonuçlandı. 18
kişiye 1 yıl 6'şar
ay hapis cezası
verildi.

Devam Ediyor.

Sonuçlandı. 9
kişiye 10'ar ay
hapis cezası
verildi.

Devam Ediyor.

Devam Ediyor.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

427 Mehmet Nuri Tanrıkulu

480

TMK 7/2

2007
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Diyarbakır 4.
Ağır Ceza
Mahkemesi

Emekli İmam Mehmet Nuri Tanrıkulu hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından "24 Ağustos 2007 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesin Uzungeçit kırsalı
alanının Kader Tepe mevkisinde öldürülen 11 militandan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı
4'ü için 30 Ağustos 2007 tarihinde Huzurevler Mahallesi'ndeki Mekke Camisi altında
bulunan yas evinde DTP organizesinde açılan taziyeye katıldığı, burada bölücü ve
şiddet içerikli sloganlar atan grup içinde aktif bir şekilde yer alarak terörist
cenazelerini sahiplendiği" gerekçesiyle dava açıldı. Davanın 18 Aralık günü görülen
duruşmasında tutuklu sanık emekli imam Tanrıkulu hazır bulundu. Sanık Tanrıkulu,
bir örgüt üyesinin cenaze törenine katıldığını belirterek, ''Ancak bu cenaze töreninde
Devam Ediyor.
ne slogan attım ne de yasadışı birşey yaptım. Ben emekli bir imamım. 30 yıl hizmet
ettim. Ben dini vecibelerimi yerine getirmek amacıyla kime ait olursa olsun tüm
cenazelere katıldım. Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın da
cenazesine katıldım, asker cenazesine de. Ben orada Kürtçe bir konuşma yaptım.
Konuşmamda bir ayet ile peygamber efendimizin hadisini okudum. Orada cenabı
Allah'ın şehidi nasıl tarif ettiğini anlattım. Kesinlikle iddianamede yazılı olduğu gibi,
'şehitler inançları uğruna yaşamlarını yitirinlerdir, onların felsefelerine, ideolojilerine
sahip çıkmayılız, onlar mazlum ve ezilen bir halkın şehitleridir' şeklinde sözler
sarfetmedim'' dedi. Mahkeme heyeti sanık Tanrıkulu'nun tahliyesine karar verdi.
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Yargıtay Kararları
Yargıtay, feshedilen Demokratik Halk Partisi Cizre (Şırnak) İlçe Örgütü'nün 15 Ağustos 2001 tarihinde
Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümü nedeniyle yaptığı basın açıklaması ve ardından
çıkan olaylar nedeniyle Ülkede Özgür Gündem gazetesi Şırnak Temsilcisi Hüseyin Avşar, DTP Cizre İlçe
Başkanı Ali Güven, Genel-İş Sendikası Cizre Şubesi yöneticisi Bahattin Yağardık, DEHAP Cizre İlçe
Başkanı Abdurrezak Türk, Seyfettin Dikmin, Sabri Dal, Revşen Gül, Özlem Güven ve Behiç Tanrıverdi
hakkında verilen "kamu malına zarar vermek" ve "halkı düşmanlığa kışkırtmak" suçlarından birer yıl altışar
ay hapis cezasını onadı.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Silopi'de kaybolan (25 Ocak 2001) HADEP yöneticileri Ebubukir Deniz ve Serdar
Tanış için 4 Nisan 2001 tarihinde gerçekleştirilen oturma eylemini düzenleyen HADEP Siirt İl Başkanı
Abdurrahman Taşçı, HADEP Parti Meclisi üyesi Ahmet Konuk, İl Örgütü yöneticileri Aysel Adar, Muhyettin
Timurtaş, Bedri Polat, M. Emin Batur, Süleyman Yaş, M. Emin Köneş, Abdullah Gök ve Ahmet Destan'a
"izinsiz gösteri düzenledikleri" gerekçesiyle verilen birer yıl üçer ay hapis ve 118 YTL para cezasını
onayladı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bir konuşması nedeniyle yargılanan kapatılan DEHAP'ın Mardin İl Başkanı
Rıdvan Olcasöz hakkındaki beraat kararını bozdu. 13 Nisan 2004 tarihinde "PKK'nin AB tarafından terör
listesine alınması" konusunda bir basın açıklaması yapan Rıdvan Olcasöz, eski TCY'nin 312. maddesi
uyarınca Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme, "suç unsurlarının oluşmadığı"
gerekçesiyle beraat kararı verdi. Cumhuriyet Savcılığı'nın temyizi üzerine davayı ele alan Yargıtay 8. Ceza
Dairesi de beraat kararını onadı. Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine dosyayı görüşen
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, dairenin onama kararını bozdu.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Milli Gazete yazarı Selahattin Aydar'a gazetede 11 Eylül 2001 tarihinde
yayınlanan "Çocuklarımıza sahip çıkalım" başlıklı yazısı nedeniyle verilen hapis cezası kararını görevsizlik
nedeniyle bozdu. Yargıtay, davanın asliye ceza mahkemesinde görülmesine karar verdi. Yazı nedeniyle
İstanbul DGM'de yargılanan Aydar'a verilen hapis cezası 2004 yılı Mayıs ayında Yargıtay 8. Ceza Dairesi
tarafından onanmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine dava Yargıtay Ceza Genel
Kurulu'nda ele alınmıştı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2005 yılı Şubat ayında 13'e karşı 14 oyla kararı
bozmuştu. DGM'lerin yerine kurulan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada
Mahkeme Aydar'ı bir kez daha 1 yıl 8 ay hapis cezasına (eski TCY 312. madde) mahkum etmişti.
Mahkemenin kararında direnmesi nedeniyle dava, yeniden Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda görüşüldü.
Yargıtay, yazar Orhan Pamuk'un 'Türklüğü aşağılama' suçundan yargılandığı davanın, soruşturma ve
kovuşturma izni verilmediğinden düşürülmesine ilişkin kararı onadı. Pamuk hakkında, İsviçre'de
yayımlanan bir dergiye verdiği röportaj nedeniyle eski Türk Ceza Kanunu'nun 'Türklüğü aşağılamak'
suçunu düzenleyen 159. maddesi uyarınca dava açılmıştı. Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu
maddeden yargılama yapılabilmesinin Adalet Bakanı'nın iznine bağlı olduğuna karar vermişti. Aralarında
avukat Kemal Kerinçsiz'in de bulunduğu müdahiller, kararın bozulmasını istemişlerdi. Yargıtay 9. Ceza
Dairesi, bozma talebini geri çevirdi.
Yargıtay, eski İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile kurul bünyesinde
oluşturulan Azınlık ve Kültürel Haklar Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Baskın Oran'ın 'halkı kin ve
düşmanlığa tahrik' ettiği kararına vardı. Oran'ın kaleme aldığı 'Azınlık ve Kültürel Haklar Raporu' nedeniyle
açılan davada yerel mahkemenin kararını esastan bozan Yargıtay 8. Ceza Dairesi 'Özgürlük sorumluluğu
gelişigüzel bir sorumluluk değildir' tezini savundu. Kaboğlu ve Oran Ankara 28. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak. Davalar Yargıtay'ın görüşü doğrultusunda biterse Kaboğlu ve Oran
sekiz yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek. Kaboğlu ile Oran hakkında, 'Azınlık ve Kültürel Haklar
Raporu' nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'yargıyı alenen aşağılama' suçlamalarıyla Ankara 28.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Yargılama tahrik suçlamasında beraatle sonuçlanmış,
mahkeme, aşağılama suçlamasında ise davayı düşürmüştü. Yargıtay 8. Ceza Dairesi Kaboğlu ve Oran'la
ilgili temyiz isteğini 13 Eylül günü sonuçlandırdı. İlk olarak 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçu
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yönünden değerlendirme yapan 8. Daire, bu konuda yargılama için eski TCK'ya göre (765 sayılı Türk
Ceza Kanunu) Adalet Bakanı'nın izni gerektiğine işaret ettikten sonra izin konusunda net bir görüş
bulunmadığına dikkat çekti ve yerel mahkemenin bu suç yönünden davanın düşürülmesi kararını bozdu.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, eski TCK'nın 312'nci maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik'
suçlaması yönünden yaptığı değerlendirmede ise, özgürlük sorumluluğunun gelişigüzel sorumluluk
olmadığını kaydederek şunları savundu: "Demokratik rejimlerde devletin, takdir alanının sınırları çizilmiş
olarak, nesnel ölçü ve nedenlere dayanarak, düşünce özgürlüğünü sınırlayabileceği ifade edilir. 'Açık ve
yakın tehlike' oluşturan, ulusal güvenliği bozan ifadelerin yasaklanması evrensel kuraldır. Kamu düzeni
kavramı ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Milletlerin sosyal ve psikolojik şartları aynı değildir. İşte
burada devletlerin takdir marjı karşımıza çıkar. Devletler bunun biçimlendirilmesinde toplumsal yapılarının
yanında, tarihsel geçmişlerini de gözetmek durumundadır." Raporun bilinçli hazırlandığı, gelen tepkiler
üzerine üç paragrafının çıkarılıp bazı kelime ve ifadelerin yumuşatıldığı kaydedilen kararda şöyle denildi:
"Lozan Anlaşması uyarınca Türkiye'deki azınlıklar Müslüman olmayan vatandaşlardır. Raporda ise
azınlığın etnik, dilsel ve dinsel olmak üzere üç türlü olduğundan, Türkiye'de sadece din kıstasının esas
alındığından söz edilmiştir. Türkiye'de Müslüman olmayan vatandaşlar dışında azınlık yoktur. Yeni bir
azınlık tanımının yaratılması, etnik ve kültürel çeşitliliği olan üniter devlet ve milletin bölünmezliğini
tehlikeye düşürecek bir sonuca ulaşacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyal sınıf, etnik köken, ırk, dil, din
ve bölge ayrımı yapılmaksızın bütün vatandaşlar yasalar önünde eşittir." Raporda yer alan 'Millet sözcüğü
altkimlikleri ret anlamına gelir' ifadesinin, kamu düzeni ve güvenliği için tehlike yaratacağı savunulan
kararda şunlar savunuldu: "Etnik ve kültürel çeşitliliği barındıran Türkiye'de bu çeşitliliklerden bir veya
birkaçı öne çıkarılırsa barışçı toplumun bir kesimini diğer kesimi aleyhine veya halkı birbirine karşı kamu
düzeni, kamu güvenliği için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik suçu
oluşur. Türk milleti kavramı ırka, etnik kökene ve dine dayanmamaktadır. Altkimlik-üstkimlik ayrımı
yapılarak eleştiri ve düşünce özgürlüğü sınırları aşılmış, suçlama niteliği taşıyan ve kamuoyuna açıklanan
rapor içeriğiyle toplumsal tehlike boyutlarına ulaşılmıştır." Kararda Oran ile Kaboğlu'nun 'halkı kin ve
düşmanlığa tahrik' suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiği ifade edildi. 8. Daire üyesi Hamdi
Yaver Aktan ise karara karşı oy kullandı. Aktan, gerekçelerini şöyle sıraladı: "Rapor resmi görüşe karşı
eleştiriler getiriyor ve entelektüel derinlik taşıyor diye yadsınamaz. Bireylerin Anayasa'ya aykırı
düşünmelerine engel bulunmamaktadır. Raporun hiçbir yerinde şiddete tahrik yoktur. Yasallık ilkesiyle
birlikte düşünüldüğünde kamu güvenliğinin bozulmadığı, açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkmadığı açıktır.
Raporu 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yaptırıma bağlamanın, normun sınırlarını özgürlükler
aleyhine genişletmek anlamına geleceğine ve bu halde suç olanla olmayan arasındaki sınırın, hoşa
gidenle gitmeyen arasındaki sınıra dayanabileceğine nazaran, çoğunluk düşüncesine katılmıyorum."
Yargıtay Başsavcılığı ise, Yargıtay 8. Ceza Dairesinin kararına itiraz etti. Beraat kararının onanmasını
isteyen Başsavcılık, dava konusu rapordaki düşüncelerin 'kamu güvenliği açısından tehlike oluşturmadığı
için suç olmadığını' vurguladı. Gerekçede dava konusu raporun eski TCK 312. maddeye göre suç
oluşturduğunun kabul edilebileceği, ancak yeni TCK'ya göre (216. madde) suç oluşturmadığı savunuldu.
Dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gidecek. Kurul, itirazı kabul ederse beraat onanacak. Kurul, itirazı
reddeder ve ceza istemli daire kararını paylaşırsa bu kez dosya ceza ihtimali çok artmış olarak yeniden ilk
mahkemesine dönecek.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sendikacı Mehmet Hanifi Bekmezci'ye basın açıklamasında söylediği sözler
nedeniyle yerel mahkemenin verdiği 301. madde cezasını, bildirinin "ağır eleştiri" niteliğinde olduğunu
saptayarak bozdu. Bekmezci, 29 Eylül 2005'te Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Tunceli
Şube Başkanı'yken yaptığı açıklamada, Tunceli'de öldürülen Hasan Şahin'e ve bir polisin öldürdüğü taksi
şoförü Hasan Akdağ'a değinmiş, polisin bunların ardından Tunceli'de keyfi gözaltı furyası başlattığını,
buna dair basın açıklamalarını da engellediğini söylemiş, ayrıca "Genelkurmay'ın talimatıyla, sivil faşist
güçlerin de harekete geçirilip devreye sokulmasıyla ülkemizin çeşitli yerlerinde tezgahlanan linç girişimleri
ve saldırılar henüz hafızalarımızda yerini korumaktadır" ifadesini kullanmıştı. Savcılık tarafından TCK’nın
301. maddesine dayanılarak açılan dava sonucu Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi, 14 Şubat 2006 tarihli
kararında Bekmezci'nin suçlu olduğuna hükmetmiş, beş ay hapis cezası adli para cezasına çevrilmişti.
Bekmezci'nin avukatı Barış Yıldırım davayı Yargıtay'a taşımış, temyiz başvurusunda Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'nin (AİHM) ifade özgürlüğünün yalnızca zararsız veya önemsiz haberler, düşünceler için değil,
halkın bir bölümü için aykırı, kuraldışı, şaşırtıcı veya endişe verici olanları için de geçerli olduğuu
vurgulayan kararlarını anımsatmıştı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Bekmezci'ye verilen cezayı bozduğu 6
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Kasım 2007 tarihli kararında itirazı yerinde bulduğunu, bildirinin tamamının incelenmesiyle "ağır eleştiri
niteliğinde ifadeler içerdiği"ni ve suçun unsurlarının oluşmadığını belirtti.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 2002 yılında Almanya'da devlet kaynaklı cinsel işkenceden söz eden İHD
İstanbul Şubesi eski Başkanı avukat Eren Keskin hakkında verilen 6 bin YTL para cezasıyla ilgili kararı
usulden bozdu. Yargıtay, "Askeri kuvvetlerinin manevi şahsiyetine hakaret" iddiasından suçlu bulunan
Keskin'e ek savunma hakkı verilmeden davanın karara bağlandığını belirtti. Keskin'in konuşmasının
gazetelerde yayınlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Prof. Necla Arat şikayette
bulunmuşlardı. Ardından Keskin hakkında Kartal 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.15 Mart
2006'da mahkeme, "Kadın Hakları Eşittir İnsan Hakları" konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle
Keskin'i, TCK’nın 301. maddesinden 10 ay hapse mahkum etmişti. Mahkeme, hapis cezasını 6 bin YTL'ye
çevirmişti. Son olarak mahkeme, ikinci yargılamada, hükümetin 301. madde üzerinde çalışmalarının
sonuçlarını beklemek üzere, Keskin'i yargılamaya 7 Şubat 2008'de sürdürmeye karar vermişti.
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un, "kişilik haklarına hakaret" edildiği
gerekçesiyle Penguen dergisinin aleyhine açtığı davada, 5 bin YTL manevi tazminata hükmetilmesine
ilişkin kararı bozdu. Yargıtay'ın bozma kararında, “…Davanın reddi gerekirken yazılı şekilde dosya
kapsamında uygun düşmeyen gerçeklerle kısmen kabul kararı verilmesi doğru görülmemiştir. Karar bu
nedenle bozulmalıdır” denildi. 2 Kasım 2007 tarihinde oybirliğiyle alınan karar Penguen dergisi yönetimine
Şubat 2008 tarihinde tebliğ edildi. Kararda, “..görsel basında da davacının uyku durumuyla ilgili birçok
görüntüye yer verildiği ve bu hususun kamuoyunun bilgisi dahilinde olduğu bir gerçektir. Basında çıkan
haber ve eleştiri gerçek oldukça, doğru vakalara dayandıkça, doğru bir amaca yönelik bulundukça, incitici
olsa bile sorumluluk söz konusu olamaz. Bakan olan davacının siyasi kimliği ve konumu gözetildiğinde
ağır dahi olsa yapılan eleştirilerin hoşgörü ile karşılanması gerekir” tespitine yer verildi. 20 Eylül 2006’da
Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Atilla Koç'un, "kişilik haklarına hakaret" edildiğine hükmetmiş, dergi
sahibi Erdil Yaşaroğlu, yazı işleri müdürü Fatih Solmaz ve derginin yayıncısı Pak Basın Yayın Şirketi
tazminata mahkum etmişti. Yargılamaya 27 Eylül 2005'te başlanmıştı.
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''İsyan'' adlı kitapta kişilik haklarının ihlal
edildiği iddiasıyla yazar Yalçın Küçük ve yayıncı Penguen firması aleyhine açtığı manevi tazminat
davasını reddeden yerel mahkeme kararını onadı. Başbakan Erdoğan, Küçük'ün ''İsyan'' adlı kitabındaki,
''...Bu başbakanlığa oturtulmuş kişi, İslam tarihinde yazılı cahiliye devrinden kalma bir kişidir. İrecep
İrdoğan, sağlıklı görünmemektedir...'' şeklindeki ifadeleri nedeniyle Küçük ve yayıncı firma aleyhine 2005
yılında 40 bin YTL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi davayı
reddetmişti. Başbakan Erdoğan'ın avukatlarının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 4. Hukuk
Dairesi'ne geldi. Daire, yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak, onadı.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Genelkurmayın şikayeti üzerine Adalet Bakanlığı'nın 301'den yargılanmalarını
istediği üç gazeteci ve bir milletvekiliyle ilgili talebi reddetti. 30 Ocak 2006'da yayımlanan "Şemdinli'de 13
soru" başlıklı haber nedeniyle Radikal gazetesi muhabiri Zihni Erdem, "İtirafçı varsa devlet de vardır"
başlıklı yazısından da Milliyet gazetesi yazarı Derya Sazak, ayrıca, sorumlu müdür Hasan Çakkalkurt ile
CHP milletvekili Esat Canan hakkında açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı. Bunun üzerine
Genelkurmay Başkanlığı, 301. maddeden dava açılması için Eyüp 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.
Ancak mahkeme kararını yerinde buldu. Karar üzerine Adalet Bakanlığı devreye girerek yazılı emir yoluyla
kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, talebi oybirliğiyle reddetti: "Yazılar haber niteliğinde ve kamunun
bilgilendirilmesi çerçevesinde kalması nedeniyle bozma istemi yerinde görülmemiştir."
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Başbakanlık Takip ve Koordinasyon Kurulu'nun başkanlığına Başbakanlık
Müsteşarı Ömer Dinçer'in getirilmesini konu alan "İrtica Takibi Durdu" başlıklı haber nedeniyle Milliyet
gazetesinin Dinçer'e tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu. Dinçer, Milliyet
gazetesinin 20 Eylül 2004 tarihli sayısında, "basın yoluyla kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu"
gerekçesiyle manevi tazminat davası açmıştı. Yargıtay, kararında, "Haberin özle biçim arasında dengesi
önemli" ve "Başlık içerikle bütünlük arz ediyor" tespitlerine yer verdi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, “İş Bilenin, Kılıç Kuşananın” başlıklı yazıda “devletin askeri
kuvvetlerini tahkir ve tezyif ettiği” iddiasıyla yargılanan sansursuz.com sitesi yazarı Rahmi Yıldırım
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hakkındaki beraat kararın onanmasını istedi. Yargıtay Başsavcılığı, Genelkurmay Başkanlığı'nın
şikayetiyle TCK’nın 301. maddesinden Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Yıldırım’ın
kullandığı “Paşalar sermaye düzeninin koruyucusu, neferi, aktörü, figüranları” ifadelerinin sert, sarsıcı ve
incitici olduğunu, ancak, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yargıtay'ın
berat kararını bozması durumunda Yıldırım yeniden yargılanacak.
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TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ
Güvenlik Güçleri tarafından Müdahale edilen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde TOKİ tarafından yaptırılan Burgaz Kent konutlarında çalışan ve
yüklenici firmadan 3 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle 3 Temmuz günü eylem yapan işçilere polis
müdahale etti.
Ankara’da 17 Temmuz günü, Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) üyesi bir grubun, “Seçim çare değil!
Bağımsızlık, demokrasi mücadelesine katıl!” sloganı ile seçimleri protesto edip Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne gerçekleştirmek istediği yürüyüşe polis müdahale etti. Polis, Yüksel Caddesi’nde göstericilerin
önünü keserken, HÖC üyeleri yaklaşık 5 saat süren bir oturma eylemi yaptı. Ancak polis oturma elemine
de müdahale etti.
20 Temmuz günü Taksim Meydanı'nda, 22 Temmuz'daki seçimlerde oy kullanılmaması yönünde çağrıda
bulunmak amacıyla basın açıklaması yapan ve seçimleri protesto eden Mücadele Birliği Platformu
üyelerine polis müdahale etti.
22 Temmuz günü, Diyarbakır'da Ofis Semti'nde 'Bin Umut' Adayları'nın seçilmesini kutlamak isteyen
kalabalık gruba polis müdahale etti.
3 Ağustos günü Aydın Karacasu'da, ilçeye bağlı dört köy arasındaki su kullanım anlaşmazlığı sebebiyle
eylem yapan Tavas karayolunu trafiğe kapatan köylülere güvenlik güçleri müdahale etti. (zaman 04.08.07)
Malatya’da 11 Ağustos günü, kayıtlı olmadan seyyar satışı yaptıkları iddiasıyla ceza kesilen karpuz
satıcıları, karpuzlarını belediye binası önüne döktü. Belediye Başkanı Cemal Akın ile görüşmek isteyen
satıcılara polis müdahale etti.
İzmir Ambarlar'da kurulu olan Akdeniz Selçuk Nakliyat Kargo Şirketi'nde sendikalı oldukları için 5 işçinin
işten çıkartılmasını 16 Ağustos günü protesto eden işçilere polis müdahale etti.
1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle, aralarında İHD, DTP, EMEP, SDP, ESP, EHP, ÖDP, MKM, Alevi
İnisiyatifi, Eşit Özgür Yurttaş Hareketi, Demokratik Özgür Kadın Hareketi, Barış Anneleri, Kürt Enstitüsü,
Dersim Enstitüsü, Demokratik Emek Konfederasyonu gibi çok sayıda siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve
demokratik kitle örgütü üyesinin bulunduğu kadınların Taksim Meydanı'ndan Galatasaray Lisesi önüne
yürümelerine ise polis tarafından izin verilmedi.
9 Eylül günü İzmir Fuar Alanı'na gelerek, "Eşitlik, özgürlük ve adalet istiyoruz" DEV LİS imzalı pankart
açmak isteyen SDP'li öğrencilere ilk olarak, fuarın özel güvenlik görevlileri ile çevik kuvvet ekipleri
müdahale etti.
Tersane İşçileri Birliği Derneği (TİB-DER) üyelerini 13 Eylül günü Anadolu Tersanesi önünde yaptıkları
eyleme polis müdahale etti.
2 Ekim günü Antakya’da, Belediye’ye ait Arıtma Tesisinden çıkan pis kokuların mahallede yaşam sağlığını
engellediğini belirterek Arıtma Tesisi önünden Antakya Belediyesine doğru yürüyüş gerçekleştirmek
isteyen yaklaşık 500 kişilik gruba polis müdahale etti.
Ankara’da 5 Ekim günü akşam saatlerinde Yüksel Caddesi’nde bildiri dağıtan ESP’lilere polis müdahale
etti.

485

TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

10 Ekim günü, sınıfta kalanların tek lisede toplanmasına karşı çıkan ve kendilerini İstanbul
Cağaloğlu'ndaki İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü binasına zincirleyen iki lise öğrencisine polis müdahale
etti.
28 Ekim günü İstanbul Okmeydanı'da “Êdi Bese (Artık yeter)” pankartı açarak “son dönemde artan
saldırıları protesto eden” Eşit Özgür Yurtaş Meclisi aktivisti yüzlerce kişiye polis gaz bombaları ve
panzerlerle müdahale etti.
Mersin'de 27 Ekim günü, Siteler Karakolu'na 50 metre mesafedeki uzaklıkta bulunan alanda Şırnaklı
Kolanç Ailesi'nin yaptığı düğüne polis, “Kürtçe şarkı söylendiği” ve “sarı, kırmızı, yeşil renkli flamalar
açıldığı” gerekçesiyle müdahale etti.
11 Kasım günü Çanakkale’de, üniversitede öğrencilerinin Cumhuriyet meydanında düzenledikleri Yüksek
Öğretim Kurulu'nu protesto eylemine polis müdahale etti.
11 Kasım günü Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde DTP İlçe Teşkilatı'nda toplanan ve Güngör Caddesi'ne
doğru yürümek isteyen gruba polis, “PKK lehine sloganlar atıldığı” gerekçesiyle müdahale etti.
11 Kasım günü Mardin ili Nusaybin İlçesi'nde düzenlenen “Barış ve Demokrasi” mitingi öncesi arama
noktasında çıkan gerginlikte, polis DTP Eşbaşkanı Emine Ayna ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin
de aralarında bulunduğu kalabalık kitleye gaz bombalarıyla müdahale etti.
DTP'nin “Yeter Artık” sloganıyla 17 Kasım günü Van'da yaptığı mitingde, bir grubun “PKK lideri Abdullah
Öcalan posteri açması” üzerine polis göstericilere müdahale etti.
20 Kasım günü Elazığ'da, Yurtsever Gençlik Hareketi'nin (YGH) “Dersim İsyanı'na öncülük eden Seyit
Rıza'nın idam edilişinin 70. Yıldönümü” nedeniyle yapmak istediği anma etkinliğine polis müdahale etti.
DTP'nin 25 Kasım günü İstasyon Meydanı'nda düzenlediği “Onurlu yaşama çağrı” mitingi sonrası Ofis
Semti'ne doğru yürüyüşe geçen kitleye polis müdahale etti.
Gaziantep’te 27 Kasım günü, otobüs işletmesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından beş ay önce ihaleyle
özel bir şirkete devri sonrası belediye otobüs işletmesinde çalışan ve kadrosu söz konusu şirkete
devredilen 250 işçi, şirket yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle sözleşmesi fesih edilip işsiz
kalınca Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Asım Güzelbey ile görüşmek istedi. İşçilerin binaya girişine
izin vermeyen polis sürücüler ve aileleri girmekte direnince biber gazı ile müdahale etti.
19 Kasım günü Ahmet Kaya'nın 7. ölüm yıldönümü nedeniyle, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu'nda
öğrenciler tarafından düzenlenmek istenen etkinlik okul yönetimi tarafından engellendi. Öğrenciler ile
konuşan Dekan Gönül Akçamete, etkinliğin iptal edilmesini istedi. Öğrenciler etkinliği iptal etmeyince,
Akçamete, önce kantinin elektriklerini kestirdi, ardından okula polis çağırdı.
25 Kasım günü tarihinde DTP’nin Diyarbakır’da düzenlediği miting sonrasında yürüyüş yapan gruba polis
müdahale etti.
1 Aralık günü Hakkari ilinde “Onurlu bir yaşam için demokrasi ve barış mitingi”nin sona ermesinden sonra
il merkezine doğru yürüyüşe geçen kitleye polis gaz bombasıyla müdahale etti.
5 Aralık günü İstanbul’da, ulaşım zammını protesto için Avcılar Kampusu Öğrenci Kültür Merkezi
önünden yürüyüşe başlayan gruba polis müdahale etti. Kampus kapısında hazır bekleyen sivil polisler
üniversitelilere müdahale ederek, içeride güvenliğin sorumlu olup, müdahale etmediklerini fakat
kampustan sonra kendilerinin görevli olduğunu, pankart ve sloganlarla bir yürüyüşe izin vermeyeceklerini
söylediler. Durumu gerginleştirmek istemeyen üniversiteliler pankartlarını kapatarak yürümeye devam
ettiler. Bu kez de polis slogan atıldığından dolayı yürüyüşe müdahale edip engellemeye çalıştı.
Üniversitelilerin önünü kesen polis, “Okuldan çıkan normal öğrenciler gibi yürüyecekseniz yürüyün yoksa
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durdururuz” şeklinde tehdit de bulundu. Bunun üzerine megafonla etraftakilere eylemin amacını anlatmak
isteyen üniversitelilere polis müdahale etti.
İstanbul Okmeydanı’nda 9 Aralık günü çeşitli demokratik kurumların katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşe
polis müdahale etti.
İstanbul Valiliği'nin 9 Aralık günü DTP tarafından Çağlayan Meydanı'nda yapılması planlanan mitingi
yasaklaması sonrası Gazi Mahallesi'nde slogan atıp bir süre yürüyüş yapan gruba polis panzerler ve gazla
müdahale etti.
15 Aralık günü Siirt Cumhuriyet Alanı'nda yapılmak istenen “Êdî Bes e” mitingine izin verilmemesi
nedeniyle DTP Siirt İl binası önünde yapılan basın açıklamasının ardından yürüyüşe geçen gruba polis
müdahale etti.
Özgür Gündem gazetesi çalışanlarının “sansüre hayır” manşeti ile 17 Aralık günü Galatasaray Lisesi
önünde yaptıkları açıklamanın ardından yapmak istedikleri yürüyüşe polis izin vermedi.
17 Aralık günü Mersin’de 'Êdî Bes e' mitinginin valilik tarafından yasaklanması üzerine DTP binası önünde
toplanan ve sloganlarla yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etti.
21 Aralık günü, “sınır ötesi operasyonu protesto etmek amacıyla” Adana AK Parti İl binasına siyah çelenk
koyan ve daha sonra İnönü Parkı'ndan DTP il binasına sloganlarla yürümek isteyen 150 kişilik gruba polis
müdahale etti.
21 Aralık günü İstanbul’da, “sınır ötesi operasyonu protesto etmek için” AK Parti Esenler İlçe Örgütü
önünde basın açıklaması yapmak isteyen DTP'lilere polis müdahale etti.
DTP’nin 23 Aralık günü İzmir’de düzenlemek istediği mitingin İzmir Valiliği tarafından yasaklaması üzerine
Kadifekale Semti'nden açıklamanın yapılacağı DTP İzmir İl binası önüne yürümek isteyen gruba polis
müdahale etti.
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2007 Yılında Toplantı Ve Gösteriler Nedeniyle Açılan Soruşturmalar
HAKLARINDA SORUŞTURMA
AÇILAN KİŞİLER

SORUŞTURMANIN
AÇILDIĞI TARİH

SORUŞTURMA GEREKÇESİ

1

Abdullah Güngen, Aydın Pusat, M.
Selim Basan, Songül Akar, Akide İdin
ve Abid İke

2007

Şırnak ilinde, 2007 Newrozu Tertip Komitesi üyesi 6 kişi (Abdullah Güngen, Aydın Pusat, M. Selim Basan, Songül
Akar, Akide İdin ve Abid İke) hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri”
iddiasıyla soruşturma açıldı.

2

Ali Çalışkan, Ramazan Sağlam, Musa
Sever, Lütfi Demirkapı, Yusuf Altun,
İbrahim Akın, Filiz Kurnaz, Kürşat
Toğrul, Hasan Hüseyin Evin, Servet
Ali Çınar, Aydın Karataş, Levent
Çelik, Havas İlhan, Barış Yıldız, Adem
Aras, Barış Aydın, Buket Güçlü,
Zehra Türkmen, Cemil Demirhan,
Cem Bolat, Erdal Yüksel, Turan Kara,
Cihan Başdemir ve Mehmet Nuri
Uyanık

2007

“İzmir Barışını İstiyor” adlı yürüyüşe katılan ve haklarında 13 Ocak günü “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na
istinaden” soruşturma açılan Ali Çalışkan, Ramazan Sağlam, Musa Sever, Lütfi Demirkapı, Yusuf Altun, İbrahim Akın,
Filiz Kurnaz, Kürşat Toğrul, Hasan Hüseyin Evin, Servet Ali Çınar, Aydın Karataş, Levent Çelik, Havas İlhan, Barış
Yıldız, Adem Aras, Barış Aydın, Buket Güçlü, Zehra Türkmen, Cemil Demirhan, Cem Bolat, Erdal Yüksel, Turan Kara,
Cihan Başdemir ve Mehmet Nuri Uyanık hakkında takipsizlik kararı verildi.

3

Bozan Karayılan, Atilla Karadağ,
Seydi Kayabaşı, Kadir Kartal ve
Mehmet Karayılan

2007

4

Cemal Veske ve 49 kişi

2007

5

Dalha Kaya, Mahmut Singar, Şükran
Gültekin, Faruk Serkan, Ahmet İnan,
M.Emin Koçkar ve Hakkı Karaduman

2007

6

Davut Bozan, Salman Yılmaz, Ayşe
Üşenmez, Emin Bozkurt ve Salih
Kuday

2007
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Şanlıurfa ili Birecik ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle 4 Nisan günü Ömerli Köyü'ne
giden 5 kişi (DTP Birecik İlçe yöneticisi ve üyeleri Bozan Karayılan, Atilla Karadağ, Seydi Kayabaşı, Kadir Kartal ve
Mehmet Karayılan) hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”na muhalefet suçlaması ile
soruşturma başlatıldı.
DTP Mardin İl Başkanı Cemal Veske ve DTP'li yöneticilerinin aralarında bulunduğu 50 kişi hakkında Mardin ili Kızıltepe
ilçesinde “DEP Batman Milletvekili Mehmet Sincar'ın 14. ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen anmaya katıldıkları”
gerekçesiyle 2911 sayılı “Gösteri ve Yürüyüş Kanunu'na muhalefet etmek” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde DTP tarafından gerçekleştirilen 'Barış mitingi'nde yasadışı slogan atıldığı ve 2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet edildiği tertip komitesi üyesi 7 kişi (DTP İlçe Başkanı Dalha
Kaya, TUHAYD-DER Başkanı Mahmut Singar, Belediye encümenleri Şükran Gültekin, Faruk Serkan, DTP İlçe
yöneticileri Ahmet İnan, M.Emin Koçkar ve Hakkı Karaduman) hakkında soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe 21 Kasım 2004'te polis ateşiyle öldürülen Uğur Kaymaz (12) ve babası Ahmet Kaymaz’ın vurulduğu
yerde 21 Kasım 2007 tarihinde düzenlenen anma etkinliğine katılan Eğitim-Sen üyeleri Davut Bozan, Salman Yılmaz,
Ayşe Üşenmez, Emin Bozkurt ve Salih Kuday hakkında Milli Eğitim Müfettişleri tarafından 8 Aralık'ta idari soruşturma
açıldı. Soruşturmaya tepki gösteren Eğitim-sen Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Enver Ete şunları söyledi: "Öğretmen
arkadaşlarımız 12 yaşındaki bir çocuğun, öğrencilerinin anmasına katılmışlardır. Ayrıca bu etkinlik ilk defa yapılan bir
etkinlik de değil. Soruşturmaya çok şaşırdık. Yasadışı bir slogan olmadı. 12 yaşındaki bir çocuk nasıl PKK üyesi
olabilir ki. Burada Eğitim-Sen'i ilgilendiren Uğur'un çocuk ve öğrenci oluşu." Açılan soruşturmanın dikkat çeken bir
diğer yönü ise, Davut Bozan adlı öğretmenin sekiz ay önce açığa alınmış olması. Bozan, şu anda öğretmen olmadığını
vurguladıktan sonra şöyle dedi: "Bugüne kadar üç yıl boyunca sayısız etkinlik oldu. Hiçbirine soruşturma açılmadı.
Öğretmen değilim, ama hakkımda soruşturma açılıyor. Görevime dönebilmek için Mardin Bölge İdare Mahkemesi'nde
açtığım dava devam ediyor. Eğitimciyiz, bir öğrencinin anmasına katılmak da mı suç."
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Hakkari’nin Şemdinli İlçesinde 1 Eylül Dünya Barış Günü “Barış Çadırı” kurarak etkinlik düzenleyen tertip komitesi ile
Umut Kitabevi’nin bombalanmasının yıldönümü nedeniyle yapılan basın açıklamasına katılanlar hakkında, Şemdinli
Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. “Barış Çadırı” için Kaymakamlığa başvuru yapan tertip komitesinin 7
üyesi ile Şemdinli olayıyla ilgili basın açıklamasına katılan Belediye Başkanı Yardımcıları Emin Sarı, İbrahim Öpengin
ve DTP’li 7 kişi soruşturma kapsamında Şemdinli Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi.
DTP'li Belediye Başkanı Emrullah Cin hakkında, 22 Temmuz seçimleri öncesinde 'Bin Umut' adayı İbrahim Ayhan'ın
seçim gezisi için oluşturulan konvoyu hazırladığı ve 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası"na muhalefet
ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

7

Emin Sarı, İbrahim Öpengin ve 7 kişi

2007

8

Emrullah Cin

2007

9

Evrim Kubilay, H. Necla Şengül,
Hüseyin Dağ, Ferhat Karacan, İlhami
Çaçan, Mahmut Çelik, Hasan İla,
Kudret Ecer,Volkan Köse, İlknur
Turgut, Yoldaş Türkoğlu, Cihan
Başdemir, Kenan Yılmaz İşler ve
Önder Öner

2007

10

Hüsnü Koyuncu , Cemal Özdemir ve
46 kişi

2007

11

İbrahim Binici, Sinan Sürmeli,
Mustafa Demir ve Yüksel Çıbık

2007

12

M. Salih Yıldız ve 10 DTP üyesi

2007

13

M. Salih Yıldız, Şahabettin Tamur,
Muhyettin Ünal, İzzet Dara, Abidin
Eniş, M. Arap Yardımcı, Bedirhan
Alkan, Atifet Akgül, Remziye Yaşar,
Mahsima Tüner ve Ahmet Gürdal

2007

14

Muhsun Konur

2007

15

Mukaddes Kubilay

2007

Ağrı ili Doğubeyazıt Belediyesinde “Öcalan’ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamaya katıldığı” gerekçesiyle
Belediye Başkanı Mukaddes Kubilay hakkında soruşturma başlatıldı.

16

Murat Ceylan

2007

Siirt ili Kurtalan Belediye Başkanı “Öcalan’ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamaya katıldığı” gerekçesiyle Murat
Ceylan hakkında soruşturma başlatıldı.

17

Naif Kayacan, İsa Bor, Mikail Atan, M.
Sıddık Akış, Recep Aktaş ve Hamza
Gündüz

2007

Hakkari ilinde 17 Mart 2007 tarihinde yapılan Newroz mitingi Tertip Komitesi üyesi 6 kişi (Naif Kayacan, İsa Bor, Mikail
Atan, M. Sıddık Akış, Recep Aktaş ve Hamza Gündüz) hakkında, '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu'na muhalefet ettikleri' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

18

Osman Ünal

2007

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde “Gündem gazetesine yönelik baskıları protesto amacıyla” yapılan basın açıklamasını
okuyan gazete çalışanı Osman Ünal hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet
etmek” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ünal, savcılığa giderek ifade verdi.

489

2006 yılında Diyarbakır’a giden canlı kalkanların yaptığı basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle 14 kişi( İHD Şb
Yönetim Kurul Üyesi Evrim Kubilay, dönemin İHD GYK üyesi H. Necla Şengül, DEHAP İl Başkanı Hüseyin Dağ, Y.K
üyesi Ferhat Karacan, İlhami Çaçan, Mahmut Çelik, Hasan İla, Kudret Ecer, SDP üyesi Volkan Köse, İlknur Turgut,
Yoldaş Türkoğlu, Cihan Başdemir, Kenan Yılmaz İşler ile ESP üyesi Önder Öner) hakkında soruşturma açıldı.
“İzmir’de 2006 Newrozunda izinsiz gösteri yaptıkları” iddiasıyla DTP İlçe Başkanı Hüsnü Koyuncu ve 47 kişi hakkında
soruşturma açıldı.
Şanlıurfa DTP İl Başkanı İbrahim Binici, Merkez İlçe Başkanı Sinan Sürmeli, il yöneticileri Mustafa Demir ve Yüksel
Çıbık hakkında 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" ettikleri suçlaması ile Ocak ayında
soruşturma başlatıldı.
Hakkari ili Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı, DTP Yüksekova İlçe Örgütü'nde 15 Ağustos günü düzenlenen etkinlik
nedeniyle Yüksekova Belediye Başkanı M. Salih Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 11 DTP'li hakkında soruşturma
başlattı.
DTP Yüksekova İlçe Örgütü binasında 15 Ağustos günü düzenlenen bir etkinliğe katılarak “örgüt propagandası
yaptıkları” iddia edilen ve aralarında Yüksekova Belediye Başkanı M. Salih Yıldız'ın da bulunduğu 11 kişi hakkında
soruşturma açıldı. Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Yüksekova Belediye
Başkanı M. Salih Yıldız, DTP eski İlçe Başkanı Şahabettin Tamur, DTP yöneticileri Muhyettin Ünal, İzzet Dara, Abidin
Eniş, M. Arap Yardımcı, Bedirhan Alkan, Atifet Akgül, Remziye Yaşar, Mahsima Tüner, Ahmet Gürdal ifade verdi.
İfade veren DTP'liler suçlamaları reddetti.
Şırnak ili Silopi ilçesi Belediye Başkanı Muhsun Konur hakkında, 2 Aralık 2006 tarihinde ateşkese destek vermek
amacıyla düzenlenen gösteriye katıldığı gerekçesiyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefetten Silopi
C.savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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Şırnak ili Cizre İlçesi'nde, PKK militanı Salih Gasır'ın taziyesine katıldıkları gerekçesiyle aralarında DEP eski
Milletvekili Selim Sadak, Silopi Belediye Başkanı Muhsun Konur, İdil Belediye Başkanı Resul Sadak, Cizre Belediye
Başkanı Aydın Budak, DTP Şırnak İl Başkanı İzzet Belge ve DTP ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 21 DTP'li hakkında
soruşturma başlatıldı.
“Siirt ili Pervari ilçesi Doğanca köyü kırsalında güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında yaşanan çatışma sonucu
yaşamını yitiren 2 militanın cenazelerinin ailelerine verilmemesi üzerine” Suruç ilçesinde düzenlenen gösteri ile ilgili
Cumhuriyet savcılığı tarafından 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

19

Selim Sadak, Muhsun Konur, Resul
Sadak, Aydın Budak, İzzet Belge ve
21 kişi

2007

20

Suruç ilçesinde 7 kişi

2007

21

Trakya Üniversitesi'nde okuyan 35
öğrenci

2007

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katledilmesini protesto etmek için 21 Ocak günü yürüyüş
düzenleyen Trakya Üniversitesi'nde okuyan 35 öğrenciye, Edirne Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2911 sayılı "Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

22

Yavuz Yılmaz, Hamza Avşar, Orhan
Avşar, Sürmeli Topçu, Güven Yılan,
Ramazan Yılmaz, Aliyar Gökçe,
Güner Yılmaz, Şirin Yılmaz, Dil
Morkoç, Vahip Dursunoğlu, Vehbi
Tağ, Erdinç Balcı ve Gürbüz Şit

2007

Ardahan ilinde, 14 kişi (Yavuz Yılmaz, Hamza Avşar, Orhan Avşar, Sürmeli Topçu, Güven Yılan, Ramazan Yılmaz,
Aliyar Gökçe, Güner Yılmaz, Şirin Yılmaz, Dil Morkoç, Vahip Dursunoğlu, Vehbi Tağ, Erdinç Balcı ile Gürbüz Şit)
hakkında '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek” suçlamasıyla soruşturma
başlatıldı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 6 Kasım günü YÖK’ün kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen basın
açıklamasına katılan 14 öğrenci hakkında jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Basın açıklamasına katılan
öğrencileri tek tek cep telefonlarından arayan jandarma öğrencileri ifade vermek için KTÜ Kanuni kampusü içinde
bulunan jandarma karakoluna çağırdı. “YÖK’e hakaret etmek, KTÜ Senatosu tarafından alınan kararlara uymamak,
Toplu gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etmek” suçlarıyla karşılaşan öğrenciler ifadelerini savcılığa vereceklerini
belirterek ifade vermediler.
22 Ocak günü İzmir’in Karşıyaka Semtinde gerçekleştirilen, “Tecrid karşıtı meşaleli eylem”den dolayı 36 kişi hakkında
soruşturma başlatıldı.

23

14 Üniversite Öğrencisi

2007

24

36 kişi

2007

25

7 kişi

2007

Ağrı ili Patnos ilçesinde su ve elektrik borçlarını ödemeyenlerin Yeşil Kart'larının iptal edilmesini miting yaparak
protesto ettikleri gerekçesiyle Miting Tertip Komitesi'nde yer alan 7 SES üyesi hakkında soruşturma başlatıldı.

26

70 DTP'li

2007

Diyarbakır ili Silvan İlçesi'nde 11 Temmuz'da düzenlenen seçim bürosu açılışına katılan 70 DTP'li hakkında
soruşturma başlatıldı.

27

70 kişi

2007

28

70 kişi

2007

29

84 kişi

2007
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne bağlı çeşitli fakültelerde öğrenim gören 70 öğrencinin, okuldan uzaklaştırılan ve
haklarında soruşturma açılan öğrenci arkadaşları için yaptıkları basın açıklamasından dolayı, “izinsiz toplantı ve basın
açıklaması yapmak” iddiasıyla haklarında soruşturma başlatıldı.
Mardin ili Dargeçit Cumhuriyet Savcılığı, Mardin'in Derik İlçesi'nde çıkan çatışmada yaşamını yitiren ve 3 Mayıs 2007
tarihinde Dargeçit'te toprağa verilen HPG'li Haysem Anık için düzenlenen cenaze törenine katılan Anık'ın babası olan
Dargeçit Belediye Başkanı Süleyman Anık, Kızıltepe Belediye Başkanı Cihan Sincar, Nusaybin Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Tanhan, Mazıdağı Belediye Başkanı Nuran Atlı, Sürgücü Belediye Başkanı Zeyniye Öner, Şenyurt Belediye
Başkanı Abdülkadir Ağaoğlu ve Yalım Belediye Başkanı Abdülkerim Adan ile DTP Mardin İl Başkanı Cemal Veske, il
ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 70 kişi hakkında 'Yasadışı gösteri yaptıkları' gerekçesiyle soruşturma
başlattı.
Tunceli'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen DTP Suruç İlçe Başkanı Şükrü Binici'nin oğlu “Faik Suruç”
kod adlı “Jehat Binici”nin 22 Nisan günü düzenlenen cenaze törenine katılan 84 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı
tarafından soruşturma açıldı.
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2007 Yılında Toplantı Ve Gösteriler Nedeniyle Açılan, Devam Eden Ve Sonuçlanan Davalar
HAKLARINDA DAVA
AÇILAN KİŞİLER

YARGILANDIĞI DAVANIN
DAVANIN
KANUN
AÇILDIĞI GÖRÜLDÜĞÜ
MADDESİ
TARİH
MAHKEME

1

Ahmet Aka

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri Yasası

2

Alican Ünlü, Salih Yıldız,
Muhyettin Ünal,
Bedirhan Alkan, Özgül
Özdemir Milas, Arap
Yardımcı, İdris Kurt,
Selim Aybar, Zübeyir
Celan, Güllü Zengin,
Doğan Aydın ve Fehmi
Selen

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri Yasası

Erdem Ulaş Çelik

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri Yasası
Siyasi Partiler
Yasası

3

2007

Mersin 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

2007

Yüksekova 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

YARGILANMA GEREKÇESİ
2 Aralık 2006 tarihinde düzenlenen bir basın açıklaması nedeniyle DTP Mersin İl
Başkan Yardımcısı Ahmet Aka hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlere Yasası
uyarınca dava açıldı. Davanın ilk duruşması 5 Mart günü yapıldı. Mersin 2. Asliye
Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Aka tahliye edildi. Aka, 31 Ocak günü
tutuklanmıştı.
DTP PM üyesi Alican Ünlü, Yüksekova Belediye Başkanı Salih Yıldız, DTP
Yüksekova yöneticisi Muhyettin Ünal, Bedirhan Alkan ve Belediye Meclis üyesi
Özgül Özdemir Milas, DTP Yüksekova İlçe Yöneticisi Arap Yardımcı, Belediye Meclis
üyesi İdris Kurt, Esendere Belediye Meclis üyesi Selim Aybar, DTP Büyükçiftlik
Belde Başkanı Zübeyir Celan, Güllü Zengin, Doğan Aydın ve Fehmi Selen hakkında,
Hakkari ili Yüksekova ilçesinde 21 Mart 2007 tarihinde yapılan Newroz kutlaması
nedeniyle “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri düzenleme” iddiasıyla dava açıldı.
Yüksekova 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 12 kişiye, 1’er yıl 3'er ay hapis
ve 375'er YTL para cezası verildi.

SON DURUM

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 12
kişiye 1'er yıl
3'er hapis ve
375'er YTL para
cezası verildi.

2007

Tunceli’nin Hozat ilçesinde, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in
öldürülmesine tepki göstermek amacıyla yapılan basın açıklamasında konuşan,
Devam ediyor.
Emek Partisi (EMEP) Hozat İlçe Başkanı Erdem Ulaş Çelik, 2911 Sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmekle suçlandı.

4

Ethem Açıkalın,
Yurdusev Özsökmenler,
Emrullah Cin, Cihan
Sancar, Muhsin Kunur
ve Leyla Güven

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri Yasası

2007

Adana 4.
Asliye Ceza
Mahkemesi

“Yasa dışı örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 6 Ekim 2007 tarihinde
tutuklanan Adana'nın Yakapınar Beldesi Belediye Başkanı Osman Keser'e destek
vermek amacıyla 8 Ekim tarihinde gittikleri Yakapınar Belediyesi'nden gözaltına
alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan
İHD Adana şubesi başkanı Ethem Açıkalın Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı
Yurdusev Özsökmenler, Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin, Kızıltepe
Belediye Başkanı Cihan Sincar, Silopi Belediye Başkanı Muhsin Kunur, Küçükdikili Devam ediyor.
Belediye Başkanı Leyla Güven hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasası'na muhalefet” iddiası ile Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Cumhuriyet Savcısı Necdet Yalçın Şen tarafından hazırlanan iddianamede, belediye
başkanlarının ile 2911 sayılı kanunun 28'inci maddesi gereğince bir buçuk ile 3 yıl
arasında ceza isteniyor. Ayrıca belediye başkanlarının tüm siyasi haklarından men
edilmesi de talep ediliyor.

5

Gülgin Ceylan, Nihat
Nucan ve Bahattin
Olaşmış

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri Yasası
Siyasi Partiler
Yasası

2006 veya
öncesi

Hazro Sulh
Ceza
Mahkemesi

Diyarbakır ili Hazro ilçesi DTP İlçe Başkanı Gülgin Ceylan, Başkan Yardımcısı Nihat
Nucan ve DTP üyesi Bahattin Olaşmış'a “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu'na muhalefet ettikleri” iddiasıyla,13 Mart günü Hazro Sulh Ceza
Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
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6

Gülseren Demir Aladağ

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri Yasası

7

Halil İmrek, Fadıl Bozan,
Mehmet Aslan, Sima
Dorak, Mehmet Yaşık,
Yılmaz Gül ve Eylem
Güden

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri Yasası
Siyasi Partiler
Yasası

2007

Adana 2. Sulh
Ceza
Mahkemesi

8

Hatem İke ve 36 kişi

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri Yasası

2007

Yüksekova
Asliye ceza
Mahkemesi

9

Hilmi Aydoğdu, Musa
Farisoğulları ve Murat
Ateş

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri Yasası
Siyasi Partiler
Yasası

2007

10

İsmail Hakkı Tombul,
Alaaddin Dinçer,
Kayhan Özkul, Lütfi
Gölpunar, Burhan
Poshoroğlu, Metin
Tatar, Elif Akgül Ateş,
Ali Berberoğlu, Adem
Bulat, Salih Karaaslan,
Haşim Akgün, Leyla
Can, Dengiz Sönmez,
Seçkin Süslü, Bülent
Kaya, Köksal Aydın,
İbrahim Fehmi Kütan,
Emir Ali Şimşek, Özgür
Bozdoğan, Abdullah
Çiftçi, Murat Kahraman,
Erkan Sümer ve Bedri
Tekin

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri Yasası
Siyasi Partiler
Yasası

492

2007

Van 2. Sulh
Ceza
Mahkemesi

Ankara 28.
13.07.2006 Asliye Ceza
Mahkemesi

16 Mayıs günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Gülseren Demir Aladağ, 2005
yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan yürüyüş sonucunda “toplantı
ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet”ten hakkında dava açıldığını, 6 Haziran
2007 tarihinde 2.Sulh Ceza Mahkemesi’nde davanın duruşması yapılacağına dair
tebligat aldığını belirtti.
2006 yılında Adana'da gerçekleştirilen Newroz kutlamaları nedeniyle tertip komitesi
üyeleri hakkında dava açıldı. İddianamede, EMEP yöneticisi Halil İmrek, Akdeniz
Sanat ve Kültür Merkezi çalışanı Fadıl Bozan, DTP Yüreğir İlçe Örgütü yöneticisi
Mehmet Aslan, DTP Adana İl Örgütü yönetici Sima Dorak, Küçükdikili eski Belediye
Başkanı Mehmet Yaşık, Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Adana Temsilcisi Yılmaz
Gül ve Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) Adana Temsilcisi Eylem Güden'in
"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na aykırı davrandıkları" gerekçesiyle
cezalandırılması istendi. Davanın ilk duruşması 1 Mayıs günü Adana 2. Sulh Ceza
Mahkemesi'nde başladı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Umut kitapevinin bombalanmasını protesto amacıyla
Yüksekova ilçesinde düzenlenen gösteri nedeniyle, 37 kişi hakkında dava açıldı.
İddianamede, aralarında Yüksekova eski Belediye Başkanı Hetem İke'nin de
bulunduğu sanıkların "izinsiz gösteri düzenledikleri" gerekçesiyle cezalandırılması
istendi. Dava, Yüksekova Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 7'si çocuk 11 kişinin ölümü 16 kişinin de
yaralanmasına neden olan 'termos içindeki bomba'lı saldırıyı protesto ettikleri için, 3
kişi (DTP Diyarbakır İl Başkanı Hilmi Aydoğdu, DTP Diyarbakır İl Yöneticisi Musa
Farisoğulları ile Murat Ateş) hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu'nun 33/c maddesi uyarınca 'dağılma sırasında silah ve araçlarla mukavemet
etme' suçlarından 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istemiyle
dava açtı.
Eğitim-Sen tarafından 2005 yılında düzenlenen "Büyük Eğitimci Yürüyüşü" nedeniyle
aralarında KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, Eğitim-Sen Genel Başkanı
Alaaddin Dinçer, SES Genel Başkanı Köksal Aydın ve İHD Ankara Şube Başkanı
Sailh Karaaslan'ın da bulunduğu 23 kişi hakkında açılan davaya 22 Şubat günü
Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, Avukat Mahmut
Nedim Eldem, polisin "ölçüsüz güç kullanımı" nedeniyle birçok eğitimcinin
yaralandığını söyledi. Duruşma 7 Mart günü görülen duruşmada esas hakkındaki
görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul,
Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer, Yapı Yol-Sen Genel Başkanı Bedri Tekin,
Büro Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Bülent Kaya, Birleşik Taşımacılık
Sendikası Genel Başkanı İbrahim Fehmi Kütan, SES Genel Başkanı Köksal Aydın
ve Eğitim-Sen yöneticilerinden Özgür Bozdoğan'ın "izinsiz gösteri düzenledikleri"
gerekçesiyle cezalandırılmasını 16 sanık hakkında ise beraat kararı verilmesini
istedi. Dava 4 Nisan günü sonuçlandı. Mahkeme, KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı
Tombul, Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer, eski Büro Emekçileri Sendikası
(BES) Genel Başkanı Bülent Kaya, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
(SES) Genel Başkanı Köksal Aydın, Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) Genel
Başkanı İbrahim Fehmi Kütan, Eğitim-Sen Genel Sekreteri Emir Ali Şimşek,
sendikaların şube başkanları Özgür Bozdoğan, Abdullah Çiftçi, Murat Kahraman ve
Erkan Sümer'i bir yıl altışar ay hapis ve 489'ar YTL para cezasına mahkum etti.
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Devam ediyor.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 11
kişiye 1'er yıl
6'şar hapis ve
489'ar YTL para
cezası verildi. 12
kişi beraat etti.
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Mahkeme, Tombul ve Kütan dışındaki sanıkların cezalarını erteledi. İki sanığa
verilen ceza bir yıl üçer ay hapis ve 407'şer YTL para cezasına indirildi. Eğitim-Sen
3 Nolu Şube Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Gölpınar, Tüm-BEl-Sen Yönetim Kurulu
üyesi Burhan Fosforoğlu, Haber-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Metin Tatar, SES Ankara
Şube Başkanı Adem Bulat, İHD Ankara Şube Başkanı Salih Karaaslan, Eğitim-Sen
Yönetim Kurulu üyeleri Elif Akgül Ateş ve Ali Berberoğlu, Kayhan Özkul, Haşim
Akgün, Leyla Can, Dengiz Sönmez ve Seçkin Süslü hakkında ise beraat kararı
verildi.

11

12

Lütfi Demirkapı, Ali
Çalışkan, Evrim Kubilay,
Sebahattin Filozoğlu,
Yurdagül Gümüş,
Erdoğan İskender
Ağcabay, Mihriban
Karakaya, Serkan Onur
Yılmaz, Zeliha
Koyupınar, Özgür
Yılmazer, Aydın
Karataş, Musa Sever ve
Ali Çelenk

Mustafa Çınar, Cemal
Yıldırım, Yusuf Uyan,
Hüseyin Akpınar, Bülent
Kaya, Murat İşeri, Cem
Bilici, Suat Planlı,
Hüseyin Gölpunar,
Ahmet Turan, Kamuran
Emir, İbrahim Kara,
Necdet Bekçi, Kenan
Akbaba ve Mehmet
Karaaslan
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2007

2007

İzmir 3. Asliye
Ceza
Mahkemesi

22 Ocak günü İzmir’in Karşıyaka ilçesinde F Tipi Cezaevleri’nde sürdürülen tecrit ve
ölüm oruçlarına ilişkin meşaleli yürüyüş yapan İHD İzmir Şube Başkanı Lütfi
Demirkapı, İHD İzmir Şube Saymanı Ali Çalışkan, Şube Yönetim Kurulu üyesi Evrim
Kubilay, Ege Temel Haklar Derneğinden Sebahattin Filozoğlu, Yurdagül Gümüş,
Devam ediyor.
katılımcı Erdoğan İskender Ağcabay, Mihriban Karakaya, Serkan Onur Yılmaz,
Zeliha Koyupınar, Özgür Yılmazer, Aydın Karataş, KESK dönem sözcüsü Musa
Sever ve Ali Çelenk hakkında “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu 28/1.maddesi
ve TCK’nun 53 , 54/1 maddesinden” 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nden dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel
Başkanı Mustafa Çınar'ın dabulunduğu 15 sendika üyesi hakkında, Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçu iddiasıyla 3 yıldan 5 yıla kadar hapis
istemiyle dava açtı. Cumhuriyet Savcısı Levent Savaş hazırladığı iddianamede, 2006
adli yılının açılışında, adliye çalışanlarının sorunlarına dikkati çekmek için İzmir'den
başlatılarak Ankara'da sona erdirilen "Yargıda Adalet İstiyoruz" konulu yürüyüş
kapsamında, Ankara adliyesi önünde toplanan 350 kişilik sendikalının, toplu olarak
Adalet Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçmek istemeleri üzerine, güvenlik güçlerince
Devam ediyor.
uyarıldıklarını ve gruba, "kortej oluşturarak, pankartlı, dövizli, önlüklü olarak Adalat
Bakanlığı'na yürümelerinin mümkün olmadığının, yaptıkları eylemin 2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na aykırı olduğunun" bildirildiğini kaydetti.
İddianamede, bazı sendika üyelerinin güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen adliye
önünde oturma eyleminde bulunduğu, daha sonra Adalet Bakanlığı'na doğru
yürümek istediği, polis barikatını aşmaya çalıştığı ve bu yolla güvenlik güçlerine
mukavemet ettiği, karşı koyma sırasında da bazı polis memurlarının hafif şekilde
yaralandığı belirtildi.
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13

Oktay Konyar

14

Saadet Becerikli, İslam
Koyuncu, Hüseyin
Kalkan, Abdulçelil İmret,
Ahmet Candemir, Ömer
Faruk Akyüz, Halis
Yakut, Murat Ceylan,
Burhan Kurhan, M. Şah
Kaygusuz, Mehmet
Emin Pekedis, Muzaffer
Balon, Mustafa
Çubukçu, Mehmet Emin
Kandemir, Mehmet Nuri
Kavuş, İzzettin Kaya,
Ekrem Soysal, Mahsum
Toğrap, Mehmet Salih
Yağmur, Mehmet Emin
Aras, Şaban Demirhan,
Orhan Yorulmaz, Bengiz
Özgün, Ali Şimşek,
Nimetullah Sözen,
Mehmet Sıddık Akın,
Aziz Aksin ve Bengi
Yıldız

15

Siraç Atay, Harbi Çelik,
Süleyman Arslan, Adem
İşnel, Emrah Işık,
Mehmet Nezir Esen,
Cengiz Tanrıverdi,
İbrahim Ataş, Kenan
Kayacan ve Mehmet
Akın
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Saruhanlı 1.
Asliye Ceza
Mahkemesi

Diyarbakır 4.
19.09.2006 Ağır Ceza
Mahkemesi

2007

Diyarbakır 5.
Ağır Ceza
Mahkemesi

Bergama (İzmir) Çevre Yürütme Kurulu Başkanı Oktay Konyar hakkında, 22 Aralık
2006 tarihinde Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Develi köyüne yapılması planlanan
katı atık tesisi projesine karşı düzenlenen eylem nedeniyle dava açıldı. 3 Mayıs günü
Saruhanlı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşma, şikayetçi Yüzbaşı Ali
Gemalmaz'ın ifadesinin alınması için ertelendi. 22 Kasım günü görülen duruşma
Oktay Konyar, kendisi hakkında hazırlanan bilirkişi raporunun taraflı olduğunu öne
Devam ediyor.
sürdü. Konyar, rapora itiraz ederek İstanbul İletişim Fakültesi tarafından yeni bilirkişi
raporu hazırlanmasını ve kendileri tarafından sunulan görüntü CD'lerinin mahkemece
izlenmesini talep etti. Tanıkların da dinlendiği mahkeme sonunda İzmir 9 Eylül
Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yeni bilirkişi raporunun hazırlanması için
İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat verilmesi kararlaştırıldı. Duruşma 13
Şubat 2008 tarihine ertelendi.

5 Ağustos 2005 tarihinde Beşiri ilçesi kırsalında PKK militanları ile güvenlik güçleri
arasında çıkan çatışmada 7 militanın öldürülmesini protesto etmek ve operasyonların
durdurulması için 27 Ağustos 2005 tarihinde Beşiri ilçesinde yürüyüş düzenleyen ve
aralarında dönemin İHD Batman Şube Başkanı Sadet Becerikli, Batman Belediye
Devam ediyor.
Başkanı Hüseyin Kalkan, Siirt'in Kurtalan İlçesi Belediye Başkanı Murat Ceylan ile
Batman'ın Beşiri İlçesi Belediye Başkanı Burhan Kurhan'nın da bulunduğu 28 kişi
hakkında ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu''na muhalefet ve 'örgüte bilerek ve
isteyerek yardım etmek'' gerekçesiyle açılan dava devam ediyor.

Diyarbakır'da 2006 yılı Mart ayında HPG militanlarının cenaze törenleri ve ardından
çıkan olaylar nedeniyle 10 kişi hakkında izinsiz gösteri düzenledikleri" ve "yasadışı
örgüte yardım" iddialarıyla açılan dava 2007 yılında sonuçlandı. 13 Aralık günü
görülen duruşmada Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılanan Siraç Atay,
Harbi Çelik, Süleyman Arslan, Adem İşnel, Emrah Işık, Mehmet Nezir Esen, Cengiz
Tanrıverdi, İbrahim Ataş, Kenan Kayacan ve Mehmet Akın'a TCK 314/2 maddesi
uyarınca 'yasadışı örgüt üyesi olmak'tan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Mahkeme
heyeti, ayrıca sanıkların, 2911 sayılı ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu''na
muhalefet suçundan'' ayrı bir mahkemede yargılanmaları için Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını istedi.
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kişiye 6 yıl 3'er
hapis cezası
verildi.
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16

Uğur Turan

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri Yasası

17

107 kişi

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri Yasası

2007

Van 3. Asliye
Ceza
Mahkemesi

18

28 Öğrenci

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri Yasası

2007

Trabzon 2.
Asliye Ceza
Mahkemesi

19

47 kişi

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri Yasası

2007

63 öğrenci

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri Yasası
Siyasi Partiler
Yasası

2007

20

21

63 kişi
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2007

Muş Asliye
Ceza
Mahkemesi

1996

Mersin 3.
Asliye Ceza
Mahkemesi

İstanbul 14.
Ağır Ceza
Mahkemesi

1 Şubat 2006 tarihinde AKP İl Muş İl binası önünde “tecrit”e ilişkin yapılan basın
açıklamasına katıldığı gerekçesiyle Tüm Bel-Sen Muş Şube Başkanı Uğur Turan
hakkında, 2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Yasası'na muhalefetten Ocak ayında dava
açıldı. Uğur Turan'ın Bulanık Asliye Ceza Hakimliği'nce talimatla ifadesi alındı.
5 Eylül 2005 tarihinde Van'da "Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşulları ve Gemlik'te
düzenlenmesi planlanan mitinge gidenlerin Bilecik'in Bozüyük ilçesinde saldırıya
uğramasını protesto amacıyla" düzenlenen basın açıklamasına katılan ve aralarında
İHD, GÖÇ-DER ve feshedilen DEHAP'ın Van İl Örgütü yöneticilerinin de bulunduğu
107 kişi hakkında "izinsiz gösteri düzenledikleri" gerekçesiyle dava açıldı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi kampusunda, 7 Kasım 2006'da YÖK'ü protesto
ederken gözaltına alınan 28 öğrenci hakkında 1.5 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle
dava açıldı. Üniversitenin 'Öğrenci Kolektifi' (ÖK) üyesi 28 öğrenci, 7 Kasım 2006'da
'YÖK'e hayır', 'Öğrenciye değil, çetelere barikat', 'Rektör uyuma öğrencine sahip çık'
sloganları atarak YÖK'ü protesto ederken gözaltına alınmıştı. Dava, Trabzon 2.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Ankara Cumhuriyet Savcılığı, 18 Nisan 2006 tarihinde Ankara'da Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası yasa tasarılarını protesto amacıyla düzenlenen gösteri
nedeniyle dava açtı. İddianamede, aralarında Halkevleri, Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası, Büro Emekçileri Sendikası, Dev-Sağlık İş Sendikası
yöneticilerinin de bulunduğu 47 kişinin “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasası”na aykırı davrandıkları ve “polise mukavemet” ettikleri iddia edildi. Davanın ilk
duruşması 2 Mayıs günü Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Mersin Üniversitesi'nde 19 Aralık 2006 tarihinde Kürt kökenli iki öğrencinin
dövülmesinden bir gün sonra basın açıklaması yapan 13'ü tutuklu 63 öğrenci
hakkında açılan dava, 20 Şubat günü başladı. Duruşmada, öğrencilerden Uğur
Karadana, Ferhat Sayım ve Erhan Ekinci tahliye edildi. İddianamede, öğrencilerin
"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na aykırı davrandıkları" iddiasıyla
cezalandırılması isteniyor. İddianamede, tutuklu öğrencilerden Baran Bozkurt ve
Burkay Savaşçı'nın üzerinde bıçak bulunan sağ görüşlü Uğur Cingöz'ü dövdükleri
gerekçesiyle de cezalandırılması isteniyor. Cumhuriyet Savcılığı, Uğur Cingöz
hakkında takipsizlik kararı vermişti.
İstanbul Kadıköy'de, 1996 yılındaki 1 Mayıs kutlamaları sırasında üç kişinin ölümü,
33 güvenlik görevlisinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara karıştıkları iddiasıyla 63
kişinin yargılandığı dava 2007 yılında sonuçlandı. 63 sanıktan 47'sinin davası
zamanaşımı nedeniyle ortadan kalktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki
duruşmada sanık Şahin Ercan, Cevdet Bayır ve Tülay Sürmeli 11 yıl 9 ay 20 gün
hapisle cezalandırıldı. Sekiz sanık 'yasadışı örgüte üye olmak' suçundan 6 yıl 3'er
ay, üç kişiyse 'izinsiz gösteri yapmak' suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezası aldı.
Yargılama sürecinde ölen Metin Atıcı ve Ali Haydar Eren hakkındaki dava düştü.
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Devam ediyor.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 3
kişiye 11 yıl 9'ar
ay, 8 kişiye 6 yıl
3'er ay, 3 kişiye
4 yıl 2'şer ay
hapis cezası
verildi. 49 kişi
hakkındaki dava
düştü.
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ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Partiler ve Dernekler
Suruç ilçesinde faaliyet gösteren Barış Gönüllüleri Derneği ve yöneticileri hakkında ‘Dernekler Yasasına
Muhalefet’ iddiası ile açılan Kamu davasının yapılan yargılaması neticesinde Barış Gönüllüleri Derneğinin
feshine ve 7 yöneticisine 3’er yıl hapis 500’er YTL para cezası verildi.
İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (İLKAV) hakkında, 4 Aralık 2006 tarihinde düzenlenen "Resmi İdeoloji
Kıskacında Eğitim Sistemi ve Din Eğitimi" konulu panel nedeniyle kapatma davası açıldı. Bazı basın yayın
kuruluşları, İLKAV Başkanı Mehmet Pamak'ın "YÖK'le, generalleriyle ve Cumhurbaşkanı ile İslam'a ve
Müslümanlara ‘irtica' yaftasıyla saldırılmaktadır" sözlerine tepki göstermişlerdi. Devlet Bakanı Mehmet Ali
Şahin de "Gereği yapılacak, gerekirse kapatacağız" demişti. 8 Mart günü Ankara 26. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmadan sonra basın açıklaması düzenleyen İLKAV Başkanı Mehmet
Pamak, vakıflarının 10 yıldır birçok kez denetlendiğini ve “Siyasi kadroların eliyle İLKAV’ın kapatılmak
istendiğini” belirtti. Dava 2008 yılına ertelendi.
İstanbul Valiliği, Lambdaİstanbul Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel Kadın ve Erkekler
Arası Dayanışma Derneği hakkında "Hukuka ve ahlaka aykırı dernek kurulamaz" gerekçesiye kapatılması
amacıyla savcılığa başvurdu. İstanbul Valiliği, Beyoğlu Başsavcılığı'na başvurarak 4721 Sayılı Kanun'un
56. maddesine göre, "Hukuka ve ahlaka aykırı dernek kurulamaz" gerekçesiyle Lambda İstanbul
Derneği'nin feshedilmesini talep etti. Valiliğin talebini değerlendiren Beyoğlu Başsavcılığı, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi (AİHS), BM Medeni ve Siyasi Haklar Evrensel Bildirisi'nin 20/22 ile Anayasa'nın 33.
maddelerine dayanarak dava açılmasına yer olmadığına karar verdi. Valilik bunun üzerine üst
mahkemeye gitti. Valiliğin itirazını kabul eden üst mahkeme Lambdaİstanbul'un kapatılma davasının
yolunu açtı. Valilik, bu karar üzerine bir üst mahkemeye itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 5. Ağır
Ceza Mahkemesi, derneğin feshi konusunda dava açılmasına gerek olmadığına ilişkin verilen kararın
kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme kararın gerekçesinde, özgürlüklerin koruma altına alındığını
hatırlattıktan sonra şöyle devam etti: "Ancak hiçbir özgürlüğün sınırsız olamayacağı, özgürlüklerin kamu
düzeni, genel ahlak anlayışı, ailemizin ve çocukların korunması, özellikle başkalarının özgürlüklerinin
korunması bakımından sınırlandırılabileceği, bu gibi değer yargılarının ülkeden ülkeye değişmekte
bulunduğu, başka ülkede bulunan her şeyin ülkemiz açısından da kesinlikle doğru olduğu sonucuna
varılamayacağı gibi, ülkemizdeki somut olaylarda yapılan müdahalelerin ulusal yasamıza ve uluslararası
sözleşmelere aykırılık teşkil edip etmeyeceğine ilişkin hukuki nitelendirmeyi hâkimin yapmasının daha
uygun olacağı kanaatine varılmıştır." Davanın ilk duruşması 19 Temmuz Perşembe günü görüldü. 2007
yılında devam eden dava 30 Ocak 2008 tarihine ertelendi.
İçişleri Bakanlığı'nın, Anayasa'nın sendika kurma hakkını düzenleyen 51'inci maddesine dayanarak,
DİSK'e bağlı Emekli-Sen aleyhine açtığı kapatma davası, bakanlığın takip etmemesi nedeniyle işlemden
kaldırıldı ancak yeniden görülmeye başlayan dava sonucu Emekli-Sen kapatıldı. Ankara 17. Asliye Hukuk
Mahkemesi, Emekli-Sen'in kapatılması için açılan davayı reddetmiş, ancak temyizin ardından Yargıtay 4.
Hukuk Dairesi mahkeme kararını bozmuştu. Yargıtay, 'Aktif çalışma hayatından ayrılmış olanların,
yasalarla sadece çalışanlara yönelik sendika şeklinde örgütlenmelerinin mümkün olmadığı' hükmüne
varmıştı. Yargıtay kararının ardından 17. Asliye Hukuk Mahkemesi 20 Eylül günü davayı yeniden görüştü.
Yargıç Zeki Deniz, davacı İçişleri Bakanlığı avukatının, Yargıtay bozma kararına karşın mazeret
bildirmeyerek duruşmaya katılmadığını söyledi. Emekli-Sen avukatı ise, Yargıtay'ın bozma ilamına
uyulmamasını talep etti. Davacı İçişleri avukatının mazeret bildirmeyerek duruşmaya katılmaması üzerine
yargıç Deniz, davanın taraflarca takip edilmediğini belirtip, dava yenileninceye kadar dosyanın işlemden
kaldırılmasına karar verdi. Ancak İçişleri Bakanlığı, mahkemeye başvurarak davanın yenilenmesini istedi.
17. Asliye Hukuk Mahkemesi, yeniden görülmeye başlanan kapatma davasını 9 Ekim günü karara
bağladı. Duruşmada söz alan İçişleri Bakanlığı avukatı Gülçin Türkucu, davanın reddine ilişkin ilk
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karararın Yargıtayca bozulduğunu anımsatarak "Bozma ilamına uyulsun, talebimiz doğrultusunda karar
verilsin" dedi. Emekli-Sen avukatı avukatı Süleyman Beysülen ise davanın daha önce reddedildiğini ve bu
kararların kesinleştiğini savunarak davanın yeniden reddini talep etti. Mahkemenin ilk kararında EğitimSen'i sendika değil 'dernek' olarak nitelediğini anımsatan Beysülen, "Derneğin kapatılması ancak savcılık
kanalıyla mümkün olacağından davacının bu davayı açmaya aktif husumet ehliyeti yoktur. Bu nedenle
davanın reddini isteriz. Verilecek kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşınacağı göz
önünde tutmalıdır. AİHM'nin, başka ülkelerce açılan bu nevi davaların reddine dair kararları vardır" diye
konuştu. Hakim Zeki Deniz, Emekli-Sen'in sendikal faaliyetlerden menine ve kapatılmasına karar
verildiğini açıkladı. 2002 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından sendikanın kapatılması istemiyle Ankara 17.
Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan ve yerel Mahkeme tarafından ret edilerek, sendika lehine sonuçlanan
davanın kararı Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından Anayasanın 51. maddesi gerekçe gösterilerek
bozulmuş ve dava yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderilmişti.
Anayasa Mahkemesi, 2 Mart günü yaptığı toplantıda AİHM kararları uyarınca Halkın Emek Partisi (HEP),
Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖZDEP) ve Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) kapatılmalarına
ilişkin davaların yeniden görülmesine
karar verdi. Kararın, Anayasa'nın
"uluslararası sözleşmelerin yasalardan
üstün olduğuna" ilişkin 90. maddesi ile
Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen, tüm dünyada
4793 sayılı yasa (5. uyum paketi)
emeklilerin örgütlenme mücadelesi yürüttüklerini belirterek
uyarınca alındığı öğrenildi. Karara
Türkiye’de emeklilerin örgütlenmesi önündeki engellerin
göre, partilerin yeniden görülecek
kaldırılmasını istedi. Büysülen 17 Mayıs günü düzenlenen
kapatma davaları, eski iddianameler
basın toplantısında, 12 Eylül Anayasası’nın 51. maddesine
doğrultusunda yapılacak. TBKP, 16
dayanarak emeklilerin sendika hakkının engellendiğini,
Temmuz 1991, HEP 14 Temmuz 1993,
ancak Türkiye’nin de imzasının bulunduğu uluslararası
ÖZDEP ise 30 Nisan 1993 tarihinde
sözleşmelerde, sendika kurma hakkının temel bir insan
kapatılmıştı.
hakkı olarak tanındığını belirtti. Avrupa Emekli
Sendikaları’nın Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’na
Anayasa
Mahkemesi,
Hak
ve
(ETUC) bağlı Emekli ve Yaşlı Sendikaları Federasyonu’nda
Özgürlükler Partisi (HAK-PAR), Milli
(FERPA) örgütlü olduğunu kaydeden Beysülen, EmekliDemokrat Halkın Partisi ve Özgür
Sen’in de üye olduğu FERPA’nın 5’inci kongresine
Toplum Partisi'ne, "Siyasi Partiler
katıldıklarını da dile getirdi. Kongrede üç gün boyunca
Yasası'na aykırılıklarını gidermeleri"
emeklilerin sorunlarının tartışıldığını bildiren Beysülen,
için ihtar verdi. 5 Nisan 2004 tarihinde
kongrede, Türkiye’de emeklilerin örgütlenmesi önündeki
kurulan
Milli
Demokrat
Halkın
yasal engellerin kaldırılması için hükümete uyarı yazısı
Partisi'ne, 2004 yılına ait parti kesin
yazılması kararının alındığını söyledi. (Evrensel hesabını Anayasa Mahkemesi'ne ve
18.05.2007)
bilgi
için
Yargıtay
Cumhuriyet
Başsavcılığı'na vermediği,
yasada
öngörülen süre içinde ilk büyük
kongresini yapmadığı için ihtar verildi.
Özgür Toplum Partisi de, büyük
kongresini toplamadığı için uyarıldı. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Türkiye
Özürlüsüyle Mutludur Partisi'nin kapatılması istemini ise partinin kendisini feshetmesi nedeniyle düşürdü.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokratik Toplum Partisi (DTP) hakkında 16 Kasım günü kapatma
davası açtı. Başsavcılık, dava gerekçesinde "DTP'nin eylemlerinin ve üyelerinin beyanlarının devletin
bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırılık oluşturduğu tespit edilmiştir" ifadesini
kullandı. Gerekçede, bu nitelikteki fiillerin partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği, bu durumun
partinin büyük kongre, genel başkan, merkez karar ve yönetim organlarınca açıkça benimsendiği gibi bu
fiillerin doğrudan doğruya parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği nedeniyle söz konusu fiillerin odağı
haline geldiğinin belirlendiğini iddia etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, "beyan ve faaliyetleriyle partinin
kapatılmasına neden olan" 8'i milletvekili 221 DTP'li hakkında 5 yıl süreyle siyasi yasak getirilmesini istedi.
Anayasa Mahkemesi, DTP'nin kapatılmasına karar vermesi halinde 8 DTP'linin milletvekilliği düşecek.
DTP’ye hakkında açılan kapatma davasının iddianamesi 13 Aralık günü ulaştı. Anayasa Mahkemesi
tarafından kabul edilen ve 41 klasörden oluşan iddianamede, partinin kapatılması için 141 eylem sıralandı.
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Eylemlerin büyük çoğunluğunun henüz soruşturma aşamasında olması dikkat çekerken, parti kurulmadan
önce gerçekleşen bazı eylemler de iddianamede yer aldı. DTP’nin 10 Ocak 2008’e kadar savunmayı
Anayasa Mahkemesi’ne sunmaları gerekiyor. DTP Genel Başkanı Nurettin Demirtaş, partisi hakkında
kapatma davası açılmasının sürpriz olmadığını söyledi. “Kapatma davası iç ve dış kamuoyunda, ülkemizin
demokratikleşmesi ve sivilleşmesini olumsuz etkileyecektir. AB sürecini olumsuz etkileyecektir" diyen
Demirtaş, "Bugüne kadar Anayasa Mahkemesi tarafından 30'u aşkın siyasi parti kapatıldı. Türkiye partiler
mezarlığına döndü ve Guinness rekorlar kitabında parti kapatmada birinci sırayı almış durumdadır" dedi.
Diyarbakır Ergani Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Diyarbakır'daki 'Ergani Pelda' (Yaprak Verdi) Kadın
Derneği'nin isminin Türkçe olmadığı ve bu durumun yasal sürede düzeltilmediği gerekçesiyle verdiği
kapatma kararı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nce bozuldu. Kararda, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi
Başkanlığı'nın yazısı uyarınca Ergani Kaymakamlığı tarafından davalı Ergani Pelda Kadın Derneği'ne
dernek adının "Yaprak Verdi" olarak düzenlenmesi, 'Pelda' ibaresinin ise parantez içerisinde belirtilmesi
istenildiği, bu istem uyarınca da dernek adının 'Ergani Pelda (Yaprak Verdi) Kadın Derneği' olarak
düzeltildiği belirtildi. Yargıtay kararında şöyle denildi: "Gerek İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi
Başkanlığı ve gerekse Ergani Kaymakamlığı'nın yazılarına göre, 'Pelda'nın dernek adı olarak
kullanılmasında yasal bir sakınca bulunmadığı, sadece parantez içerisine alınması gerektiği bildirilmiş.
Derneğin Türkçe karşılığını parantez içinde göstererek 'Ergani Pelda (Yaprak Verdi) Kadın Derneği' adının
kullanılmasının Türk Medeni Kanunu'nun 58/2. maddesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 28. maddesi
hükmüne aykırılığı söz konusu değil. Bu yön gözetilmeden hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı."
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Temmuz 2007 tarihinde İHD Mersin Şubesi hakkında kapatma davası
açtı. Mersin Valiliği İl Dernekler Müdrülüğü’nün Savcılığa yapılan ihbarı sonucu, İHD Mersin şubesi
yöneticileri ve üyelerinin derneğin amaç ve koşulları ile bağdaşmayan faaliyetler için oldukları, ayrıca
düşünceyi ifade etme özgürlüğü sınırlarını da aşarak kimi illegal örgütlerin amaçlarını gerçekleştirme
peşinde oldukları iddia edildi. Şubenin, yetkili organın kararı olmadan, Mersin Özelleştirme Karşıtı
platformu’nun ve Mersin Demokrasi Platformu’nun etkinliklerine katıldığı, dernek defterlerinin usulüne
uygun tutulmadığı belirtildi.

Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticileri/Üyeleri Hakkında Açılan Davalar
Demokratik Toplum Partisi'ne bağışta bulundukları iddiasıyla, aralarında DTP'li milletvekilleri ve belediye
meclis üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 300 kişi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca
Ağustos ayında soruşturma başlatıldı.

Baskın veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Partiler ve Dernekler
İstanbul Gazi Mahallesi'nde bulunan Uludere Çevre Köyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasına
9 Ocak günü molotoflu ve taşlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda derneğin camları taşlarla kırıldı ve atılan iki
molotof kokteyl derneğin kapılarının yanmasına neden oldu.
14 Ocak günü İstanbul Yenibosna'da, "uyuşturucu satıcısı" oldukları iddia edilen bazı kişiler, Tokat
Yeşilırmak Derneği Lokali'ne silahlı saldırı düzenledi.
25 Ocak günü Samsun'da, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği,
78'liler Vakfı ve Tüketici Hakları Derneği şubelerinin yer aldığı bir pasaja sabaha karşı bomba atıldı.
Patlamada maddi hasar meydana geldi.
18 Şubat günü Van DTP İl Örgütü binası polisler tarafından basıldı. Baskının, Abdullah Öcalan'ın
Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünde düzenlenen gösterilerle ilişkisi olduğu belirtildi. Baskın sonrasında
partiye ait 3 bilgisayar kasası, çok sayıda yazılı belge, seçim listesi ile karar defterinin de aralarında
bulunduğu belge ve malzemelere el konuldu.
27 Şubat günü İstanbul DTP Büyükçekmece ilçe binasına polis tarafından baskın düzenlendi.
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Batman DTP İl Örgütü binası 1 Mart günü polisler tarafından basıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren arama
sonucunda partide bulunan birçok evrak, bez afiş, poster ve kitabı kayıt altına alan emniyet güçleri,
sözkonusu evrak, afiş ve diğer malzemelere el koydu.
1 Mart günü DTP Sakarya İl Örgütü'nün bulunduğu binada bomba patladı. Patlama maddi hasara neden
oldu.
2 Mart gecesi DTP Elazığ İl binasının kapısına bırakılan molotof kokteyli, fitil ateşlenmesine rağmen
patlamadan söndü.
Eğitim-Sen Sakarya Şubesi 3 Mart gecesi kundaklandı. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen
yangında yaralanan olmadı.
DTP Siirt İl Örgütü binası 3 Mart günü polis tarafından basıldı.
DTP Elazığ İl binasına 6 Mart günü polis baskın düzenledi. Aramanın ardından 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü ile ilgili afişlere el konuldu.
6 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Ahmet Şen, muhtar azası olduğunu, 3 Mart
günü polislerin kendisini yanına alarak Balıkçılarbaşı semtine götürdüklerini, polisin burada Demokratik
Genlik Derneği’ne baskın yaptığını, çilingirle kapıyı açarak içeri girdiklerini, iki odadan çıkardıkları kayıt
defteri, bilgisayar kasası, 15’e yakın CD, 15’e yakın kitap ve 20 dergiyi aldıklarını, kendisine tutanak
imzalattıklarını ancak tutanağın bir örneğini vermediklerini belirtti.
DTP Balıkesir il binası ile DTP Ayvalık, DTP Edremit ilçe binalarına 7 Mart günü polis tarafından baskın
düzenlendi.
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Şırnak ve Kars İl Başkanlıkları, 9 Mart günü özel harekat timleri ve sivil
polisler tarafından basıldı.
Diyarbakır'da bulunan Demokratik Gençlik Derneği'nin (DGD) Sur Beldesi'ne bağlı Suriçi Mahallesi'nde
bulunan kapısı, 10 Mart günü kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.
10 Mart günü Büyük Birlik Partisi (BBP), Batman İl Örgütü binasında kundaklama nedeniyle yangın çıktı.
Demokratik Sol Parti (DSP) Uşak İl Örgütü binasına 11 Mart gecesi saldırı düzenlendi. Kapıyı kırarak içeri
giren kişi ya da kişilerin camları kırdıkları ve eşyaları tahrip ettiler.
Emek Partisi'nin (EMEP) İstanbul Bayrampaşa İlçe Örgütü binasına 11 Mart gecesi kapıyı kırarak giren
kişiler iki bilgisayar ve bir yazıcıyı aldıklar.
12 Mart günü DTP Konak İlçe Örgütü binasına baskın düzenlendi.
DTP Tunceli il ve ilçe örgütü binalarına 14 Mart günü baskın düzenlendi.
DTP Hazro İlçe binasına Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından 16 Mart günü baskın düzenlendi. Polis
arama sonunda, bir adet Che Guavera posteri, ilçe kongresi için çıkarılan davetli listesi ile 'barış' konulu
anketin yer aldığı boş bir kağıda el koydu.
İstanbul Ümraniye'de bulunan Özgür Yurttaş Derneği, 16 Mart günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik
Şubesi polisleri tarafından basıldı.
4 Nisan günü Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) İstanbul Tuzla ve Ankara Altındağ ilçe örgütü binalarına
bombalı saldırı düzenlendi. Tuzla'daki bomba polisler tarafından imha edildi. Saldırının "BBP'nin Hrant
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Dink'in öldürülmesindeki rolü nedeniyle", "Fakirlerin ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri (FESK)" adlı örgüt
tarafından düzenlendiği bildirildi.
İzmir'de bulunan Ada Kültür Sanat Merkezi 22 Nisan günü polis tarafından basıldı.
25 Nisan günü akşam saatlerinde DTP İskenderun İlçe Örgütü binasına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda,
yaralanan olmadı. 26 Nisan günü saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Mehmet Çağlayan gözaltına alındı.
28 Nisan günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bitlis’te mayın patlaması sonucu ölen astsubay Nadir İpek’in 27 Nisan günü Elazığ’daki cenaze törenine
katılan bir grup DTP il binasına saldırmak istedi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yürüyüşe devam
eden grup, güvenlik güçlerinin yanında “Kana kan intikam” türü sloganlar eşliğinde yeniden DTP’ye
saldırma girişiminde bulundu.
DTP Eskişehir il binasına 29 Nisan günü kimliği belirsiz kişilerce Molotof kokteyl atıldı. Saldırı sonucu
maddi hasar meydana geldi.
İzmir’in Basmane Semti’ndeki Çamdibi İşhanı’nda bulunan DTP İzmir İl Örgütü binasına 3 Mayıs gecesi
taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıda binanın ön cephe camları kırıldı.
DTP Uzungeçit Belde Örgütü’nün binası 3 Mayıs gecesi kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce tahrip edildikten
sonra tabelası çalındı.
KESK’e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Sakarya Şubesi, 4 Mayıs günü sabaha
karşı saat 04.00 sıralarında yakılarak kundaklandı. Çıracılar Caddesi Değirmenhan Sokak 7 numarada
bulunan şubenin kapısında başlayan yangın sonrasında şubedeki bilgisayar, televizyon ve çeşitli eşyalar
zarar gördü.
EMEP Bayrampaşa İlçe örgütüne 11 Mayıs gecesi kapıyı kırarak giren kimliği belirsiz kişiler içerisini
dağıttıktan sonra iki adet bilgisayar ve yazıcıyı alarak kaçtılar.
Van ilinde, YÖDER’in 1. Geleneksel Bahar Şenlikleri etkinlikleri kapsamında dernek binasında düzenlediği
müzik dinletisi sırasında Van 3. Ağır Ceza Mahkemesince alınan izin doğrultusunda İl Emniyet
Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından arama yapıldı.
Bursa’da oynanan Bursaspor-Beşiktaş maçı sonrası bir araya gelen 20-30 kişilik bir grup, 13 Mayıs gecesi
akşam saat 22.30 sıralarında PKK ve Kürtler aleyhine sloganlar atarak yürüyüşe geçti ve DTP Bursa İl
Örgütü önüne gelerek binaya taşlı saldırıda bulundu.
Şanlıurfa ili Yukarı Göklü Beldesinde DTP Teşkilatı Binası 22 Mayıs günü Jandarma tarafından basıldı.
Jandarma ekipleri Savcılık kararı ile parti binasında arama yaptı.
Malatya Demokratik Öğrenci Derneği, 23 Mayıs günü Terörle Mücadele Şubesine bağlı polisler tarafından
basıldı.
TKP Samsun İl Örgütü’ne iki kez Molotof kokteyli saldırı düzenlendi. 29 Mayıs gecesi bir grup, TKP
binasının balkonuna Molotof kokteylli ve taşlı saldırıda bulundu. Bu olaydan yaklaşık on gün önce de
benzer bir saldırı düzenlendi.
CHP'nin Tunceli teşkilatına 4 Haziran günü bombalı saldırı düzenlendi. Parti teşkilatı kapalı olduğu sırada
yaşanan patlamada, binanın camları kırıldı.
Demokrotik Toplum Partisi (DTP) Eskişehir İl Binası 8 Haziran günü üçüncü kez saldırıya uğradı. Bina
kimliği belirsiz kişilerce yakılmak istenirken, İtfaiyenin erken müdahalesiyle yangın büyümeden
söndürüldü.
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Saadet Partisi'nin İstanbul'un İkitelli semtinde bulunan binasına 30 Haziran gecesi saldırı düzenlendi.
Saldırıda binanın camları kırıldı.
“Bin Umut” Bursa Bağımsız Milletvekili Adayı Hüseyin Armağan'ın 1 Temmuz günü Bursa'nın Gemlik
İlçesi'nde yaptığı seçim bürosu açılışına, adayları simgeleyen mor bayrakların seçim yasasına aykırı
olduğunu ileri sürerek, polis müdahale etmek istedi.
12 Temmuz günü Erzurum'da, eski DTP İl Başkanı ve bağımsız milletvekili adayı Bedri Fırat'ın
Mahallebaşı semtinde seçim bürosu olarak kullandığı tek katlı kahvenin çatı katında yangın çıktı. Yapılan
incelemede yangının benzin dökülerek çıkarıldığı saptandı.
15 Temmuz günü, İzmir'in Buca ilçesi Gediz semtinde AKPve MHP'nin seçim büroları önüne bırakılan ses
bombaları, 10'ar dakika arayla patladı. Her iki patlamada da can kaybı ve yaralanma olmadı, maddi hasar
meydana geldi.
Tekirdağ Basın Mensupları Derneği'nin bulunduğu binaya, 15 Temmuz gecesi gelen kimliği henüz
belirlenemeyen iki kişi, taş atarak binanın camlarını kırdı. Dernek Başkanı Naci Akyazı saldırının,
yayımlanan haberlerden dolayı olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.
18 Temmuz günü Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde, DTP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayının
mitingi sırasında “Partiye saldırdı” söylentisi sonrası DTP'li bir grup MHP binasını taşladı. Kalabalığı DTP'li
yöneticiler sakinleştirdi.
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Sincan İlçe Örgütü binasına, 18 Temmuz gecesi saldırı düzenlendi.
Diyarbakır’da 18 Temmuz günü, İstasyon Meydanı'nda DTP'nin desteklediği bağımsız milletvekili
adaylarının düzenlediği mitingin ardından dağılan bir grup, Demokrat Parti (DP) ve Milliyetçi Hareket
Partisi'nin (MHP) il başkanlığı binaları ile AK Parti'ye ait seçim bürosunu taşladı.
Batman'da da CHP adayı Hüseyin Yaşar’ın, 18 Temmuz günü Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde
düzenleyecekleri miting için yola çıkan konvoya Batman çıkışında konvoya taşlı saldırı yapıldı. İki kişi hafif
yaralanırken, 50 aracın camları kırıldı.
Yazar Latife Tekin tarafından 1995'te Bodrum Gümüşlük'te kurulan Gümüşlük Akademisi'ne 18 Temmuz
günü Narkotik Şubesi ekipleri tarafından “kimliği belirsiz bir kişinin telefon ihbarı” gerekçe gösterilerek,
baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda iddia ve isnat edilen suçlamalara ilişkin herhangi bir bulgu ve
kanıta rastlanmadığı saptandı. Gümüşlük Akademisi Sanat, Kültür, Ekoloji ve Bilimsel Araştırma Merkezi
Vakfı Başkanı Ahmet Filmer ve Genel Sekreter Tekin, yazılı bir açıklama yaparak, operasyondan
kaynaklanan mağduriyetlerinin tazmini için yasal yollara başvuracaklarını, haklarını sonuna kadar
arayacaklarını bildirdi. Filmer ve Tekin de basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İddia edilen haksız
ve yersiz suçlamalar neden gösterilerek yapılan bu operasyon, vakfın amacı, geçmişi, çalışmaları göz
önüne alındığında, biz kurum yöneticilerini ve gönül bağı içinde olduğumuz, mahkeme kararında 'bazı
enteller' olarak aşağılanan dostlarımızı aşırı derecede rahatsız ve rencide etmiştir. Kimliği belirsiz bir
kişinin asılsız ihbarıyla, gerek kurumumuza, gerekse şahsımıza yönelik suçlamalara ilişkin bazı kanıtların
olabileceği kanaatinin ve bunun için bir operasyon yapılması yolundaki kararın cumhuriyet savcısı ve ceza
mahkemesi yargıcında nasıl oluşabildiği, bu operasyonun asıl amacının ne olduğu, yanıtlanmasını
beklediğimiz sorulardan sadece bazılarıdır. 1995'te kurulan ve "Uluslararası kültür elçiliğini misyon edinen"
kuruluş, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce de sürekli denetleniyor.
20 Temmuz günü Denizli’de, “Bin Umut” Denizli Bağımsız Milletvekili Adayı Nebi Ebci'ye destek vermek
amacıyla oluşturulan konvoya Kayhan Mahallesi'nde ülkücüler tarafından saldırı düzenlendi. DTP Denizli İl
Başkanı Sıddık Eker'in aracının camları saldırı esnasında kırıldı.
25 Temmuz günü, Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde, DTP İlçe binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından
yapılan saldırıda, binanın camları kırıldı.

501

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Beyoğlu İlçe binasına 15 Ağustos günü kimliği belirsiz kişiler tarafından
molotof kokteylli atıldı. Saldırıda maddi hasar meydana geldi.
DTP Beyoğlu İlçe binasına 20 Ağustos günü ikinci kez molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası çıkan
yangın çevredekiler tarafından söndürüldü.
İstanbul Gaziosmanpaşa’da 15 Eylül günü, AKP’nin seçim bürosu olarak kullandığı lokale ses bombası
bırakıdı. Patlama nedeniyle yaralanan olmazken, lokalin camlar kırıldı.
İstanbul İkitelli Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği, 23 Eylül günü, çete oldukları iddia edilen 25-30 kişilik
grubun, silahlı ve sopalı saldırısına uğradı.
Ankara’da 5 Ekim günü, Yüksel Caddesi’nde bildiri dağıtan ESP’lilere müdahale eden polis, ardından da
ESP’nin Sakarya’da bulunan binasına baskın düzenledi.
Mersin Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği, “Halkın Anayasası” adı altında hazırladıkları kitapçıkları
izinsiz olarak dağıttıkları gerekçesiyle cumhuriyet savcılığının talimatıyla 10 Ekim günü polis tarafından
basıldı. Polis, dernek binasında yaptığı aramada bulduğu çok sayıda yayına el koydu.
1 Ekim günü İzmir’de Ezilenlerin Sosyalist Platformu polis tarafından basıldı.
1 Ekim günü İzmir’de, Yamanlar Kültür Merkezi polis tarafından basıldı.
DTP Van ili Erciş İlçe binasına 17 Ekim günü gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından
molotofkokteyli atıldı. Atılan molotofkokteyli nedeniyle binanın camları kırılırken, bina içinde maddi hasar
meydana geldi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER), 19 Ekim günü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi
ekipleri tarafından basıldı.
DTP'nin Ankara Balgat'taki genel merkez binası, 3 Ekim günü silahlı saldırıya uğradı. Aracıyla genel
merkez binasının arkasındaki sokağa gelen saldırgan Turan Ateş, “Vatan hainleri” diye bağırarak DTP
binasına doğru ateş ettikten sonra kaçtı. Ateş, 4 Ekim günü kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı.
Emniyet'teki sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye getirilen Ateş tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldı. Ancak nöbetçi mahkeme, Ateş hakkında adli kontrol kararı verdi. Ateş, hakkındaki karar
kaldırılana kadar belirli aralıklarla karakola giderek imza atacak.
Mersin SDP il binasına 21 Ekim günü taş ve soda şişeleri saldırıda bulunuldu.
Samsun TKP il binası ve Haklar ve Özgürlükler Cephesi binaları 21 Ekim günü bir grup tarafından
taşlandı. Grup bina önünde de bir kişiye saldırdı.
22 Ekim günü Malatya'da, Hakkari Dağlıca’da bulunan Piyade Taburu’na PKK tarafından yapılan saldırı
sonrası, yaklaşık 300 kadar ülkücü DTP Malatya İl Örgütü'nü taşladı. Aynı gün saldırıya uğrayan parti
binaları şunlar; Demokratik Toplum Partisi (DTP) Erzurum İl Örgütü'ne giren 2 kişi, parti binasının
camlarını kırıp, tüm eşyaları sokağa fırlattı. DTP'li Bedri Fırat, ismi açıklanmayan iki saldırganın polis
tarafından gözaltına alındığını söyledi. Fırat, parti binasının şu ana kadar 4 defa saldırıya uğradığını
belirterek, olayı 'provokasyon' olarak değerlendirdi. DTP Zeytinburnu İlçe binasına pompalı tüfekle ateş
açıldı. Tüfekten çıkan 4 kurşundan biri aynı apartmandaki bir dairenin camına isabet etti. Saldırı
esnasında parti binası halen açıktı. DTP Ayvalık İlçe binası Molotof kokteylleriyle yakıldı. DTP'nin
bitişiğinde bulunan Ayvalık Muhtarlar Derneği ve Afrikalılar Derneği'ne ait bürolar da yandı. Bursa il
merkezindeki DTP İl Binası'na sloganlar atıp, Türk bayrakları ile yürüyen yüzlerce ülkücü, DTP'nin altında
bulunan Halk Bank'ın camlarını kırdı. Bir grup ise, DTP'nin parti tabelasını indirerek kapıları taşladı. DTP
Buca ilçe binasının camı kırıldı. DTP Gaziemir ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. DTP Zeytinburnu
ilçe binasına pompalı tüfekle ateş edildi. Manavgat DTP ilçe binası saat 20.30 sıralarında ateşe verildi.
DTP Bahçelievler ilçe örgütünün camları kırıldı.
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DTP Buca İlçe binası 23 Ekim günü ikinci kez saldırıya maruz kaldı. Saldırıda parti binasının camları kırıldı
ve maddi hasar meydana geldi.
DTP'nin Ankara'daki genel merkez binası önünde 23 Ekim günü silahlı “protesto” düzenlendi. Bina önüne
saat 15.30 sıralarında gelen Aziz Karadoğan (41), içeridekilerin dışarı çıkmasını istedi ve üç el ateş etti.
Karadoğan daha sonra silahı kendi kafasına dayadı. Bölgedeki sivil polisler müdahale ederek Karadoğan'ı
gözaltına aldı. DTP Parti Meclisi üyesi İsmet Şahin, saldırganın 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazılı
olan bir pankartı yere serdiğini ve ateş ettiğini söyledi. Şahin, "Üzerinde Türk bayrağı ve elinde anayasa
taşıyan saldırgan, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı. Saldırgan yere de ateş etti" dedi.
DTP Muş il binasına 26 Ekim günü kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırıda binanın camları
taşlanarak kırıldı.
28 Ekim günü Eskişehir Halkevi Merkez Şubesi'nde DİSK, EBTO, EHP, EMEP, Halkevleri, İHD, KESK,
ÖDP, TMMOB ve TKP tarafından yapılan açıklamada, 21 Ekim akşamı Halkevi ve TKP binalarının
camlarının kırıldığı ve kundaklanmaya çalışıldığı belirtildi.
Ezilenlerin Sosyalist Platformu'na İzmir bürosu 30 Ekim günü polis tarafından basıldı. Büroda yapılan
aramada, büroda bulunan bilgisayarlara da konuldu.
İzmir Yamanlar Kültür Merkezi 31 Ekim günü Terörle Mücadele Şubesi polislerince basılarak arama
yapıldı. Aramada bilgisayara el konuldu.
DTP Genel Merkezi 13 Kasım günü silahlı saldırıya uğradı. Üzerinde Türk bayrağıyla DTP Genel
Merkezi'nin önüne gelen Mehmet Yiğit isimli kişi havaya üç el ateş açtı. "Bu ülkeyi size bırakmayacağız"
diye bağıran Yiğit, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde
sorguya
alınan
Yiğit'in
olayda
kullandığı
tabancanın
kuru
sıkı
olduğu
belirlendi.
İşsiz olduğu öğrenilen Yiğit'in polise verdiği ilk ifadede Türk İntikam Tugayı (TİT) üyesi olduğunu söylediği
öğrenildi.
İzmir Alsancak semtinde bulunan Temel Haklar Derneği 16 Kasım günü basılarak arama yapıldı.
İstanbul'da İkitelli Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği 26 Kasım günü 500 kişilik ülkücü bir grup
tarafından saldırıya uğradı. Derneğin camlarını indirdikten sonra derneği ateşe veren grup, "Êdi Bes e"
eyleminin yapıldığı İkitelli Postanesi'ne doğru yürüyüşe geçti.
DTP Adana İl Binası 7 Aralık günü Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) ekipleri tarafından basıldı. Savcılık
kararı ile yapılan baskının gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.
Batman Göç-Der, 10 Aralık günü polis tarafından basıldı
İzmir Kemalpaşa'da bulunan Mart İşçi Kültür Derneği, 11 Aralık günü polis tarafından basıldı.
DTP Şanlıurfa İl Örgütü, 11 Aralık günü polis tarafından basıldı. Polis, toplatma kararı olabileceği
gerekçesiyle 275 kitaba ve dergilere el koydu. El konulan materyaller arasında Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi'nin tanıtım dergisi ve Yılmaz Güney'in fotoğrafları da yer alıyor.
Van'da Mavi Plaza'da bulunan Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği'ne (YÖDER) 17 Aralık günü polis
tarafından basıldı.
DTP İzmir İl binası, 24 Aralık günü taşlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan saldırıda
maddi hasar meydana geldi.
DTP Iğdır il Başkanlığı, 27 Aralık günü polis tarafından basıldı.
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KESK Iğdır şubeler platformu 27 Aralık günü polis tarafından basıldı.
DTP Adıyaman İl Örgütü 29 Aralık günü polis tarafından basıldı. İl binasında yapılan aramada toplatma
kararı olduğu gerekçesiyle MKM takvimleri ile Yurtsever Gençlik Dergisi'ne el konuldu.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 30 Aralık günü DTP Gaziantep İl Örgütü binasına “yasak yayın
bulundurulduğu” iddiasıyla baskın düzenledi. Yapılan baskında, Şahinleşen Gençlik Dergisi, haftalık
Toplumsal Demokrasi ve Kürtçe Azadiya Welat gazeteleri ile 2008 yılı takvimlerine el konuldu.
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SEÇME ve SEÇİLME HAKKINA YÖNELİK
İHLALLER
Eski genelev çalışanları, İstanbul 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Ayşe Tükrükçü ve İstanbul 1. Bölge
bağımsız milletvekili adayı Saliha Ermez 'in, 22 Temmuz Genel Seçimleri öncesinde Karaköy'deki genelev
ziyaretlerine polis izin vermedi.
Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin köylerini gezen Balı Tabur Komutanlığı'na bağlı askerlerin ve korucuların,
Taşdelen, Ortabağ, Gülyası, Ortasu, Yemişli, Dağdibi, Yemken, Habur 2 kapısı ve Andaç köylerini
gezerek 'Bin Umut' adaylarına oy vermemeleri yönünde baskı yaptıkları iddia edildi.
Şırnak ili Uludere İlçesinde 4 Temmuz günü, sivil giyimli polisler, DTP Uludere İlçe Örgütü binasının
bulunduğu caddede asılan ve 'Bin Umut' bağımsız milletvekili adaylarını simgeleyen bayrakları 'Seçim
yasağı' olduğu gerekçesiyle indirdi.
Muş ili Varto İlçesinde 5 Temmuz günü, “Bin Umut” Bağımsız Milletvekili adayları için hazırlanan bayrak ve
posterlerin köylerde asılmasına ‘seçim yasağı’ gerekçesiyle izin vermeyen jandarma, araçlardaki Kürtçe
kasetleri de topladı.
Diyarbakır ili Bismil İlçesinde, Jandarma Komando Taburu'na bağlı askerlerin Bismil'e bağlı Kenan
Köyü'ne giderek köylülere 'Bin Umut' bağımsız milletvekili adaylarına oy vermemeleri yönünde baskı
yaparak tehdit ettiği öne sürüldü.
Gaziantep ilinde 5 Temmuz günü, 'Bin Umut' Gaziantep Bağımsız Milletvekili Adayı Vakkas Dalkılıç için
anons yapan aracın, Islahiye Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından kimlik
kontrolünden geçirildi ve “Kürtçe müzikler çalmaması” yönünde uyarıldı.
Bitlis ili Tatvan ilçesinde, Kaynaraca (Brinkar) ve Yelkenli (Reşadiye) Karakolu'na bağlı askerlerin, köy
muhtarını çağırarak, 'Bin Umut' Bağımsız Milletvekili Adayı Nezir Karabaş'a oy verilmemesi yönünde
tehditlerde bulunduğu iddia edildi.
Bingöl ili Genç İlçesi'nin köy ve yaylalarında vatandaşlara 'Bin Umut' adaylarına oy vermemeleri yönünde
baskı yapıldığı belirtildi.
8 Temmuz günü Bitlis ili Güroymak İlçesine gitmek isteyen 'Bin Umut' Adayı Nezir Karabaş ile
beraberindekilerin, Cevizyatağı Karakolu'na bağlı askerler tarafından durdurulduğu, Karakol komutanının
Karabaş ve beraberindekilere "Köylerde korucular var. Biz sizin güvenliğinizi sağlayamayız" diyerek
köylere girişlerine izin vermedi.
Bitlis ili Tatvan ilçesinde 'Bin Umut' Adayı Nezir Karabaş’a ait afişler 8 Temmuz günü askerler tarafından
toplatıldı.
Diyarbakır ili Dicle İlçesinde, 'Bin Umut' Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Adayı Selahattin Demirtaş'ın
seçim aracındaki Kürtçe seçim müzik kasetlerine 11 Temmuz günü Dicle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı
polisler tarafından el konuldu.
Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Temmuz günü Bin Umut Mardin
Bağımsız Milletvekili Adayı Emine Ayna’nın seçim aracını, “Mor renginin propagandasını yaptığı”
gerekçesiyle bağladı.
Şırnak'a bağlı Silopi İlçe merkezinde 13 Temmuz günü, DTP Silopi Gençlik Meclisi üyeleri tarafından
dağıtılmak istenen "Halkımızın Geleceği Gençlerimize" başlıklı bildirilerin dağıtılmasına Silopi Emniyet
Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından izin verilmedi.
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Mardin merkez ve beldelerine bağlı köylerin 13 köyün muhtarlarını bir arada toplayan Dara Jandarma
Karakolu Komutanının, 'Bin Umut' adaylarına “2002 seçimlerindeki gibi oy çıkarsa yanarsınız. Böyle oy
çıkmayacak bu köylerden" dediği yönünde tehdit ettiğinin iddia edildiği belirtildi.
Van Bağımsız Milletvekili Adayı Özdal Üçer, seçim çalışmalarını engellemeye çalışan Saray İlçe
Jandarma Karakol Komutanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Üçer, “Saray ilçesine beraberimdeki
konvoyla giderken ilçe çıkışında askerler tarafından durdurulduk. Ve direk sivil halka silah doğrultarak
silah sıktılar. Bizi tehdit ederek ilçeden çıkmamızı istediler” dedi.
Erzurum ilinde, 'Bin Umut' Erzurum Bağımsız Milletvekili Adayı Bedri Fırat'ın seçim irtibat bürosu, 13
Temmuz günü benzin dökülerek yakıldı.
15 Temmuz günü Şanlıurfa ilinde, kendisine ait büroyu 'Bin Umut' Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili Adayı
İbrahim Binici'ye seçim bürosu olarak kullanması için karşılıksız veren Celal Acıoğlu’nun Yaylak Beldesi
Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından gözaltına alındı. Acıoğlu, askerlerin kendisine, "Niye
büroyu 'Bin Umut' adaylarına verdin" şeklinde sorular sorduğunu belirtti.
Siirt ili Pervari ilçesinde 15 Temmuz günü, 'Bin Umut' Siirt Bağımsız Milletvekili Adayı Osman Özçelik'in
seçim aracı Pervari İlçesi'nde dolaşırken polis tarafından durduruldu ve araçta bulunan Kürtçe müzik
CD'sine el konuldu.
Tekirdağ “Bin Umut” adayı Hilmi Karaoğlan'ın, 18 Temmuz günü, Tekirdağ genelinde düzenleyeceği araç
konvoyuna polis, 'güvenliğinizi sağlayamayız' gerekçesiyle izin vermedi.
Siirt ilinde 18 Temmuz günü, 'Bin Umut' Adayı Osman Özçelik'e destek vermek amacıyla propaganda
çalışması yapan DTP'lilere, Siirt'in Pervari İlçesi'nin Doğan Köyü girişine Doğan Jandarma Karakolu
komutanının emriyle engel olundu.
Gaziantep ilinde 18 Temmuz günü, seçim çalışmalarını yürütmek amacı ile Gaziantep'ten İslahiye'ye
giden 'Bin umut' Gaziantep 4. sıra Bağımsız Milletvekili Adayı Vakkas Dalkılıç ve EMEP İl Başkanı Mecit
Bozkurt'un da aralarında bulunduğu konvoy, Kürtçe müzik çalındığı gerekçesiyle İslahiye girişinde,
İslahiye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil ve resmi polisler tarafından durduruldu.
Ardahan ili Göle İlçesi ile Köprülü Beldesi'nde askerlerin köyleri dolaşarak 'Bin Umut' adaylarına 'Oy
vermemeleri' yönünde tehdit ettiği, Kayaaltı (Poladik) Köyü'nde de korucuların açık oy kullanma baskısı
uyguladıkları iddia edildi.
Şırnak ili, Cizre İlçesi'ne bağlı Düzova Köyü muhtarının, köy camiinde kılınan Cuma namazı sonrası
köylülelere 'Bin Umut' bağımsız milletvekili adaylarına oy vermelerinin kendileri için iyi olmayacağı
tehdidinde bulunduğu öne sürüldü.
Siirt ili Kurtalan İlçesi'ne bağlı Sihiya (Bağlıca) köyü Muhtarı Abdulgafar Tilki ile AK Parti'ye çalışan Lütfi
Kaplan'ın, köylüleri 'Bin Umut' bağımsız milletvekili adaylarına oy vermemesi yönünde tehdit ettiği,
Tulumtaş Muhtarı Şükrü Tunç'un da, 'Bin Umut' adaylarına oy vermemeleri halinde çocukları için
kendilerine verilen maaş ile Köydes Projesi çerçevesinde yapılan yardımların kesileceği tehdidinde
bulunduğu ileri sürüldü.
Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş Köyünde, Cuma namazı sırasında camide köylülerle sohbet
eden Köy Muhtarı Saim Kartal ile korucubaşı Yusuf Tire, 'Bin Umut' Adayına fazla oy gideceği ve
askerlerin kızacağı gerekçesiyle köylüleri sandık başına gitmemesi yönünde uyardı.
Bitlis ili Güroymak İlçesi'ne bağlı Oduncular (Borya) Köyü'ne, bir yüzbaşının emrindeki askerlerle birlikte
gece gittiği köylülerle Köy camiinde toplantı yaptığı, 'Bin Umut' Adayı Mehmet Nezir Karabaş'a oy
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verilmemesini istediğini, "Bağımsızlara tek bir oy çıkarsa, köyü yakarız ve boşaltırız" dediği iddia edildiği
belirtildi
Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Cevizlibelen köyünde oturan 170 köylü adına İHD Van Şubesi'ne
başvuran bir grup köylü, 22 Temmuz günü yapılan seçimler sırasında AKP'li Erkan Orhan, Aydın Orhan,
Naim Orhan, İbrahim Yılmaz, Daim Orhan ve Orhan Orhan'ın saldırısına uğradıklarını ve oy
kullanamadıklarını iddia etti. Köylüler, yeniden oy kullanmak istediklerini belirterek, sorumlular hakkında
da işlem yapılmasını istedi.
22 Temmuz günü Gaziantep ilinde seçimleri takip etmek isteyen Mehmetçik İlköğretim Okulu'na giden iki
kişilik AB heyeti ve tercümanları, görevliler tarafından gittikleri okullardan çıkarıldı.
22 Temmuz günü Elazığ ilinde, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda 'Bin Umut' Bağımsız Milletvekili
Adayı Hasan Esen'in 3 müşahidi, sandık başkanı ve polisler tarafından dışarı çıkarıldı.
22 Temmuz günü Mardin ili Nusaybin İlçesi'ne bağlı Girmeli beldesi ve Odabaşı Köyü'ne gitmek isteyen
İtalyan heyetinin köylere girmesine askerlerce izin verilmedi.
İzmir Narlıdere, Yamanlar, Harmandalı, Asarlık İlçe ve beldelerinde 22 Temmuz günü, Bin umut adayları
adına sandık görevlisi 4 kişinin içeriye girmeleri engellendi.
22 Temmuz seçimlerinde İzmir Karşıyaka'ya bağlı Yamanlar Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sadak İlköğretim
Okulu ve Narlıdere İkinci İnönü İlköğretim Okulu'nda 'Bin Umut' bağımsız adayları adına müşahitlik
yapmak isteyen kişiler “yetkisiz” oldukları gerekçesi ile içeriye alınmadı.
Malatya İl Sağlık ve Eğitim Müdürlükleri, Malatya'da 22 Temmuz genel seçimlerinde DTP'nin desteklediği
'Bin Umut' Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Türk'ün yürüttüğü seçim çalışmalarına destek veren 6
kamu çalışanı hakkında soruşturma başlattı.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan ve göç mağdurlarının yerleştirildiği Doğanlı Kampı’nda
seçmenler 22 Temmuz seçimlerinde açık oy kullanmaya zorlandı ancak Yüksekova Belediye Başkanı
Salih Yıldız ve DTP’lilerin müdahalesi ile uygulamadan vazgeçildi.
Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde askerlerin 22 Temmuz seçimlerinde köylüleri açık oy
kullanmaları yönünde tehdit ettiği iddia edildi.
Siirt ili Kurtalan İlçesi Kayabağlar Beldesi'ne bağlı Bölüktepe Köyü'nde, sandık başında oturan bir uzman
çavuşun köylüleri açık oy kullanmaları için tehdit ettiğinin bildirildiği, Bağlıca köyünde de aynı uygulama
nedeniyle 2 saat boyunca oy verme işleminin durduğu belirtildi.
Siirt iline bağlı Paris Köyü'nde askerlerin oy kullanmaya gelen köylüleri okul bahçesinde toplayarak,
bağımsız adaylara oy vermemeleri yönünde tehdit ettikleri iddia edildi.
Mardin ili Midyat İlçesi Barıştepe (Selhê) köyünde, seçmenlerin Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı
askerlerce açık oy kullanması ve 'Bin Umut' adaylarına oy vermemesi yönünde tehdit edildikleri ileri
sürüldü.
Bingöl ili Karlıova İlçesi'nde 'Bin Umut' Milletvekili adayı müşahitlerinin sandık başında görev yapması
engellendiği iddia edildi.
Mardin ili Derik İlçesinde, Cumhuriyet İlköğretim Okulu'ndaki sandıkta bulunan bağımsız aday Ahmet
Türk'ün müşahitlerinin polisler tarafından tehdit edildiği belirtildi.
Mardin ili Dargeçit ilçesine bağlı köylerdeki seçmenlerin, asker ve korucular tarafından oylarını 'Bin Umut'
adaylarına vermemesi yönünde tehdit edildikleri belirtildi.
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Mardin ili Kızıltepe ilçesine bağlı Işıklar (Pirêmer) Köyü'nde, korucuların tehdidi sonucu açık oy kullandığı
belirtildi.
Van ili Başkale İlçesi'ne bağlı Albayrak Köyü'nde sivil giyinen askerlerin, sandık başına giden seçmenlerin
arasına karışarak, 'Bin Umut' adaylarına oy vermemeleri yönünde tehditlerde bulunduğu iddia edildi.
Şanlıurfa ili Birecik İlçesi'nin Çiftçilik Köyü'nde, askerlerin sandık başında AK Parti ve CHP'ye oy vermeleri
yönünde köylülere baskı yaptıkları iddia edildi.
22 Temmuz seçimlerinde Muş Varto’ya bağlı Sazlıca (Qerqerut) köyünde, Bağımsız Aday Ahmet Kaya’nın
sandık başına oturarak seçmenleri yönlendirmeye çalışması üzerine vatandaşlar sandık başkanına
itirazda bulundu. İtirazdan sonra olay yerine gelen askerler, bağımsız adayın sandık başından kalkmasını
isteyen vatandaşlara müdahale etti. Jandarma, Güven Meşe ve Osman Kaya isimli 2 köylüyü gözaltına
aldı.
22 Temmuz günü Diyarbakır ili Nazmiye Tatlıcı İlköğretim Okulu'ndaki sandıklarda görevli 'Bin Umut”
bağımsız milletvekili adayı Selahattin Demirtaş'ın 2 müşahidi polis zoruyla sandık alanı dışına çıkarıldı.
22 Temmuz günü Diyarbakır’ın Hazro ilçesine bağlı Kırrıkkaşık köyünde korucuların seçim sırasında
“Buradan bağımsızlara oy çıkmayacak” şeklinde tehditte bulunduğu iddia edildi. Olaylar sırasında
kullanılan oyların içinde bulunduğu sandık kırıldı. Jandarmanın müdahalesi ile olaylar sona erdi.
Hakkari ili Yüksekova ilçesi Dağlıca (Oremar) ve Sondurak (İştazin) köylerinde oturan toplam 680 seçmen,
22 Temmuz seçimlerinde asker ve korucuların açık oy kullanmaya başlaması üzerine oy kullanmaya
gitmediler.
22 Temmuz günü Diyarbakır ile Yenişehir Beldesi'ne bağlı İplik Mahallesi'nde bulunan İstiklal İlköğretim
Okulu karşısında, oy kullanma yerlerinin tespiti için DTP'liler tarafından kurulan bilgisayara, sivil polislerin
el koydu. 21 EH 119 plakalı araçla okul yanına gelen sivil polisler ayrıca, 'Bin Umut' Bağımsız Milletvekili
Adayı Akın Birdal'ın müşahitlerini dışarı çıkardı ve oy kullanılan sınıflara girerek kamera ile çekim yaptı.
Mardin ili Dargeçit ilçesine bağlı Kılavuz Beldesi ile Usluca, Sert ve Kurucu köylerindeki seçmenler, 22
Temmuz seçimlerinde karakol bahçesinde kurulan sandıkta oy kullandılar.
Hakkari ili Yüksekova İlçesi Dağlıca ve Yeşiltaş köylerinde, köylüler askerler tarafından oylarını açık
kullanmaları yönünde tehdit edildiklerini iddia ederek 22 Temmuz seçimlerinde oy kullanmadılar.
Bingöl ili Genç İlçesi Merkez Yatılı Bölge İlköğretim Okulu ve Selvi Sarıbudak bölgesinde kurulan
sandıklarda 22 Temmuz seçimlerinde açık oy kullanıldığı iddia edildi.
Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan siyasi tutuklu ve hükümlüler, aileleri aracılığıyla yaptıkları açıklamada, 22
Temmuz'da yapılan seçimlerde oy kullanamadıklarını belirttiler. Cezaevinde bulunan 90 siyasi tutuklu ve
hükümlüden 30'unun oy kullanabildiği belirtilen açıklamada, "22 Temmuz'da oy kullanma talebimizin
büyük bölümü isimlerimiz olmadığı için rededildi. Ancak cezaevinde bulunan diğer tutuklu ve hükümlülerin
büyük bölümü oylarını kullandı. Biz uygulmanın keyfi olduğuna inanıyoruz. Bunun için ihtiraz
başvurusunda bulunduk. Kamuoyunun da bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz" denildi.
24 Temmuz günü Cevizli belen köyünden İHD Van şubesine başvuruda bulunan ve adlarının açıklamasını
istemeyen köy sakini 7 kişi, 22 Temmuz seçimlerinde köy okulunda oy kullanırken Bahçesaray belediye
başkanı Naci Orhan’ın adamları tarafından “partilerine oy vermedikleri” için saldırıya uğradıklarını, olaylar
esnasında bir kişinin başından aldığı darbe sonucu yaralandığını, olaylara jandarmanın müdahale ettiğini,
baskılardan dolayı 170 seçmenin oy kullanamadığını, kullananların da AKP’ye oy vermek zorunda
kaldığını iddia ettiler.
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Mardin ili Dargeçit ilçesine bağlı Bostan (Werzike) ve Belen (Bakwan) köylerinde, 22 Temmuz
seçimlerinde 'Bin Umut' Bağımsız Milletvekili Emine Ayna'ya oy çıktığı gerekçesiyle askerlerin "Oyunuz
DTP'ye çıktı artık size huzur yok" şeklinde köylüleri tehdit ettiği, seçimlerden sonra tarlalarına gitmelerine
ve hayvanlarını otlatmaya götürmeye izin verilmediği, askerlerin sık sık farklı gerekçelerle araçlarına ceza
yazdığını biçiminde baskı uyguladığı iddia edildi.
Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Gundkeşex Köyü’nün suyu, 22 Temmuz seçimleri sonrası, Siirt bağımsız
milletvekili Osman Özçelik’e büyük oranda oy çıktığı köyün Jandarma Karakolu tarafından kesildi.
Köylüler, seçim sürecinde Gundkeşex Köyü’nün de aralarında bulunduğu 30 köyün yer aldığı Mışare
bölgesine giden Eruh Jandarma Karakolu’nda görevli bir yüzbaşının kendilerini Bin Umut adaylarına oy
vermemeleri yönünde tehdit ettiğini belirterek, “Köyümüz 50 haneden oluşuyor. Seçim sonuçlarının
ardından daha önce KÖYDES Projesi ile köyümüze getirilen su, Jandarma Karakolu tarafından kesildi.”
Günde sadece bir saatliğine köye su verildiğini dile getiren köylüler, “Bu uygulamaya son verilmesi için 15
Ağustos’ta Eruh Kaymakamlığı’na başvurmak istedik. Ancak bu durumu öğrenen Erenkaya Jandarma
Karakol Komutanlığı, Eruh yol güzergahı üzerinde bulunan arama noktalarına haber vererek, bizim
Kaymakamlığa ulaşmamızı engellemek istedi. Bütün engellemelere rağmen Eruh’a ulaştık. Ancak bu defa
da Kaymakamın yerinde olmadığı belirtilerek, görüşmemiz engellendi. Karakolu şikayet etmekten
korkuyoruz. Eğer şikayet edersek yarın köy dışına çıkışlar da yasaklanacak. Hayvanlarımız içerde kalarak
telef olacak. Bu nedenle korkuyoruz” dedi.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde ise, Bostan (Werzike) köyü karakoluna bağlı askerlerin, Bin Umut Milletvekili
adayı Emine Ayna'ya oy veren Bostan ve Belen köylerine baskı uyguladığı öne sürüldü. Tehditlerden
dolayı isim vermek istemeyen köylüler, askerlerin köylerine giderek, 'Oyunuz DTP'ye çıktı, artık size huzur
yok' şeklinde tehdit ettiğini iddia etti. Seçimlerden sonra tarlalarına gitmelerine ve hayvanlarını otlatmaya
götürmeye izin verilmediği söyleyen köylüler, askerlerin sık sık köylerine geldiğini, sık sık farklı
gerekçelerle araçlarına ceza yazdığını ifade etti.
Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Taşbasamak (Mirzecan), Akçevre (Tapixert), Yuvaköy (Mela), Mollakarköy
ve Ulukent köylerinde, köy sakinlerinin kendilerine herhangi bir yatırım yapılmaması ve AKP milletvekili
Cemal Kaya'nın baskıları yüzünden 22 Temmuz genel seçimlerinde oy kullanmadıkları iddia edildi.
Ulukent köyü Muhtarı Selami Akyurt, aşiret olarak oy kullanmama kararı aldıktan sonra hem Cemal
Kaya'nın aşiretinden hem de askerler tarafında sürekli tehditlere maruz kaldıklarını belirterek,
“Köylerimizden birçok kişi haksız yere Cemal Kaya'nın aşiretine bağlı kişiler tarafından dövüldü veya tehdit
edildi. Bu adamlar şu an ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar... Cemal Kaya ve adamları halkı AKP'ye
oy vermeleri için tehdit ederken, jandarma ise MHP'ye oy vermeleri için tehdit ediyordu. Kimse korkudan
kendi iradesiyle oy kullanmadı ve hiç kimse korkudan şu an konuşamıyor. Yani burada kısacası aşiret ve
devlet insanlarımızı baskı altında tutuyor” dedi.
Van’ın Başkale ilçesinde, “Bin Umut” adaylarından Özdal Üçler'in milletvekili olmasının ardından Van ili
Başkale Kaymakamı, emniyet amiri ve JİTEM'le bağlantısı olan İskender Ertuş’un, “belediye seçimlerinde
oyların tekrar DTP'ye verilmesi durumunda çok kötü sonuçlar çıkacağı tehditte” bulunduğu, Hertis
köyünde köylülerin oylarını açık bir biçimde kullanmaya zorlandığını, Çöhe köyü muhtarının evininin
seçimlerden sonra otomatik silahlarla tarandığı, ilçe merkezinde bulunan Fuat Kaya ve Turan Demir'e ait
olan şeker fabrikasının otomatik silahlarla taranarak içeride bulunan işçilerin dövüldüğü, Bin Umut
adaylarının müşavirlerinden İbrahim Koç ve Rıdvan Oktay’ın seçimlerden sonra kimliği belirsiz kişiler
tarafından parti merkezlerinde saldırıya uğradığı ve işyerlerinin de camlarının kırıldığı belirtildi.
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EKONOMİK ve SOSYAL HAKLAR
İşten Çıkarılanlar
İzmir’de, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi taşeron firmasında, 1 Ocak günü, Genel-İş
üyelerinin de aralarında bulunduğu 86 işçi işten çıkartıldı.
Ocak ayında İstanbul’da, Çerkezköy’de kurulu bulunan Profilo Telra Elektronik’te 470 işçi işten atıldı. Her
bölümde çalışan işçilerin yüzde 30’u işten atılırken, gerekçe olarak “Üretimdeki azalma, üretimdeki
azalmanın sonucu fabrikanın zarar ediyor olması, üst yönetim tarafından alınan elektronik sektöründeki
küçülme kararı” gösterildi.
11 Ocak günü, Ankara’da çalışan kadrolu 10 temizlik işçisi, “taşeron işçilerin varlığı” gerekçe gösterilerek,
Türk Hava Yolları yönetimi tarafından işten çıkarıldı.
Artvin Valisi Cengiz Aydoğdu, 14 Ocak günü izinli olduğu halde çağrıldığı Polisevi’nde, pişirilen “folyoda
yumurtalı sucuk-pastırmayı” beğenmeyince, aşçı Mehmet Güner ile mutfakta çalışan eşi Belkiye Güner
işlerinden çıkartıldı.
TÜMTİS’de örgütlenme uzmanı Özgür Akgül ve Gebze Temsilcisi Salih Akça, 17 Ocak günü işten
çıkarıldı.
23 Ocak günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ali Ceran (28), 14 Haziran 2006 tarihinde Rika
Tekstil adlı iş yerinde çalışmaya başladığını, 2 ay SSK’lı gösterildiğini ve 15 Ocak günü gerekçesiz olarak
işten çıkartıldığını belirtti.
2 Şubat günü, Elbistan A-Termik Santrali’nde çalışan 15 işçi ödenmeyen ücretlerini isteyince işten atıldı.
Haklarında üç gün işe gelmediklerine dair tutanak tutulan işçilere tazminat ödenmedi.
EMO Merkez Yönetim Kurulu, EMO Ankara Şube Müdürü H. Güzide Erkuş ve Asansör Kontrol
Koordinatörlüğü Teknik Büro Sorumlusu Mustafa Öztürk'ün işine, 6 Şubat günü itibari ile son verdi.
Bingöl Belediyesi Temizlik İşleri'nde çalışan Teyfik Görel, işten atılarak maaşının ödenmemesine, tepki
olarak, 13 Şubat günü belediye binası önünde bulunan elektrik direğine çıkarak intihar etme
teşebbüsünde bulundu.
14 Şubat günü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nda (TAEK) görev yapan Fizik Mühendisi Azerbaycan
uyruklu Prof. Dr. Saleh Sultansoy'un sözleşmesi gerekçesiz olarak yenilenmeyerek görevine son verildi.
DİSK'e bağlı Türkiye Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası (OLEYİS) tarafından, toplu iş
görüşmeleri sürecinde yaşanan uyuşmazlık sonucu Şubat ayında iş yerine grev ilanı asıldı. İlanın
üzerinden 4 gün geçtikten sonra Körfez Öğretmenevi'nden iki işçi işten çıkarıldı.
TÜMTİS’in örgütlenme çalışması yürüttüğü Horoz Nakliyat’ın çeşitli illerdeki şubelerinde çalışan 39 işçi, 19
Şubat’tan itibaren işten atıldı.
Diyarbakır ili Ergani ilçesinde bulunan Limak Çimento Fabrikasının el değiştirmesi sonucu, 50’ye yakın
çalışan, Şubat ayında işten çıkarıldı.
Sahipliğini işadamı Sırrı Yırcalı’nın varislerinin yaptığı Balıkesir Dokuma Fabrikası, “işçilerin sendikalı
olması gerekçe gösterilerek” kapatıldı. Fabrikanın kapatılması sonrası 460 işçi işsiz kaldı.
26 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Sevcan Güzel, 2 yıldır Golden Shop isimli bir
kozmetik dükkanında çalıştığını, işinden nedensiz yere çıkarıldığını ve tazminat verilmediğini belirtti.
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28 Şubat günü, İbrahim Ethem Ulugay İlaç Fabrikasında işçileri tahrik ettikleri ve eyleme zorladıkları
gerekçesiyle Ali Eken, Haluk Altan, Cengiz Baş, Hakan Güven ve Aydın Gülcemal isimli işçiler işten atıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımını üstlenen Kevser Turizm Şirketi’nde çalışan 32 şoför, Mart
ayı başlarında işten atıldı.
Mart ayı başlarında, Otoyol AŞ’nin Adapazarı’ndaki fabrikasında çalışan 115 kişi işten çıkarıldı.
13 Mart günü, İstanbul Ümraniye’de kurulu bulunan Tibet Giyim’de çalışan 20 işçi, “İş olmadığı”
gerekçesiyle işten atıldı. İşçilerin kıdem ve ihbar tazminatları da ödenmedi.
İstanbul’da, Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Yıldız Deri Fabrikasın’nda,
fabrikanın küçültüleceği gerekçesi ile 25 işçinin işine son verildi.
17 Mart günü, İstanbul Büyükçekmece'de bulunan ve sahipleri Danimarkalı olan DSV Hava ve Deniz
Taşımacılık firmasının, Deniz İhracat Operasyon bölümünde çalışan Elif Böyükkarlı, firma yetkililerinin giriş
kapısına koydukları parmak okuma cihazını, 'fişlenmek istemiyorum' diye kullanmak istemeyince işten
çıkartıldı.
Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan Alkoç Deri Fabrikası yetkilileri, küresel ısınmayı, kış
aylarının sıcak geçmesi ve buna bağlı olarak üretimin azalmasını gerekçe göstererek Deri-İş Sendikası
üyesi 15 işçiyi 15 Mart günü işten çıkardı. İşçiler, sendikaya üye oldukları için işten atıldıklarını belirtti.
İzmir’de, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ege Doğum Evi Hastanesi taşeronu Özörnek’te çalışırken, Mart ayı
sonunda Global isimli bir şirkete aktarılan işçiler işten atıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) bünyesinde taşeronluk yapan Cerit Temizlik ve
Emlak Şirketi’nin BOTAŞ’la olan sözleşmesinin 8 Mart günü bitmesi üzerine, 90 işçi işten çıkartıldı.
Ocak ayında 400 işçinin işten çıkarıldığı Tekirdağ Çerkezköy’de bulunan Profilo TV fabrikasında, “İşlerin
azalması” gerekçe gösterilerek, 26 Mart günü 250 işçi daha işten çıkarıldı.
TEMSA Adana fabrikasında, boya bölümünde çalışan, fazla mesailerinin yoğun olduğunu ve
ikramiyelerinin ödenmediğini bölüm şeflerine bildiren 43 işçi, 29 Mart günü işten atıldı.
Sinop Belediyesi’nde, daha önce görev yerleri değiştirilen işçilerden 12’si Genel-İş’ten istifa etmedikleri
gerekçesiyle 4 Nisan günü işten çıkarıldı. Söz konusu işçilerin de aralarında bulunduğu 14’ü kadın 63
işçinin, 3 ay önce görev yerlerinin değiştirilerek temizlik, park ve bahçeler birimlerine gönderildiğini belirten
Genel-İş Şube Başkanı Bülent Eroğlu, işçilerin sendikalı olmaları nedeniyle böyle bir girişimde
bulunulduğunu dile getirdi.
Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde temizlik işlerinde çalışan Ekber Adıgüzel, sendikal
faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle işten çıkarıldı.
24 Nisan günü, İzmir Kemalpaşa’da bulunan Dekorpan Fabrikası’nda, satışların yüzde 25 azaldığı
gerekçesi ile tamamı sözleşmeli olan 200 işçi işten çıkarıldı.
25 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Rıdvan Güler, sağlık sorunlarından dolayı sık
sık hastaneye gitmek zorunda kaldığı için işten çıkarıldığını, işveren tarafından sadece 80 günlük
sigortasını yatırıldığını belirtti.
Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinin yıldönümü olan 15 Şubat’ta yapılan bir basın açıklamasına
katılan sözleşmeli öğretmen Şahin Şahin’in görevine, Suruç Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, “illegal
yürüyüşe katılmak” gerekçesiyle 28 Nisan günü son verildi.
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İstanbul’da Arçelik Tuzla Tesisleri'nde nakliyat işi yapan Yıldıran adlı taşeron şirkette çalışan Nail Günbatı,
Mansur Karataş, Yunus Bayındır, Fuat Oral ve Kenan Erdem adlı işçiler, Nakliyat-İş Sendikası'na üye
oldukları gerekçesiyle, Nisan ayı sonlarında işten atıldı.
Mayıs ayı başlarında İstanbul’da, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Yasan Yassı Metal
Fabrikası’ndan, Birleşik Metal-İş Kartal Şube üyesi 5 işçi, “Ücretleri ödemede güçlük çekildiği”
gerekçesiyle işten atıldı.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nde yazı işlerinde personel olarak çalışan Mehmet
Koçeroğlu ve temizlik işçisi Hanifi Can, Evrensel gazetesine verdikleri demeçlerinde taşeronu eleştirdikleri
gerekçesiyle, 8 Mayıs günü işten atıldı. Taşeron firma patronu, işçilerin yalan beyan verdiklerini iddia etti.
Sabah gazetesi editörlerinden Cengiz Erdinç ile ATV muhabirlerinden Ozan Petek ve Burak Ersemiz, 9
Mayıs günü, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı.
Volüm Denizcilik şirketinde çalışan ve Dok Gemi-İş’te örgütlenerek Nisan ayında yetki alan 57 işçi,
taşeron şirkete geçmeyi reddedince, 21 Mayıs günü işten çıkarıldı.
Fazla çalışmanın sonlandırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep eden Hürriyet Gazetesi
çalışanlarından Murteza Akkaya, Tamer Yüksek, Murat Deliklitaş, Gürkan Öztekin, Azize Bergin ve Kutup
Dalgakıran, Dünya Gazetesi çalışanlarından Nevzat Onaran, Yusuf Duyar ve Nazım Güvenç ile Doğan
Haber Ajansı'ndan Hülya Yılmaz, Neyfel Salman, Altan Oymak ve Hilmi Yaşa'nın iş akitleri 7 Haziran günü
feshedildi.
İstanbul’da, 1 Mayıs kutlamalarında Masis Kürkçügil'e tokat atan polisi görüntüleyen CNN Türk
kameramanı Bülent Usta, işten çıkarıldı.
Tek Gıda-İş Sendikasınca, 30 Mayıs günü yapılan açıklamada, Çanakkale Bayramiç ilçesinde kurulu
bulunan Tahsildaroğlu Süt Ürünleri Şirketi'nde sendikalaşmaya çalışan 16 işçinin işine son verildiği
bildirildi.
İzmir’de, Menemen Deri Serbest Bölgesi’nde iki ayrı firmada üretim yapan Alkan Deri patronu, Deri-İş’e
üye olan işçilerden 7’sini, 5 Haziran günü işten çıkardı.
Selüloz-İş Sendikası Genel Başkanvekili Halit Soytürk, yaptığı açıklamada, Milda Giresun Aksu Kağıt
Fabrikası'nda nisan ayında başlattıkları örgütlenme çalışmalarıyla, 200'e yakın işçiyi sendikalarına üye
yaptıklarını bildirdi. Haziran ayında örgütlenme çalışmalarının tamamlanmasıyla Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı'na yetki tespiti için başvuru yaptıklarını kaydeden Soytürk, bunun üzerine işverenin,
hiçbir bildirim yapmadan 9 işçinin iş akdini feshettiğini, diğer işçilere de sendikadan istifa etmeleri için
baskı yaptığını kaydetti.
Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası’nın Adana Şubesi’nin 5. Olağan Genel Kurulu’nda seçimleri kazanan
muhalefet listesinde yönetici ve delegeler işten çıkarıldı. Öz İplik-İş’in örgütlü olduğu Güney Sanayi
Fabrikası’nda 20 Nisan günü delege seçimleri ile başlayan işten atmalar, 17 Haziran günü yapılan kongre
sonrasında da sürdü. Atılan işçi sayısı 28’i buldu. Mevcut şube yönetimine muhalif olan 14 delege ile şube
yöneticileri, üst kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyelerinden oluşan 14 işçi işten atıldı. İşten atmalara
gerekçe olarak işçilerin 4 ay önce İş Yasası’nın 34. maddesine dayanarak yaptığı iş bırakma eylemi
gerekçe gösterildi.
Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan ve Dev Sağlık-İş’e üye olan 22 işçi,
Haziran ayı sonunda işten çıkarıldı.
TÜPRAŞ'ta bulunan Alerko Akpen taşeron firmasının 4 alt taşeron firması olan, Birkan Dost Makine, Gün
Isı, Remko ve Tek Tes şirketinde çalışan 200 işçi, 1 Temmuz günü işten çıkarıldılar.
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Show TV yönetimi haber merkezindeki 11 haberci 2 Temmuz günü işten çıkarıldı. İşten çıkarılma
gerekçesi olarak, habere süreleri kısalmasından dolayı personel oluşan personel fazlalığı gösterildi.
Star gazetesinin spor servisinde çalışan 10 kişinin işine, 3 Temmuz günü son verildi. İşten çıkarmaların
nedeni olarak, gazetenin beklenen tiraj artışını sağlayamaması gösterildi.
23 Temmuz günü Giresun’da, SEKA'nın özelleştirmesi kapsamında MİLDA isimli şirkete satılan SEKA
Giresun Kağıt Fabrikası'nda çalışan 250 işçi, bu alanda faaliyet yürüten Selüloz-İş Sendikası'na üye
oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı.
Tüm Bel-Sen Genel Merkezi'nin Tez Koop İş Sendika-sı'na üye 8 çalışanı, 24 Temmuz günü ekonomik
sıkıntı gerekçesiyle işten çıkarıldı.
Van’ın Başkale Devlet Hastanesi'nde çalışan 16 geçici işçi, 30 Temmuz günü, 'Bin Umut adayına oy
verdikleri için' işten çıkarıldı.
Sabancı grubuna bağlı BEKSA Çelikkord’da çalışan 210 işçi, Temmuz ayında işten çıkarıldı.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan Derfakon Deri’de çalışan ve Deri-İş Sendikası’na
üye olan 16 işçi Ağustos ayı başında işten atıldı.
Bornova 5. Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Akdeniz Selçuk Ambarı’nda çalışan 4 işçi, Ağustos ayında
TÜMTİS İzmir Şubesi’ne üye oldukları gerekçesiyle işten atıldı. İçerideki işçilerle sendikaya üye olmaları
için görüşme yapmak isteyen sendikacılar ise yasal haklarını kullandıklarını ifade etmelerine rağmen çevik
kuvvet ekiplerinin engellemeleriyle karşı karşıya kalıyor.
İstanbul’da 12 Ağustos günü, hazır giyim firmalarının ihracat yapmak için 1997'de kurdukları GİSAD
firmasının Dış İlişkiler Departmanı İngiltere Bölüm Başkanı Göksel Akgün ve 9 bölüm çalışanı, Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Özdoğan'ın kendilerini işyerinde dövdürdüğünü ve kendi istekleriyle işten
ayrıldıklarına dair zorla kâğıt imzalattığını iddia etti. İddiaya göre, Özdoğan, çalışanları odasına çağırttı.
Burada avukatlar ve korumalar bulunuyordu. Çalışanlar odaya girmeden Akgün'ü arayarak durumu
bildirdi. İddiaya göre, personelden işlerine son verildiği bildirilerek, kâğıtları imzalamaları istendi.
Çalışanlar kabul etmeyince kapılar kilitlendi ve dışarı çıkmalarına izin verilmedi. Daha sonra odaya gelen
Akgün, "Şirket sahibiyle alacak verecek meselem vardı. Olaydan bir gün önce tartışmıştıkı. Ancak
nişanlım dahil olmak üzere 9 kişinin tazminatsız olarak işten çıkarılmasını kabullenemedim. Konuşmak
istedim ancak İbrahim ve kardeşi Doğan Özdoğan ile birlikte korumalar ve güvenlik görevlileri üzerime
çullandı. Yere düştüğümde bile dövmeye devam ediyorlardı. Nişanlım araya girince saçlarından tutarak
duvara vurdular. Silahı kafamıza dayayıp tehdit edilince arkadaşlarla imzalamak zorunda kaldım." Olayı
görünce 155 Polis İmdat'ı arayan, aynı bölümde çalışan Alişan Öztürk de işine son verilenler arasında yer
aldı. Kâğıtlar imzalatıldıktan sonra personel dışarı çıkarıldı. Bu sırada binaya gelen polis, dışarıda
çalışanları beklediği öne sürülen silahlı 2 kişiyi gözaltına aldı. Çalışanlar 13 Ağustos günü Bakırköy İş
Mahkemesi'ne başvurdu.
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu 11 Ağustos günü
yaptığı açıklamada, Uludağ Üniversitesi (U.Ü.) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan 2 sağlık işçisinin,
sendikaya üye olduğu için işten çıkarıldıklarını bildirdi. Çerkezoğlu, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde taşeron
firma eliyle çalıştırılan bin 300 civarındaki işçinin, daha iyi koşullarda çalışmak için sendikalaşma yoluna
gidince işlerinden olma tehdidiyle karşı karşıya bırakıldıklarını kaydetti.
Kocaeli’nde 15 ve 16 Ağustos günlerinde, koltuk kılıfı üreten Dual Otomotiv’de çalışan 25 kişi, yaşanan
sendikalaşmanın işten çıkarıldı. Kötü çalışma koşulları ve düşük ücrete karşı, Türk Metal Sendikası’nda
örgütlenen işçilerin yetki başvurusunda bulunmasının ardından, 8 işçinin işten atılması üzerine, fabrikada
çalışan diğer işçiler de arkadaşlarına destek olmak için üretimi durdurarak fazla mesaiye kalmama kararı
aldı. Bunun üzerine fabrika müdürleri gün boyu işçilerle ve kendi aralarında toplantı yaparak eylemi
bitirmeye çalıştı. İşçileri tehdit eden müdürler, kimsenin işten atılmayacağı sözünü vermelerine karşın 17
işçiyi daha “atılanlara destek oldukları” gerekçesiyle tazminatlarını vermeden kapı önüne koydular.
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İstanbul Texim Fabrikası'nda çalışan 11 işçi, 22 Ağustos günü işten atıldı. İçşiler fabrika önünde eylem
yaparken, işçiler adına açıklama yapan Avni Yılmaz, Texim işvereninin işçileri keyfi ve hukuksuz bir
biçimde çalıştırdığını söyleyerek, "Sigortalarımız 6 ayda 10'ar gün yatırılıyor. Zorunlu mesailere
bırakılıyoruz ve karşılığını tam olarak alamıyoruz. Bordrolarımız verilmiyor. Şeflerin ve müdürlerin küfür ve
hakaretlerine maruz kalıyoruz" dedi. Yılmaz, yapılan haksızlıklara boyun eğmediklerini ve karşı çıktıklarını
belirterek, "Bu uygulamalara karşı sesimizi yükselttiğimiz için Texim patronunun işten atma saldırısına
maruz kaldık. İlk olarak 22 Ağustos günü 11 işçi arkadaşımız işten atıldı. Üstelik bir işçi arkadaşımız
raporlu olduğu halde atıldı. Atılan arkadaşlarımızın ise tazminatları tam olarak ödenmiyor" dedi.
Varto Devlet Hastanesi temizlik ve yemek ihalesini alan Emin Müteahhitlik ve Temizlik Şirketi tarafından
çalıştırılan 8 işçi “iş yavaşlattıkları” gerekçesiyle Eylül ayında işten çıkarıldı. İşçiler işten çıkarılmalarını
protesto etmek amacıyla 2 Eylül günü hastane önünde oturma eylemi başlattı.
İstanbul Tuzla’da bulunan Onur Grup Tersanesi'ne bağlı Fırat Gemi isimli taşeron firmada çalışan Limterİş Genel Sekreteri Kanber Saygılı 27 Eylül günü işten atıldı. Onur Grup işvereninin taşeron firmadan özel
talebiyle, Saygılı'nın işten atılmasına gerekçe olarak sendikal çalışmalarının gösterildiği bildirildi. İşten
atılmanın bildirilmesi esnasında da sözlü olarak ifade edildiği öğrenildi.
12 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan H.K., Diyarbakır Kayapınar Belediyesinde
müteahhit firmada temizlik işçi olarak çalıştığını, 2 Eylül 2007 tarihinde kendisinden sorumlu firma yetkilisi
ile tartıştığını, tartışma sonra işten atıldığını, ayrıca kovulmasında “Hz. Muhammed’in Kutlu Doğum haftası
mitingi”ne katılmasının etkisini olduğunu belirterek, haksızlığa uğradığını ve mağdur edildiğini belirtti.
17 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Recep Adıyaman şu beyanlarda bulundu: “Ben
Dağkapı semtinde bulunan Aycan Likitgaz bayii’ye bundan 6 yıl önce işe başladım. Ben işe başladığım
dönemde iş yeri sahibi bana SKK’mın yapılacağını söyledi. Daha sonra geçen birkaç yıldan sonra SKK’mı
bir yıl yatırdılar ancak yaşadığım bir sorun nedeniyle iş yeri sahibinin babası tarafından herhangi bir
tazminat verilmeden işten çıkarıldım.”
Diyarbakır'da Devegeçidi İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Nurullah Tunç, alerjik bronşit hastalığına
yakalanan çocuğuna izin alarak refakat ettiğini ancak nedensiz işe gelmediği gerekçe gösterilerek Milli
Eğitim Bakanlığı (MEB) Yüksek Disiplin Kurulu tarafından öğretmenlikten ihraç edildiğini belirtti. Eğitim
Sen üyesi olduğunu belirten Tunç, daha önce de çeşitli nedenlerle hakkında dava açıldığını hatırlatarak
Tunç, çocuğuna kanuni prosedürleri yerine getirdikten sonra izinli olarak refakat ettiğini belirtti. Ancak
müfettişlerin düzenlediği rapor üzerine MEB Yüksek Disiplin Kurulu tarafından '75 gün nedensiz işe
gelmediği' gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edildiğini söyleyen Tunç, 'Disiplin Kurulu işe gelmediğimi
iddia ettiği süre içinde hastanede oğluma refakat ediyordum. Aldığım izin belgeleri elimde. Bu belgelerle
ilgili doktorların imzası var. Bu hastalığın tedavisi ertelenemez. Çünkü gün geçtikçe ilerliyor. Çocuğumu
tedavi etmem benim en doğal hakkımdır. Çocuğumun tedavisi 7 Temmuz'da bitti ve hastaneden taburcu
edildik' dedi.
4 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan başvuruda bulunan Rasime Karakaş şu
beyanlarda bulundu: “Diyarbakır Doğum Hastanesinde 12 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. 6
Eylül 2007 tarihinde Jinekoloji Servisi Müdahale odasında görev yaptığım esnada Başhekim Çetin Bakır
ve sorumlu Hemşire Birgül Aydın serviste yaşanan eksiklikler nedeniyle bana hakaret ettiler ve başhekim
beni dışarı attı. Daha sonra bağlı bulunduğum ŞE-KA adlı temizlik Şirketinden beni işten attılar. Bana
yapılan haksızlıkların giderilmesi için gerekli hukuki girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”
Kasım ayı başında zorunlu din dersi ve AKP Anayasası taslağı’yla ilgili düşüncelerini Roj TV'de
yayımlanan bir programda açıklayan Cumhuriyet gazetesi yazarı ve kitap eleştirmeni Erdoğan Aydın işten
çıkarıldı.
Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Akcan, 13 Kasım günü yaptığı açıklamada, Türk
Telekom’da 29. gününe giren grevde, grev kırıcılığını önlemeye çalışan üyelerinin iş akitlerinin feshine
başlandığını bildirdi. Konya Cihanbeyli'de bir üyelerinin ''ambardan malzeme çıkarılmasına engel olduğu
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için'' iş akdinin feshedildiğini belirten Akcan, grevdeki bir iş yerinde bu tür eylemlerin olamayacağını, aksi
halde ''grev kırıcılık'' olarak değerlendirileceğini savundu. Akcan, benzer şekilde ''grev kırıcı'' faaliyetlere
engel olmak isteyen ve aralarında sendika temsilcisinin de olduğu bazı üyelerinin iş akitlerinin
feshedildiğini kaydetti. Türk Telekom yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara'da 2, İstanbul'da 2,
Konya'da 1, Erzurum'da 1 ve Hatay'da 1 kişinin iş akitleri feshedildi.
29 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Mehmet Zülfi Cengiz, 5 Nisan Mahallesi
Özyiğit Apt. D blok’ta 6 yıldır kapıcılık yaptığını, 15 gün önce bina sakinlerinin bir kısmının aidatını
ödememesi nedeniyle binaya kömür alınamadığını, bu durumdan kendisini sorumlu tutan bina
yöneticisinin “bize zaten kapıcı lazım değil seni işten çıkarıyorum” diyerek işine son verdiğini belirtti.
Gaziantep Üniversitesi Kütüphanesi'nde part-time çalışan Batmanlı Gaziantep Üniversitesi İnşaat Bölümü
öğrencisi Ahmet Kurt ve Elektrik Bölümü öğrencisi Hakan Tilegi, Aralık ayı başında herhangi bir gerekçe
gösterilmeden işten çıkarıldılar.
15 Aralık günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Mithat Cenguz (1963), Merkezi Bornova’da
bulunan Gençler Yapı ve Prj. Ürn. Merkez Spor Kamp, Tic. Ltd. Şti.’nin Güzelbahçe 2. Leman Leventlar
Sitesinin dış cephe boya işini yaptığını, polislerin kendisinin DTP Narlıdere İlçe yönetici olduğunun
öğrendikten sonra çalıştıkları sitenin yöneticisi Ali Erdem ile mühendis Turan Kartal’ın karakola çağrıldığını
ve ve kendisi ile ilgili bilgi verildiğini, 10 Aralık günü çalıştığı yerle olan hesabının kesildiğini, kendilerine
“biz işe üç gün ara veriyoruz” denildiğini, kendisiyle birlikte çalışan ve aynı mahallede oturan Yakup
Gökçe’ye ise “biz aslında işe ara vermiyoruz, sadece Mithat Cenguz gitsin diye uydurduk” denildiğini,
çalıştığı işyerinde kalan parasından 240 YTL verildiğini, 1.585.00 YTL daha alacağının olduğunu ve bu
parayı da , “ne zaman paramız olur ise o zaman veririz “ denildiğini ve işe girdiği günden itibaren SSK
primlerinin ödenmediğini ifade ederek hukuki yardım talep etti.
Tek gıda-İş Sendikası 10 Aralık günü yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Susurluk İlçesi'nde kurulu bulunan
Yörsan Süt Ürünleri İşletmesi'nde çalışanların sendikaya üye olması ve toplu iş sözleşmesi için yetki
başvurusunda bulunmasıyla birlikte 400 işçinin işine son verildiğini bildirdi. Fabrikada çalışan 400 kişinin,
sürekli olarak iş yerinde çalışmalarına rağmen "stajyer" adı altında sigortasız çalıştırıldığı kaydedilerek, şu
ifadelere yer verildi: "Üyemiz Mehmet Kahraman, adeta mafya usulüyle, bir bağ evine götürülüp
sendikadan istifa etmesi için fiziksel şiddete maruz bırakılmış, ayağına kurşun sıkmakla tehdit edilmiştir. "
Açıklamada, işverenin yasadışı lokavt yaparak çevre köylerden hiçbir deneyimi olmayan kişileri topladığı
ve üretim yapmaya devam ettiği belirtilerek, "İnsan sağlığı için tehlikeli olabilecek üretimi hukuki yollardan
engelleyebilmek için her türlü girişimi yapacağız" denildi.
Radikal Gazetesi yargı muhabiri Adnan Keskin ile polis muhabiri Soner Arıkanoğlu aralık ayı başında işten
çıkarıldı. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Ercan İpekçi, 12 Aralık günü, Radikal gazetesinin
Ankara Temsilciliği önünde yaptığı açıklamada "Radikal'de daha önce yaşanan işten çıkarmalara ve
istifaya zorlamalara, Keskin ve Arıkanoğlu'nun da eklenmesinin gazetenin yayın politikasında köklü bir
değişimin nedeni olmamasını umut ediyoruz. Radikal yönetimi, Keskin ve Arıkanoğlu'ndan görevlerini
yerine getirmelerinde herhangi bir aksaklık ya da hata bulunmamasına rağmen, son 2 ayda doğru ve net
gerekçelere dayanmayan, görevle ilişkili olmayan sudan sebeplerle üçer kez savunma istedi. Adnan
Keskin ve Soner Arıkanoğlu'nun hak ettikleri son maaşları ödenmediği gibi kıdem tazminatları da
verilmedi. Ayrıca Adnan Keskin'e seyahat avansını kapatmadığı gerekçe gösterilerek borç çıkartıldı" dedi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çalışan 126 işçi, 12 Aralık günü işten atıldı. İşçiler, uzun süredir
belediyede kadrolu işçi olarak çalıştıklarını, özellikle kadınların belediye dışında çalıştırılması üzerine
Belediye-İş'e üye olmak için başvurduklarında belediye tarafından bayram arifesinde işten atıldıklarını
belirttiler.
İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde bulunan DİMES Meyve Suyu Fabrikası'nda çalışan 16 ve işyerinin Tokat’taki
merkezinde de iki işçi, Tek Gıda-İş Sendikası'na üye olduktan sonra Kasım ayında işverenleri CHP Tokat
Milletvekili Orhan Diren tarafından işten çıkarıldı. İşten çıkarmalar üzerine başlayan grev 38. günde sona
erdi. Tek Gıda İş Sendikası 7 No’lu Şube Başkanı Kemal Köse, TÜRK-İŞ yönetiminin DİMES patronuyla
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görüşme yaptığını belirterek, “Bu görüşmede işveren, işten çıkartılan işçilerin işe alınacağı konusunda söz
vermiştir” dedi.
Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde, Demokrat Parti'li Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, yeni yürürlüğe
giren Belediye İşçi Çalıştırma Kanunu’nu gerekçe göstererek, aralarında emeklilikleri gelen 20 yıllık
belediye çalışanlarının da bulunduğu 250 geçici işçinin işine Aralık ayında son verdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

İş Kazalarında Ölenler ve Yaralananlar
4 Ocak günü Konya’nın Seydişehir İlçesi'ne bağlı Boyalı Köyü'nde, Medaş'ın elektrik hattı döşeme işini
üstlenen firmada çalışan Naif Arda (38), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
4 Ocak günü, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki hemzemin geçitte, yük treninin tarım işçilerini taşıyan
kamyonete çarpması sonucu 7 kişi öldü.
Tokat'ta, Başbakanlık Toplu Konut
İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından
yaptırılan toplu konutların yanına inşa
edilen caminin içerisindeki iskelenin 8
Ocak günü çökmesi sonucu Sadi
Özkan (42), Halil Kösen (40), Mehmet
Zeki Eren (44), Duran Albin (37),
Dursun Keser (42) adlı işçiler düşerek
yaralandı.
Hatay'ın İskenderun İlçesinde 8 Ocak
günü, inşaat iskelesinden düşen 2
işçiden, soyadı öğrenilemeyen Şerif
adlı işçi hayatını kaybederken, Mehmet
Karaosman ağır yaralandı.
9 Ocak günü Zonguldak-Ankara
karayolu Dilaver mevkiindeki özel
kömür ocağında meydana gelen grizu
patlamasında Cengiz Ömür adlı işçi
öldü, Fatih İnce, Recep Taş, Mehmet
Yılmaz, Orhan Kandemir, Savaş
Kürekçi ve Ertan Akyol adlı işçiler de
yaralandı.
Taşyapı İnşaat tarafından İstanbul
Şişli’de yapılan Mashattan Blokları’nda
çalışan İzzet Çelik (19), 10 Ocak günü,
22 katlı binanın sekizinci katından
düşerek öldü.
Aksaray'da Hacılar Harmanı Mahallesi
Toptancılar Sitesi'nde bulunan bir
ekmek fabrikasında 10 Ocak günü,
dışarıda donan fuel-oil varilini fırın içine
getirerek piknik tüpüyle ısıtmaya
çalıştıkları sırada varilin patlaması
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İşyerinde Dayak - İş Kazası
İşyerinde patronu tarafından dövülen işçinin davası
Yargıtay'a gitti. Yüksek Mahkeme, sigortalının dövülme
olayını iş kazası kapsamına aldı. Benzer davalara emsal
teşkil edecek karar gereğince patron, şiddet uyguladığı
çalışanına “iş kazası tazminatı” ödeyecek. İstanbul
Kadıköy'deki bir restoranda komi olarak çalışan Mehmet
Nusretoğlu, iş sırasında yaşanan bir anlaşmazlık yüzünden
patronuyla tartışmaya başladı. Patronu tarafından ağır
şekilde dövülen Nusretoğlu, arkadaşlarınca hastaneye
kaldırıldı. Kadıköy Adli Tıp Kurumu'ndan 15 gün iş
göremez raporu alan işçinin sağ kulağında 40 desibel, sol
kulağında da 43 desibel işitme kaybı tespit edildi. İşçinin
şikâyeti üzerine patron İmam Özcan hakkında yaralama
suçundan ceza davası açıldı. Mahkeme, restoran sahibi
Özcan'ı hapis cezasına çarptırdı; ancak ceza ertelendi.
2001 yılında başlayan yargı süreci bununla kalmadı.
İşyerinde patronu tarafından dövülen Nusretoğlu, uğradığı
maddî ve manevî zararın karşılanması talebiyle Kadıköy
Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ayrı bir dava daha açtı.
Mahkeme, dava konusu olayın işçi-işveren ihtilafından
kaynaklandığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi ve
davanın İş Mahkemesi'nde açılmasını istedi. Dosyaya
bakan Kadıköy 1. İş Mahkemesi ise tazminat talebini
kısmen kabul etti; ancak olayı iş kazası olarak
değerlendirmedi. İstediği tazminatı alamayan işçinin temyiz
başvurusu üzerine dava Yargıtay'a gitti. 2006'nın sonlarına
doğru davayı sonuçlandıran Yüksek Mahkeme, patronun
attığı dayağı iş kazası kapsamına aldı ve işçinin tazminat
miktarının buna göre belirlenmesi için dosyayı yerel
mahkemeye gönderdi. (www.sendika.org)
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sonucu, R. Y. (16), M. K. (25) ve U. E. (25) adlı işçiler yaralandı.
14 Ocak günü, Ankara Batıkent Kardelen Mahallesi'ndeki bir lisenin kanalizasyon borularının döşenmesi
sırasında meydana gelen göçükte, çamur yığınının altında kalan Sinan Akdemir adlı işçi hayatını kaybetti.
15 Ocak günü, Karabük Demir Çelik İşletmesi’nde yüksek fırınlardan haddehaneyi besleyen boruda bakım
çalışmaları yapan 3 işçi sızan kok gazından zehirlendi.
15 Ocak günü Muğla’nın Fethiye ilçesinde, çalıştığı otel inşaatının 4. katından düşen Adem Cengiz adlı
işçi yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Kilimli beldesinde Bölüm Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta bulunan kaçak kömür ocağında, 16
Ocak günü meydana gelen göçükte Atağan Kömürcü adlı kişi öldü.
İzmir’in Aliağa İlçesinde bulunan Demir Çelik Fabrikası’nda çalışan Habaş Demir (46) adlı işçi, 26 Ocak
günü, üzerine demir düşmesi sonucu öldü.
26 Ocak günü, İstanbul Ümraniye Yeni Çamlıca Mahallesi Kıbrıs Caddesi Akdeniz Sokak Numara 11'de
bulunan 3 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren ve atık yağ işlenen iş yerinde çıkan yangın sonucu 4
kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ölenlerden ikisinin Kemal Durak ve Ali Durak adlı kişiler olduğu belirlendi.
27 Ocak günü Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, elektirik akımına kapılan Adem Kurusıkı adlı işçi yaralandı.
27 Ocak günü, Adana Belediyesi kanalizasyon inşaatında çalışan Hasan Kıroğlan, kanalizasyon çukuru
açıldığı sırada zeminde meydana gelen çökme nedeniyle, toprak altında kalarak yaralandı.
29 Ocak günü, Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte, Hasan Söğüt
ve Abdullah Etçi adlı işçiler öldü, Kasım Akçam ise yaralandı.
29 Ocak günü, Mersin Limanı'nda meydana gelen iş kazasında İbrahim Aksu adlı işçi hayatını kaybetti.
30 Ocak günü, Çorum'da bir düğün salonuna ek bina olarak yapılan inşaatın duvarı çökmesi sonucu,
işçilerden Hüseyin Alkaç (56) yaşamını yitirdi, Adil Erkul yaralandı.
2 Şubat günü, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde meydana gelen patlamada, 2
işçi öldü, 7 işçi yaralandı.
3 Şubat günü, Zonguldak'ın Gelik beldesindeki özel kömür ocağında meydan gelen göçükte, Ali Birinci
(38) ile Kadir Zobar (51) adlı işçiler yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa’nın Türk Meydanı'ndaki bir kasap dükkânında çalışan Şavak Aybar (14), 4 Şubat günü, elini
kıyma makinesine kaptırması sonucu yaralandı.
Adana'da Yeşiloba Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde, oto tamir ve bakım atölyesinde çalışan Fahri Bodur
(18), 7 Şubat günü silindirine yağ doldurduğu kamyonetin kupasının üzerine düşmesi sonucu hayatını
kaybetti.
7 Şubat günü, Kocaeli’nin Köseköy Beldesi'nde bulunan bir fabrikada meydana gelen iş kazasında
Necmettin Ö. (26) yaralandı.
7 Şubat günü, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)
çiftliğinde sigortasız çalışan çocuk işçiler, kamyonla taşınırken meydana gelen kaza sonucu, 9 işçi
yaşamını yitirdi.
8 Şubat günü, İstanbul Şişli'de, tadilat yapılan bir dairede kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların, boya
inceltmek için kullanılan tinere sıçraması ile çıkan yangında, Halil Bahadır Tülek (31) adlı işçi yaralandı.
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8 Şubat günü, Malatya'nın ilçesinde, Yeşilyurt İpaş İplik Fabrikası'nda çalışan O.Ö. (30) adlı işçi, pres
makinasına sıkışarak hayatını kaybetti.
10 Şubat günü, İzmir'in Torbalı ilçesi Yazıbaşı beldesindeki bir fabrikada geçici işçi olarak çalışan lise
öğrencisi Mahmut Akbaş(19) fabrikanın çatısından düşerek yaşamını yitirdi.
Samsun’un Canik belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Süleyman Çakır (25), 10 Şubat günü,
aynasına tutunduğu hareket halindeki çöp kamyonundan, dengesini kaybedip düşerek ağır yaralandı.
12 Şubat günü, Trabzon'un Maçka ilçesi Temelli köyündeki Atasu Barajı yapım şantiyesinde çalışan
Mustafa Bektaş (30), içerisinde bulunduğu iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu öldü.
13 Şubat günü Bursa'da, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Görükle Yerleşkesi yakınlarında yapımı süren öğrenci
yurdu inşaatının 6. katında, beton dökülmesi sırasında meydana gelen çökmede Mustafa Erol adlı işçi
öldü, Yusuf Çamurcu ve Selami Kaya ile kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.
16 Şubat günü, Kocaeli’nin Köseköy beldesinde kurulu bir fabrikada çalışan işçilerden 15'i, mide bulantısı,
kusma ve halsizlik gibi şikâyetlerle, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
18 Şubat günü, Balıkesir'in Balya ilçesi yakınlarındaki Teknik Madencilik'e ait bir maden ocağının üst
bacasında çıktığı bildirilen yangında, ocakta mahsur kalan Nuri Şen ve Mahmut Türkoğlu adlı işçiler
hayatlarını kaybetti.
20 Şubat günü Antalya’nın Alanya ilçesinde, inşaatı devam eden arıtma tesisinin kanalizasyon çukurunda
meydana göçükte, Vahab Erik (22) adlı işçi yaşamını yitirdi.
22 Şubat günü Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, başına mermer düşmesi sonucu ağır yaralanan Süleyman
Güzel (55) adlı işçi, tedavi gördüğü hastanede öldü.
24 Şubat günü, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte, Ali Küçük
(29), Mustafa Kuş (43) ve Mehmet Alp (32) adlı işçiler öldü.
27 Şubat günü, Adana'da Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir inşaatta yük asansörünün halatının kopması
sonucu, Nevzat Solmaz (48) adlı işçi, 15'inci kattan düşerek öldü.
Zonguldak'ın Kilimli beldesinde 2 Mart günü, Muhammet Özdamar'a (39) ait kaçak kömür ocağında
meydana gelen metan gazı zehirlenmesinde, Muhammet Özdamar (39) ile Ahmet Çetin (32) öldü.
Bursa’nın Harmancık ilçesinde bulunan bir krom madeninde 6 Mart günü, dinamit patlatılması sırasında,
dinamiti patlatmakla görevli olduğu öğrenilen Celal Korkmaz öldü, Ahmet Sarıtekin yaralandı.
8 Mart günü, Kocaeli’nin Arslanbey Beldesi'nde kurulu Tezcan Galvaniz Fabrikası’nda çalışan Gökhan
Çalıkoğlu (29), yaklaşık 9 metrelik kuleden düşerek öldü.
8 Mart günü, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi Asma İşletme Müdürlüğü’ne ait
maden ocağında, el ve yüzlerinde yanıklar oluşan Cahit Çeliker (36) ile Şuayip Yalçın (30) adlı işçiler,
tedavi için Ankara'ya sevk edildi.
8 Mart günü Trabzon’un Akyazı Beldesi'nde, çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen Mehmet Aydın (50)
adlı işçi yaşamını yitirdi.
9 Mart günü, Sivas'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Şehit Fethi Akyüz caddesi üzerindeki bir inşatta
çalışan 41 yaşındaki Musa Yazıcı, dengesini kaybederek inşaatın 3’üncü katından yere düşmesi sonucu
yaşamını yitirdi.
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11 Mart günü Bursa’da, Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Caddesi’ndeki bir fabrikada çalışan
Osman Özen (30), elini pres makinesine kaptırarak yaralandı.
12 Mart günü Mersin’de, yük treninin manevra yapması sonucu dengesini yitirerek düşen ve vagonların
altında kalan tren teşkil memuru Adil Kaynar (48) hayatını kaybetti.
Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde Devlet Su İşleri’nde kepçe operatörü olarak çalışan İsmail Şentürk (56), 13
Mart günü, Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki su kanalında temizlik çalışması yaptığı sırada,
kullandığı kepçenin devrilmesi sonucu öldü.
16 Mart günü Mersin’de, Limonluk Mahallesi İstemihan Talay Caddesi’ndeki 17 katlı plaza inşaatında
çalışan 35 yaşındaki Mehmet Günay, beton dökerken ayağının kayması sonucu, 17’nci kattan düşerek
yaşamını yitirdi.
İstanbul’un Şişli ilçesindeki Seyrantepe Ahmet Bayman Caddesi'nde bulunan bir plastik firmasında çalışan
Yakup İspanoğlu (23), 18 Mart günü yük asansörüyle birlikte 4. kattan düşerek hayatını kaybetti.
20 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Oktay Elli, yaklaşık 8 aydır Erdem Plastik
Araştırma Şirketinde işçi olarak çalışmakta olduğunu, 3 gün önce bir iş kazası geçirdiğini ve sağ el serçe
parmağının koptuğunu, gerekli müdahalenin ardından taburcu edildiğini, sigorta priminin yeni yatırılmaya
başlandığını, ondan önce sigortasız çalıştığını belirtti.
27 Mart günü, Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde bir yağ fabrikasının yağ tankında, kaynak
sırasında meydana gelen patlama sonucu, Mustafa Kahraman (26) adlı işçi öldü.
29 Mart günü, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Yarımca Sanayi Sitesi'nde, tanker üretim ve temizleme
tesisinde meydana gelen patlamada yaralanan işçi Orhan Gülsüm öldü.
31 Mart günü, Gaziantep’te Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan apartman inşaatındaki
dairelerden birinin tavanının çökmesi sonucu, Hasan Karakaş (36) ve Serdar Demir (25) adlı işçiler
yaralandı.
3 Nisan günü, Konya Şeker Fabrikası içinde geri manevra yapan bir kamyonun altında kalan Ali Mermer
(52) ve Mustafa Şahin (50) adlı işçiler hayatını kaybetti.
6 Nisan günü, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yapımı süren AKKÖY-1 Barajı’nda çalışan İrfan Meral
(31) adlı işçi, başına taş düşmesi sonucu öldü.
9 Nisan günü, AKP'nin Ankara’nın Söğütözü'ndeki yeni genel merkez binası inşaatında, asansörle yük
taşıyan 5 işçi, bindikleri asansörün çelik halatlarının kopması sonucu 8'inci kattan aşağı düştü. Beton
zemine çakılan asansörün içindeki işçilerden Yasin Benekli olay yerinde öldü. Halis İtik, İsa Gülbaşı,
Mustafa Aslan ve Ali Rıza Eraktaş, ağır yaralandı.
Adana'daki Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (TEDAŞ) ait bakım onarım atölyesinde, 10 Nisan'da
akaryakıt varillerini oksijen kaynağıyla açmaya çalışırken meydana gelen patlamada yaralanan 2 işçiden
Hacı Ali Doğan (35) öldü, Ali Üzer (25) yaralandı.
Şanlıurfa’nın Alacakaya ilçesi İncebayır köyü yakınlarındaki Doğukef mevkiindeki bir krom ocağında
çalışan Ağa Şahinoğlu (47), 11 Nisan günü, üzerine taş düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Van'da inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 10 işçi yaralandı.
16 Nisan günü, İstanbul Beyoğlu’nda, inşaat çalışması sırasında meydana gelen kazada, Remzi Çelik adlı
işçi öldü, Şeref Soytürk’ün adlı işçi de yaralandı.

519

EKONOMİK ve SOSYAL HAKLAR | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

18 Nisan günü, İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi’nde, inşaat halindeki binada tahta iskelede çalışan
kalıp işçisi Fatih Batmaz (20), boşluğa düşerek öldü.
İstanbul Halkalı’da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi(TOKİ) tarafından yaptırılan Güneş Park Evleri
inşaatında çalışan 200 inşaat işçisi, 23 Nisan günü yedikleri yemekten zehirlendi. 25 işçi, kaldırıldıkları
hastanede tedavi altına alındı. Albayraklar Yapı Grubu şantiye şefi İslam İslamoğlu, şantiyelerinde gıda
zehirlenmesi yaşandığını doğruladı.
27 Nisan günü, Hatay’ın İskenderun İlçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nda (İSDEMİR)
meydana gelen iş kazasında 10 işçi yaralandı.
28 Nisan günü, Zonguldak'ın Gelik Beldesi’ndeki kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte, Cemal
İmamoğlu (2 4) ve Ercan Alkan (25) adlı işçiler öldü.
2 Mayıs günü Zonguldak’ın Gelik beldesi Esenler mahallesinde, kaçak olduğu iddia edilen A.A'ya ait
kömür ocağında, tavan kısmından toprak kayması sonucu meydana gelen göçükte, Sedat Çiv (19) adlı
işçi hayatını kaybetti.
11 Mayıs günü, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde “Seçkin Onur Gıda
A.Ş.”de çalışan Zeynep Yoldaş (20), temizlemek istediği sırada, çalışan hazır mantı makinasına kolunu
kaptırarak yaralandı.
İstanbul’da, Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi’nde kurulu Ada Deri’de gece bekçiliği yapan Hüseyin
Güneri, 16 Mayıs günü, fabrikada başka işte çalıştırılırken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.
16 Mayıs günü, Kayseri’nin Yahyalı ilçesinin Delialiuşağı köyü yakınlarındaki, Ali Elmacı'ya ait krom
madeni ocağında meydana gelen göçükte, Ahmet Akbaba (25) adlı işçi öldü, Murat Ordu (38) ile Rıdvan
Orhan (26) adlı işçiler yaralandı.
16 Mayıs günü, Varsak beldesindeki TEİAŞ trafosunda, elektrik kesintisi yapılmadan gerçekleştirilirken
izolasyon çalışması sırasında, Cemil Karagöz (22) ile Deniz İkiöz (25) adlı işçiler yaralandı.
Tunceli ili Pülümür İlçesi Cankurtaran Tepesi bölgesinde bulunan ve Erkan Eroğlu'na ait taş ocağında 17
Mayıs günü meydana gelen patlamada, Mustafa Ay (62) isimli işçi öldü.
18 Mayıs günü İstanbul Bahçelievler'de, inşaat alanında temeli sağlamlaştırmak için açılan kuyudan çıkan
metan gazından zehirlenen Mustafa Alparslan ile Yakup Alparslan adlı işçiler öldü, üç işçi yaralandı.
23 Mayıs günü, Hatay’ın İskenderun İlçesindeki Ekinciler Demir Çelik Fabrikası’nda gaz sıkışmasından
kaynaklandığı öne sürülen patlamada yaralanan Mehmet Özkan, kaldırıldığı İskenderun Devlet
Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Patlamada Murat Altay, Mehmet Osman, Murat Durukan, Ahmet Tökgöz
ve İsmail Evrim adlı işçiler de yaralandı.
23 Mayıs günü, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, Çetintaş Giyim Sanayi'de
çalışan 127 işçi, zehirlenerek çeşitli hastanelere kaldırıldı. İşçiler, doğalgaz sızıntısından zehirlendiklerini
iddia ederken, ESGAZ yetkilileri, yapılan ölçümlerde fabrikada doğalgaz sızıntısının olmadığının
belirlendiğini; zehirlenmelerin kimyasal maddeden kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.
26 Mayıs günü, Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldesinde, yol üzerindeki iki elektrik direği
arasına, bir firmaya ait bez afişi asmak için çıktığı itfaiye aracının merdiveninden düşen belediye işçisi Nuri
Ustabaş, yaşamını yitirdi.
26 Mayıs günü İstanbul Eminönü’nde, Kumkapı Tiyatro Caddesi Kumkapı Hanı sokaktaki bir iş hanının 5.
katında bulunan ve çanta üretimi yapılan atölyede, henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın sonucu,
Abdulgafur Elma ile Ağreş Şen adlı işçiler yaralandı.
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27 Mayıs günü, Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir mermer ocağında, yaklaşık yüz tonluk mermer kütlesinin
işçilerin üzerine göçmesi sonucu Vural Özeller(35), Selami Kaya(35) ve Aydın Yılmaz(33) adlı işçiler
hayatlarını kaybettiler.
İzmir’de, Bakırçay havzasında bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda 1 Haziran günü, Fahrettin Köylü
isimli işçi, hurda eritilen elektrikli ark ocağına bakım yapmak için çıktığı 7-8 metre yükseklikten düşerek
öldü.
4 Haziran günü, Amasya’nın Merzifon ilçesindeki özel bir kömür ocağında meydana gelen göçükte, Hasan
Demir(34) adlı işçi öldü, Mehmet Dora(35) adlı işçi de yaralandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir tersanade, 6 Haziran günü kaynak yapıldığı sırada meydana gelen
patlamada, M.K.K. (24), İ.G. (22) ve İ.K. (28) adlı işçiler yaralandı.
10 Haziran günü, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir tül fabrikasında gaz sıkışması nedeniyle kazanın
patlaması sonucu, Beytullah Erdem, Ali Bozan, Recep Bozkurt ve Halil İbrahim Soylu adlı işçiler öldü,
Cemil Sağlam (29) adlı işçi de yaralandı.
12 Haziran günü, Adapazarı’nda Bahçelievler Mahallesi Şehitler Sokak'ta bulunan eski bir betonarme
inşaatında meydana gelen göçükte, Soner Baran (27) adlı kişi yaralandı.
13 Haziran günü Kocaeli Dilovası’nda Tahsin Taşdemir (43) adlı işçi bir elektrik trafosunu boyarken
elektrik akımına kapılarak yaralandı.
İstanbul’da, Beyoğlu Belediyesi’nin temizlik işçileri Sebahattin Turkakul ve Metin Yıldız, 14 Haziran günü
Defterdar Yokuşu’ndaki Firuzağa İlköğretim Okulu önünde bulunan çöp konteynerlerini kamyona
boşaltmak isterlerken, yükselen toz bulutu ve ağır koku dolayısıyla baygınlık geçirdiler.
15 Haziran günü, Yozgat Şeker Fabrikası Rafineri Dairesi'ndeki trafoda işçilerin bakım çalışması yaptığı
sırada, elektrik kontağından kaynaklı meydana geldiği bildirilen patlamada Ali Yıldırım (42) adlı işçi öldü,
Birol Doksözlü (41), İhsan Sarıaslan (33), Yusuf Taşdemir (35), Faik Çelik (37) ve Yusuf Güloğlu (35) adlı
işçiler de yaralandı.
Van’da yapımı devam eden İlhami Akkuşçu İş Merkezleri inşaatında, 16 Haziran günü çalışma sırasında
çökme meydana geldi. Kazada, 2'si ağır 10 işçi yaralandı.
16 Haziran günü Bursa'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada, boya makinesinin
patlaması sonucu çıkan yangında 1 işçi yaralandı.
Aydın'ın Söke İlçesinde, Ege Uyarlar Madencilik Şirketi'ne ait kömür ocağında 20 Haziran günü meydana
gelen göçükte, işçilerden Veli Varol (32) öldü, Turan Keleş (30) yaralandı.
21 Haziran günü, İstanbul Güngören’deki bir trafo merkezinde meydana gelen patlamada, BEDAŞ
görevlileri Erdal Ökten öldü, Mustafa Çam ve Raif Zafer ise yaralandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi maden ocağında maden işçi Dursun
Aktop, 25 Haziran günü 260 metre derinlikte çalışırken, “kapalı bölgeye girmesi” nedeniyle metan
gazından boğularak öldü.
26 Haziran günü Kumluca’da, kanalizasyon inşaatında çalışan Ramazan Güçlü (58), üzerine 800 kilogram
ağırlığında levha düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
İstanbul’da 27 Haziran günü, Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde bulunan Çelik Tekne Tersanesi’nde yaşanan iş
kazasında, Yılmaz Aslan adlı işçi yaşamını kaybetti.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 2006 Teftiş Raporu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 2006 yılına ilişkin teftiş raporuna
göre, iş müfettişleri, geçen yıl iş sağlığı ve güvenliği konusunda çocukların da aralarında bulunduğu
toplam 1 milyon 158 bin 372 kişinin çalıştığı iş yerlerinde 26 bin 617 teftiş gerçekleştirdi. Bu
teftişlerin 4 bin 983'ü iş kazası nedeniyle yapılan inceleme teftişlerinden oluştu. Teftişlerde 4 bin
887 iş kazası tespit edildi. Bu kazalardan, 71'i 18 ve altındaki yaşlarda toplam 5 bin 28 işçi
etkilendi. Kazalar sonucu 916 işçi öldü, 3 bin 233 işçi yaralandı, 758 işçi sakat kaldı, 121 işçide de
çeşitli sağlık sorunları oluştu. Kazaların büyük bölümü makine ve tezgahlar nedeniyle gerçekleşti.
Makine ve tezgahlar yüzünden 1977, malzeme düşmesi sonucu 700, düşme sonucu 685, elektrik
çarpması sonucu 198, kimyasal maddeden etkilenme, zehirlenme ve boğulma sonucu ise 95 iş
kazası yaşandı.
İş kazalarının illere göre dağılımında ise 3 büyük il öne çıktı. İş kazalarının yaklaşık 5'te 1'i
İstanbul'da yaşandı. Bu şehirdeki iş kazası sayısı 1128'i buldu. İstanbul'u 581 kazayla Ankara, 432
kazayla İzmir izledi. Üç büyük ilin ardından 308 kazayla Tekirdağ, 255 kazayla Bursa, 185 kazayla
Antalya, 136 kazayla Kırklareli, 111 kazayla Adana ve 109 kazayla Manisa sıralandı. İstanbul, aynı
zamanda 129 can kaybıyla iş kazaları sonucu en çok ölümün gerçekleştiği il oldu. İstanbul'u 85
ölümle Ankara, 82 ölümle İzmir, 58 ölümle Bursa, 48 ölümle Antalya ve 36 ölümle Adana izledi.
İş kazalarının sektörlere göre dağılımına bakıldığında da en tehlikeli iş, inşaat olarak ortaya çıktı.
Yaklaşık her 5 iş kazasının ve bu kazalar sonucu gerçekleşen her 3 ölümün biri inşaat sektöründe
yaşandı.
Müfettişlerin tespitlerine göre, geçen yıl inşaatlarda 1090 iş kazası yaşandı, bu kazalarda 342 kişi
yaşamını yitirdi.
Kaza sayısında inşaatı, 467 kazayla metalden mamul madde imalatı, 303 kazayla dokuma sanayii,
291 kazayla nakliyat, 255 kazayla toptan ve perakende ticaret, 234 kazayla makina imalatı ve
tamiratı, 206 kazayla gıda maddeleri imalat sanayii izledi. İş kazası sonucu ölümlerde ise inşaatın
ardından 83 kazayla nakliyat, 57 kazayla toptan ve perakende ticaret, 35 kazayla metalden mamul
madde imalatı, 34 kazayla şahsi hizmetler ve 33 kazayla gıda maddeleri imalatı sıralandı.
Önceki yıllara ait teftiş bilgileri, iş kazaları ve ölüm sayılarında son yıllarda sürekli bir artış
yaşandığını ortaya koydu. Buna göre, 2003'te 3 bin 553 olan iş kazası sayısı 2004'te 3 bin 691'e,
2005'te 4 bin 688'e, 2006'da 4 bin 887'ye yükseldi. 2003'te 680 kişi iş kazalarında yaşamını
yitirirken bu sayı 2004'te 743'e, 2005'te 858'e, 2006'da 916'ya ulaştı.
İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan teftişlerde, kurma izni ve işletme belgesi alması gereken
12 bin 665 iş yerinden yalnız 3 bin 98'inin işletme belgesi, 459'unun kurma izni olduğu belirlendi.
En çok ölüm olayının yaşandığı inşaatlarda kurma izni ve işletme belgesi alması gereken 532 iş
yerinden sadece 28'inin işletme belgesi, 6'sının da kurma izni olduğu tespit edildi.
Teftişlerde iş yeri hekimi çalıştırması gereken 4 bin 11 iş yerinden 1003'ünde bu şartın gereğinin
yapılmadığı belirlendi. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulması gereken 3 bin 931 iş
yerinden 1057'sinde bu kurala uyulmadığı tespit edildi. İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan
teftişler sonunda söz konusu ihlaller nedeniyle talep edilen idari para cezası tutarı 7 milyon 879 bin
395 YTL 93 YKr'yi buldu. Müfettişler, 29 iş yeri hakkında da kapatma ve faaliyet durdurma
talebinde bulundu.
(www.sendika.org)

Kırıkkale’nin Sanayi Mahallesi’nde, 2 Temmuz günü, eski bir fabrika binasının yıkımında çalışan işçi
Mustafa Sarıtepe (20), tavan kolonlarının çökmesi üzerine duvarın altında kalarak yaşamını yitirdi.
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Giresun’un Tirebolu ilçesinde 2 Temmuz günü, bir kamyonetin kasası ile şasisi arasına sıkışan Mustafa
Untöken (52) isimli işçi öldü.
Kayseri’de ise inşaatta bekçi olarak çalışan Yunus Yılmaz (77),
balkonundan düşerek öldü.

2 Temmuz günü, işyerinin 4. kat

Afyonkarahisar’da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonetin kaza yapması sonucu 32 kişi yaralandı.
7 Temmuz günü, Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde, bir kömür ocağında gaz zehirlenmesi sonucu 1 işçi
hayatını kaybederken, 7 işçi de hastanede tedavi altına alındı.
İstanbul Tuzla’da bulunan Assan Demir ve Saç Sanayi A.Ş fabrikasında 8 Temmuz günü, 10 tonluk
aliminyum folyolar altında kalan 1 işçi yaşamını yitirdi.
İstanbul’da 20 Temmuz günü, Başakşehir 5. etap 1. kısımda bulunan bir bina inşaatında çalışan Bayram
Altunkaynak ve İbrahim Altan, kayan toprağın altında kaldı. Kazada, İbrahim Altan isimli işçi öldü, Bayram
Altunkaynak yaralandı.
23 Temmuz günü Tekirdağ Merkez ilçeye bağlı Nusratfakı köyündeki bir yağ fabrikasında, yağ kazanında
meydana gelen patlama sonucu, Hamdi Özel (37) ve Tuncay Gezici (37) adlı işçiler öldü, Murat Nazır (26)
ve Hüsnü Öztürk (34) adlı işçiler de yaralandı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Okçular köyünde, bir firmanın yaptığı binaların inşaatında çalışan 26 işçi,
24 Temmuz günü yedikleri yemek nedeniyle zehirlendi.
Antalya'nın Yeşilbayır Belediyesi'ne ait taş ocağında, ekskavatör (kazı makinesi) operatörü olarak çalışan
Muttalip Ser (43), 24 Temmuz günü toprak kayması sonucu yaşamını yitirdi.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde buzdolabı üreten bir fabrikada çalışan 200 işçi, 25 Temmuz günü
yedikleri öğle yemeğinden zehirlendi.
Van'ın Edremit ilçesindeki bir çimento fabrikasında 24 Temmuz günü, fırından çıkan sıcak çimentoyu
değirmene taşıyan borunun patlatması sonucu, Dalyan Pınaroğlu, İsmet Çokbakar, Abidin Beydağ, Aydın
Şalvar, Veli Yıldız, Bahattin Dellal ve Taner Balak adlı işçiler yaralandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde 25 Temmuz günü, bir maden ocağında dinamit patlaması sonucu Mehmet
Çapkın (25) adlı işçi öldü.
27 Temmuz günü, Kocaeli Yeniköy Beldesi Serbest Bölge'de faaliyet gösteren özel bir tersanede
meydana gelen iş kazasında, A.D. ve M.B adlı işçiler yaralandı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren özel bir tersanede çalışan Y.E., 27 Temmuz günü işyerinde
çalıştığı sırada, çekiçten fırlayan metal parçalarıyla elinden yaralandı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu,
toprak altında kalan Mahmur Kavut (26) adlı işçi öldü, Kadir Bulut, Zeki Beri ve Fehmi Avşar adlı işçiler de
yaralandı.
Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Çatak köyü yakınındaki özel bir şirkete ait taş ocağında, 29 Temmuz
günü, patlama için keşif yaptıkları sırada elindeki dinamit patlaması sonucu Ahmet Bal (56) öldü, işçi
Niyazi Kaya (41), yaralandı.
29 Temmuz günü Balıkesir'de, yeni açılan su kuyusuna boru döşemek isteyen Ahmet Baysal (41) ve
Hüseyin Barbaros (38) adlı işçiler öldü.
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Edirne’nin Keşan İlçesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki bulunan bir inşaatta çalışan İsmail Çiçek (28), 30
Temmuz günü inşaatın birinci katında bulunan kalasın üzerinden düşerek yaşamını yitirdi.
31 Temmuz günü Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında, galeri açmak için dinamit patlattığı
iddia edilen işçilerden, Şaban Çetin (41), Adem Dalaklı (33), Ali Kandemir (28) ve İdris Sarıkaya'nın (34)
yaralandı.
31 Temmuz günü, Konya'nın Ahırlı İlçesi'ne bağlı Akkise Beldesi'nde, bayır aşağı giderken freni boşalan
çöp kamyonunun bir eve girmesi sonucu, çöp kamyonunda bulunan Mustafa Teber (30), Mustafa Çatlı
(48) ve Adem Manap (34) adlı belediye işçileri öldü.
İzmir'in Bornova İlçesi Çambidi semtinde bulunan bir yemek imalathanesinin 1 Ağustos günü 10 fabrikaya
dağıttığı yemeklerden 300'e yakın işçi zehirlendi.
Sivas'ın Kangal ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile meyve yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 24
kişi öldü. Kazada ölenlerin isimleri şöyle: Hamza Karabiber (29), Mustafa Akgün (42), Mehmet Yıldız (16),
Hazal Yıldız (48), Mustafa Yıldız (13), Hasan Yıldız (47), Medet Yıldız (20), Hacı Alp (16), Selma Alp (14),
Ramazan Dede (20), Esma Dede (16), Fatma Dede (22), Nafiye Dede (14), Mehmet Dede (18), Abuzer
Yalçın (16), Ali Alp (22), Medine Koç (46), Mehmet Alp (42), Mustafa Koç (42), Hüsnü Dede (15), kamyon
şoförü Mehmet İspir.
Zonguldak'ın Gelik beldesindeki özel kömür ocağında 2 Ağustos günü meydana gelen grizu patlaması
sonucu işçilerden Engin Gider (28) yaşamını yitirdi, Erdoğan Gider yaralandı.
6 Ağustos günü Bandırma-Erdek Karayolu üzerindeki Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'ye ait fabrikada, su
soğutma tankını temizleyen 8 işçi çıkan gazdan zehirlendi. Petrol-İş Sendikası Bandırma Şubesi Başkanı
Recep Gökdeniz, 8 işçinin zehirlenmesinde işverenin kusuru olduğunu belirtti. Söz konusu fabrikada daha
önce çok sayıda ölümle sonuçlanan iş kazalarının yaşandığını ifade eden Gökdeniz, "Fabrikada deniz
suyunu çektikleri tankı temizlemek için işçiler çalışıyordu. Tank uzun süre temizlenmediğinde içinde
midyeler birikiyor. İşçiler günlerce temizledikleri midyeleri tankın bir kenarında bırakmışlar. Zamanla
çürüyen midyelerden sızan hidrojen sülfür gazı işçilerin zehirlenmesine neden oldu.
8 Ağustos günü, İstanbul Büyükçekmece'de, Adnan Kahveci Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde
bulunan Aydınlar Apartmanı’nın temel güçlendirme çalışması sırasında meydana gelen göçük sonucu,
Ferhat Keskin (15) adlı çocuk işçi öldü.
Kırıkkale-Kayseri karayolunun Hasandede Beldesi yakınlarında 11 Ağustos günü, fındık işçilerini taşıyan
minibüsün devrilmesi sonucu 22 işçi yaralandı. Yolcular sürücünün uyukladığını ve dinlenme isteklerini
reddettiğini iddia ederken, Ramazan Toka, minibüsün bagajının yolcu sayısının fazla olmasından dolayı
eşya yüküne dayanamayarak yerinden fırladığını ve aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptığını belirtti.
Kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların isimleri şöyle: Minibüs sürücüsü Ramazan Toka
(34), Celal İzci (54), Azime İzci (50), Ferhat İzci (15), Esmer İzci (21), Filiz İzci (20), Songül İzci (12),
Kader İzci (8), Melek İzci (15), Uğur İzci (2), Gülşah İzci (18), Naciye İzci (7), Zehra İzci (12), Ceylan Kaya
(18), Arzu Kaya (13), Hacı Civelek (35), Mahsun Civelek (7), Gurbet Civelek (15), Türkan Civelek (13),
Emine Eroğlu (52), Erhan Eroğlu (16) ve Ferhat Eroğlu (14).
13 Ağustos günü Ankara’nın Nallıhan ilçesinin Çayırhan beldesinde bulunan bir maden ocağında
meydana gelen göçükte, Mutlu Güler, Cafer Bayraktar, Ercan Kayalık, Mustafa Kara ve Envar Doğan adlı
işçiler yaralandı.
14 Ağustos günü, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 14
kişinin yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde faaliyet gösteren bir özel şirkete ait Cansu Taşocağı'nda çalışan Ahmet
Özçelik (18), yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek öldü.

524

EKONOMİK ve SOSYAL HAKLAR | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde 15 Ağustos günü, Organize Ssanyai Bölgesi’nde bir tekstil fabrikasında işçi
olarak öalışan Hasan Atıcı (26) üst bölmedeki taşıma bandının koparak üzerine düşmesi sonucu hayatını
kaybetti.
Sivas Doğukent mevkindeki TOKİ inşaatında çalışan Adem Oral (25), 15 Ağustos günü iskeleyle birlikte
ikinci kattan zemine düşerek yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyon 16 Ağustos günü mıcır nedeniyle yoldan
çıkarak üç metrelik şarampole devrildi. Kazada çoğu kadın ve çocuk 65 kişi yaralandı. 7 Ağustos'ta işçi
taşıyan bir minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 24 kişi ölünce İçişleri Bakanlığı genelge yayınlayarak
fazla yolcu taşıyan araçlara ceza kesilmesi ve fazla yolcuların indirilmesini istemişti. Aracında fazla yolcu
taşıyan şoförlere 50 YTL ceza kesiliyor.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 18 Ağustos günü, tarlada çalışacak çocuk ve kadınlardan oluşan 28 tarım
işçisini taşıyan kamyonet, karşı yönden gelen kamyona yandan çarptı. Şarampole yuvarlanan iki araçta
15'i tarım işçisi 16 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Muhittin Mahallesi Bağlar İçi Kenterler Caddesi üzerinde yer alan bir inşaatta
çalışan Feysel Karademir (29), 19 Ağustos günü, 7. kattan aşağıya düşen yük asansörünün altında
kalarak öldü.
Manisa'nın Soma ilçesindeki Uyar Maden Ocağı'nın tavanı, 19 Ağustos günü çöktü. Göcük sırasında
ocakta bulunan Cemil Sarıbaş (37) isimli işçi öldü, Mustafa Bilir (29), Burhanettin Kaymaz (43) ve Halil
Gök yaralandı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde 19 Ağustos günü, Yusufça beldesinde turşuluk sebze depolaması ve
doğraması yapılan kooperatif imalathanesinde çalışan Mustafa Özkaçar (19) adlı tarım işçisi, sebze
doğrama makinesini kullandığı sırada elektrik akımına kapılarak öldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Dilovası beldesinde 19 Ağustos günü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin
beldede sürdürdüğü altyapı işlerini yapan müteahhit firma Anılcan İnşaat Turizm ve Sanayi Limited
Şirketi'ne bağlı olarak çalışan Barış Sakin (20) isimli işçi, beldede konutlara verilecek suyun tesisatlarını
yenileyen ekipte çalışırken iş makinesinin kepçesinin başına çarpması sonucu öldü. Kaza sonrası kepçe
operatörü Fevzi Güzel polis tarafından gözaltına alındı. Güzel'in iş makinesini kullanmak için gereken "G"
sınıfı sürücü belgesine sahip olmadığı öğrenildi.
Tuzla Tersaneler havzasında bulunan Torgem Tersanesinde çalışan Cabbar Ongun (42) adlı işçi, 20
Ağustos günü elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Bodrum-İstanbul seferini yapan 'Ankara' isimli feribot, 20 Ağustos günü İstanbul Sarayburnu'ndaki iskeleye
yanaşırken halatlarından biri koptu. Kopan halatın başına çarptığı güvenlik görevlisi Zekeriya Timur (30)
öldü, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.
Mersin’in Tarsus İlçesi'ne bağlı Bağcılar Beldesi'nde bir inşaatta çalışan Fetih Turan (32), 21 Ağustos
günü, taşıdığı demir çubuğun yüksek gerilim hattına çarpması sonucu dengesini kaybedip ikinci kattan
düşerek hayatını kaybetti.
21 Ağustos günü Zonguldak’ın Kilimli beldesinde özel bir kömür ocağında meydana gelen göçükte
Ramazan Köse (42) adlı işçi öldü.
21 Ağustos günü Antalya’da, Toplu Konut İdaresi konutları inşaatında çalışan Şenol Keskin (23), üzerine
demir kolonları düşmesi sonucu yaralandı.
Mersin’in Silifke İlçesi'ne bağlı Taşucu Beldesi'nde bir mermer ocağında çalışan 15 işçi (Ersin Karahan
(26), Mustafa Altıntop (25), Necati Şaban (29), Durmuş Eroğlu (22), Süleyman Gürbüz (35), Veli Yalçın
(26), Fatih Armut (20), Aziz Şaban (24), Süleyman Bal (34), Murat Şaban (27), Bayram Ali Bolat (31), İzzet
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Sökme (48) ve Kerim Çimen (38) Ali Gürbüz (38), Mehmet Altun (21), 22 ağustos günü yedikleri yemekten
zehirlendi.
İstanbul Tuzla Tersaneler bölgesinde kurulu bulunan Selah Tersanesi'ne bağlı Bora Denizcilik
taşeronunda çalışan Güney Akarsu adlı işçi, 23 Ağustos günü elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
İstanbul Kıraç’ta bulunan Akman Döküm’de 12 yıldır çalışan Enver Karaca (35) isimli işçi, 24 Ağustos
günü elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
25 Ağustos günü Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak mevkiinde çıkan orman yangınını söndürme
çalışması sırasında, Serik Orman İşletme Şefliği'nde çalışan Hikmet Koç isimli işçi meyilli araziden
düşerek hayatını kaybetti.
İstanbul Sarıyer'de bulunan bir inşaat firmasında çalışan 160 işçi, 25 Ağustos günü yedikleri yemekten
zehirlendi. Zehirlenen işçiler sayının fazla olması nedeniyle hastanelere minibüs ve kamyonetlerle taşındı.
Kocaeli `nin Gebze ilçesi Hasköy Sanayi Sitesi`nde faaliyet gösteren Dursun Ayan`a ait atölyede, 26
Ağustos günü demir eritilen indüksiyon ocağında meydana gelen patlamada Ahmet Çebi isimli işçi
yaralandı.
İstanbul Tuzla Tersaneler bölgesinde kurulu bulunan Umut Gemi'de çalışan Cengiz Tatlı (29) isimli işçi, 30
Ağustos günü elektriğe kapılarak hayatını kaybetti.
Ankara’da 2 Eylül günü, duvar ustası olarak çalışan DTP Mamak İlçe Başkanı Nurettin Bilir ve iş arkadaşı
Hamit Temel, Altındağ Belediye Binası konferans salonu inşaatının 3. katından düşerek ağır yaralandı.
Tuzla’da bulunan Desan Tersanesi'ne bağlı Emre Gemi isimli taşeron firmada çalışan Bekir Özmen, 3
Eylül günü sabah saatlerinde elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Samsun'un Tekkekoy ilcesine bağlı Kutlukent beldesinde 5 Eylül günü, Kirazlık Köprüsü yanında bulunan
inşaat halindeki benzinlikte çalışan Mustafa Şahin isimli işçi, kafasına demir düşmesi sonucu öldü.
Tuzla Mimar Sinan Mahallesinde inşaatı devam eden TOKİ inşaatlarında 5 Eylül günü meydana gelen iş
kazasında iki işçi ağır yaralandı.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 6 Eylül günü, Bozüyük-Mekece çevre yolu çalışmalarında görevli işçi Özgür
Kaya (28), silindirin altında kalarak hayatını kaybetti.
Antakya’da 6 Eylül günü, Akdeniz Mahallesi 16 Sokak'ta bulunan bir apartman inşaatının 4. katındaki
iskeleden aşağı düşen Bedi Bilgin (42), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke beldesinde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasının ocağında dinamit
patlatılması sırasında Cemil Tekmil (36) isimli işçi hayatını kaybetti, Nizamettin Çalık (27) ile İkramettin
Taş (33) yaralandı.
Zonguldak'ta 8 Eylül günü, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait, Asma-Dilaver İşletme Müdürlüğü kömür
ocağında eksi 170 kodunda tavan kısmında toprak kayması sonucu oluşan göçüğün altında kalan üretim
işçisi Esat Üstünsoy (29), yaşamını yitirdi.
Balıkesir Ağır Sanayi Bölgesi'nde, Eski Kepsut Caddesi'ndeki bir fabrikada iş makinesi operatörü olarak
görev yapan Halil C. (53), 7 Eylül günü, fabrika sahasında çalışırken, aynı alandaki arkadaşı Seyid
Mehmet Öz'e (53) çarptı. Öz, çarpma sonrası yaşamını yitirirken Halil C., “dikkatsizlik ve tedbirsizlik
sonucu arkadaşının ölümüne neden olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı.
7 Eylül günü Eskişehir'in Mihallıçcık ilçesi Kavak köyünde faaliyet gösteren krom madeni ocağında
meydana gelen göçükte, Rıdvan Balkan (38) isimli işçi öldü.
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Bursa'nın Karacabey ilçesi Orhaniye köyündeki bir inşaatta çalışan Murtaza Tanrıverdi (31), 10 Eylül günü
tırmandığı elektrik direğinde orta gerilim hattına temas ederek düştü ve hayatını kaybetti.
11 Eylül günü İstanbul’da, Büyükşehir Belediyesi'nin sahil kolektörlerinde temizleme işini devrettiği Akfen
Hidroteknik Konsorsiyumu'nun taşeronu THAŞ Kanal adlı firmadan Sıddık Begiç, Emrah Akın ve Hakan
Yılmaz isimli işçiler Büyükçekmece Albartos mevkiindeki kolektörde çalışırken atık suya kapılarak hayatını
kaybetti. İtfaiye ekipleri, sabaha kadar süren arama çalışmaları sonucunda işçilerin cesetlerine ulaştı. Ölen
Emrah Akın'ın aynı firmada çalışan babası Musa Akın, "Allaha emanet kanalizasyonlara giriyoruz. Ne bir
maske veriyorlar ne de tüp. Oğlum göz göre göre öldü. Sorumlular hakkında davacı olacağız" dedi. Hakan
Yılmaz'ın yakınları da bellerine bağlı kurtarma ipinin bile olmadığını söyleyerek, "Evladımız, iş güvenliği
olmadığı için öldü. Firmalar masraftan kaçınmak için önlem almıyor" diye konuştu. İSKİ'den yapılan
açıklamada ise yüklenici firmanın emniyet tedbirlerini alması için uyarıldığı belirtilerek, "Müteahhit firma
sözleşme ve şartnamelerde yer alan ilgili maddeler gereğince her türlü emniyet tedbirlerini almakla
yükümlüdür" denildi.
14 Eylül günü Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Organize Sanayii Bölgesi’ndeki inşaat alanında,
brandaların içinde uyuyan işçi Ali İzdim'in (40) üzerinden kamyon geçti. Ağır yaralanan İzdim kaldırıldığı
hastanede öldü.
Antalya’nın Gündoğmuş ilçesi Köprülü beldesinde 16 Eylül günü, elektrik direklerini yenileyen firmada
çalışan Hüseyin Demir (50), çıktığı elektrik direğinde elektrik akımına kapıldıktan sonra dengesini
kaybederek 8 metrelik direkten asfalt zemine düştü ve hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde 19 Eylül günü, H.A.'ya ait inşaatta işçi olarak
çalışan Tevfik Karakaya (52), inşaatın 4. katında bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetti.
Aydın merkeze bağlı Şahnalı köyü yakınlarında özel bir şirkete ait kömür ocağında 19 Eylül günü, dinamit
parlaması sonucu meydana gelen iş kazasında Muammer Pehlivan (27) hayatını kaybetti, ismi
açıklanmayan bir işçi yaralandı.
17 Eylül günü Balıkesir'de, salça fabrikasında mevsimlik işçi olarak çalışan işçilerin bulunduğu minibüs
karşı istikametten gelen otomobille çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Murat Yılmaz (37) öldü, minibüste
bulunan 14 kişi de yaralandı.
18 Eylül günü Trabzon’da, ayağı kayarak asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi Uğur Arslan ile onu
kurtarmak isteyen Alper Çakmak arkadaşı ile birlikte 11. kattan yere çakıldı. 19 yaşındaki Uğur Arslan olay
yerinde yaşamını yitirdi. Alper Çakmak (19) yaralı olarak kurtuldu.
23 Eylül günü Bursa’da, Mediha A. (42) isimli işçi çalıştığı tekstil fabrikasında elini makineye kaptırdı. Kaza
sonucu Mediha A.’nın (42) parmağı koptu.
Mersin merkeze bağlı Mezitli beldesinde 24 Eylül günü, Bakanlık Yolu'nda bulunan bir inşaatın 5. katına
boyacıların dış cephede kullandığı asansörle mobilya çıkaran işçi Halil İnce (26), halatın kopması sonucu
düşerek hayatını kaybetti. Asansörde bulunan diğer işçi Nurettin Kazan ise hafif yaralandı.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 24 Eylül günü, özel bir firma tarafından yapımı sürdürülen AKKÖY 1
barajı santral kuyusuna düşen işçi Yüksel Civelek (40) hayatını kaybetti.
Denizli'nin Acıpayam İlçesine bağlı Mevlütler köyünde 24 Eylül günü, özel bir şirkete ait krom madeninde
meydana gelen göçükte Murat Gün ve Hidayet Alak isimli işçiler hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 24 Eylül günü, Çengelburnu mevkiinde bir gemi tersanesinde çalışan Eser
Acar (28), taşlama makinesi ile çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
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26 Eylül günü İzmir’in Balçova ilçesinde apartmanın dış cephesinin tadilatını yaparken tahta iskelenin
devrilmesi sonucu düşen Feyat Yıldıztan hayatını kaybetti, Mehmet Nuri Yıldıztan isimli işçi de yaralandı.
İstanbul’da 27 Eylül günü, İSKİ’nin Melen Projesi’nde mühendis olarak çalışan Gülseren Yurttaş (34),
şantiyede 3 ton ağırlığında, 20 metre uzunluğundaki vincin taşıyıcı kolunun kırılarak üzerine düşmesi
sonucu yaşamını yitirdi. 5 yıldır başkanlığını yaptığı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube
Başkanlığı görevinden ayrılarak, Melen Çayı’nın suyunu İstanbul’un Avrupa yakasına aktaracak olan
"Asya Bölgesi Muhtelif İçme Suyu Şebekesi Kat Ayrımı İnşaatı Yeni Boğaz Geçiş Projesi"ni üstlenen
taşeron Deniz Teknolojisi Limitet Şirketi’nde (DETEK) çalışmaya başlayan Yurttaş’ın ilk iş gününde de
ayağına demir saplandığı, kaza üzerine "Bu işyerinde kelle koltukta çalışıyoruz. Hiçbir tedbir alınmamış.
Ama ben bunların üstesinden geleceğim" dediği öğrenildi. Olay sonrası taşeron firma görevlileri, inşaattaki
kendilerine ait tabelayı söktü. Polis soruşturma başlatırken, vinç operatörleri Hasan Nevruz, ifadeleri
alınmak üzere Sirkeci Polis Merkezi’ne götürüldü. Yurttaş’ın ailesi de İSKİ, inşaat şirketleri Kutay, DETEK
ve başta operatör olmak üzere kazada sorumluluğu bulunanlar hakkında şikayetçi oldular. TMMOB
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tores Dinçöz, Gülseren Yurttaş’ın ölümüyle sonuçlanan ihmalin
ilk kez yaşanmadığını, diğer kazalar bir yana taşeronlar eliyle yürütülen İSKİ projelerinde yaşanan beşinci
kaza olduğunu belirtti. Ölümün bir kaza sonucu olmadığını, asıl nedenin yetersiz iş güvenliği önlemleri
olduğunu belirten Dinçöz, İl Koordinasyon Kurulu olarak konuya ilişkin yürütülecek hukuksal mücadeleye
sahip çıkılacağını ve konunun peşinin bırakılmayacağını ifade etti. Dinçöz, olayın hemen sonrasında
çekilen kamera görüntülerinde proje levhasında taşeron firma Detek’in isminin yer aldığını, ancak olaydan
kısa bir süre sonra bu levhanın apar topar söküldüğünü söyledi. Taşeron Detek firmasının ve ana
yüklenici Kutay İnşaat’ın delilleri karartmaya çalıştığını belirten üyeler, olayın ardından şantiye içerisinde
vinçlerin üzerlerine ve şantiye duvarlarına “Vinç alanından uzak dur!”, “Önce güvenlik!”, “Baretsiz
çalışma!” şeklinde yazıların iliştirildiğini söylediler.
27 Eylül günü İstanbul Eminönü’nde bir atölyede meydana gelen patlamada, enkaz altında kalan ve işyeri
sahip olduğu belirtilen Ahmet Bulut hayatını kaybetti, Zergül Meydan ve RefikYıldırım ile kimliği
öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.
Zonguldak’ta 28 Eylül günü, Dilaver Mahallesi 420. Sokak'taki 7 nolu sahada bulunan özel bir maden
ocağında Cengiz Uzun isimli maden işçisi ocaktan vagonla kömür çıkarmaya çalıştığı sırada düşerek
hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş merkez ilçeye bağlı Karadere beldesi Deliçay mevkisinde 29 Eylül günü, bir fabrikanın
işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5'i ağır 21 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Kırat Mahallesi'nde Turnalı Madenciliğe ait 11 No'lu özel işletmenin 14 No'lu taşeron
ocağında 25 Eylül günü meydana gelen göçükte Hasan Aklan (31) ve Refik Yeşilyurt (39) isimli
madenciler yaralandı.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 27 Eylül günü, Altındere beldesinde Hüseyin Kurt'a ait kereste atölyesinde
buhar kazanının patlaması sonucu gece bekçiliği yapan Bayram Tekneci (20) hayatını kaybetti.
Kocaeli’nin Bahçecik beldesinde bulunan bir kağıtçılık tesisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nail
Süleymanoğlu (31), 1 Ekim günü depo içerisinde iş arkadaşları C.E. ve L.K. ile birlikte kağıt ruloları vinçle
kamyona yüklediği sırada vinçten kurtulan rulolardan birinin altında kalarak yaşamını yitirdi.
2 Ekim günü Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nden Derik İlçesi’ne pamuk toplayama giden tarım işçilerini taşıyan
minibüs, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada Songül Çetin (25) ile kızkardeşi Birgül Çetin (18)
yaşamını yitirirken, 5’i ağır 23 kişi yaralandı.
Adana'da 2 Ekim günü, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı katı atık arıtma tesisinde taşeron işçi olarak
çalışan ve çamur pompa istasyonundaki arızayı gidermek için gaz maskesi olmaksızın beş metrelik
kuyuya Tamer Timur isimli işçi ile Toygun'u kurtarmak için kuyuya inen Selahattin Göğebakan ve Faruk
Yetişir öldü, Rıza Göçmen ve Kemal Bağatan isimli işçiler ise yaralı olarak kurtarıldı. Kazayla ilgili olarak
firma bir açıklama yapmazken, tesis yetkilisi Hami O. 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.
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DİSK'e bağlı Limter-İş sendikası 4 Ekim günü yaptığı bir açıklama ile 21 Ekim günü Tuzla Turizm AŞ’de,
Mülhan Denizcilik taşeron firmasında çalışan Hasan Macar’ın Vinç kasasından düşerek yaşamını
yitirdiğini açıkladı. Açıklamada tersane yetkililerinin hem Pazar tatilinde çalıştırdıkları hem de referandum
günü işçiyi yasalara aykırı çalıştırdıklarını, iş cinayetini örtbas etmek için; “kalp krizi sonucu ölmüştür”
yalanı ortaya attıkları iddia edildi.
Niğde'nin Bor ilçesinde 10 Ekim günü, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarındaki market
inşaatının çökmesi sonucu bir mühendis Harun Çakmak öldü, 11 işçi de yaralandı. Kaza sonrası Bor
Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, yüklenici inşaat firmasının şantiye
şefi ile inşaatın kalıp sorumlusu, olayda ihmalleri olduğu iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına
alındı.
26 Ekim günü Kayseri’nin Yahyalı İlçesi'ne bağlı Çubuklu Köyü'ndeki demir çıkartılan maden ocağındaki
patlama sonucunda maden işçisi Celal Okutan (31) öldü, İsmet Geven(31) ve Ünal Aranmaz (39)
yaralandı.
28 Ekim günü Ankara’nın Mamak ilçesi Harman Mahallesi'nde, inşaatın temelini kazmak için çalışan
ekskavatör ismi verilen kepçenin devrilmesi sonucu, aracın altında kalan operatör hayatını kaybetti.
30 Ekim günü Bursa’nın Mustafa Kemalpaşa ilçesinde, Sanayi Sitesi'nde kaynak yapmak için hidroliği
kullanarak, römorku yukarıya kaldıran Gürcan Boz (39) ismindeki tamirci, kaynak yaptığı sırada hidroliğin
boşalması sunucu römork altında kalarak hayatını kaybetti.
31 Ekim günü Elazığ Şeker Fabrikası'nda, mevsimlik işçi olarak çalışan Fethi Çetintaş (40), pancarları istif
eden kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.
2 Kasım günü Muğla’nın Yatağan, mülkiyeti Muğla İl Özel İdaresi bünyesindeki bir şirkete ait olan ve
başka bir şirket tarafından işletilen soda fabrikasında tamirat yapan Mesut Koç (46) ve Saffet Güler (46),
sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.
3 Kasım günü Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde, Adnan Menderes Mahallesi Cumhuriyet
Caddesi'nde Mehmet K.'ya ait inşaatta çalışan Galip Kır (28), elindeki 12 metre uzunluğundaki demirin
enerji nakil hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapılarak üçüncü kattan aşağıya düştü hayatını
kaybetti.
3 Kasım günü Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Örnek Sanayi Bölgesi'nde bir depo inşaatının çatısında
çalışan kaynakçı Yücel Güder (29) başına demir levha düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
7 Kasım günü Bingöl’de, Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı Köyü'nde bir inşaatta çalışan M.Emin
Kızılboğa(38), elindeki inşaat demirini inşaatın yakınından geçen enerji nakil hattına temas ettirince
elektrik akımın kapılıp hayatını kaybetti.
7 Kasım günü Eskişehir’dei Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 19 işçi,
yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
10 Kasım günü Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde Türk Telekom binasının dış cephesinde onarım
yapılırken iskelenin çökmesi sonucu Ayhan Oral (36) öldü, Abdurrahman Çelik ve Ali Aktaş yaralandı.
10 Kasım günü Ankara'da Yargıtay binasında asansör tamiri sırasında halat kopması sonucu asansör
boşluğuna düşen taşeron firma işçileri Murat Ö. (26) olay yerinde hayatını kaybederken, Samet D. (19)
isimli işçide yaralandı. (www.sendika.org)
12 Kasım günü Kocaeli Bekirpaşa beldesinde, bir inşaatta işçi olarak çalışan Cemal Bingöl (41), rüzgârın
da etkisiyle binaya dayalı bulunan iskelenin 8 metre yükseklikten üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti.
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17 Kasım günü Tuzla’da, Yavuz Makina'da çalışan Fatih Kılıç (22), yüksekten düşme sonucu öldü.
19 Kasım günü Tuzla’da, Dörtler Tersanesi'nde, tersanenin işçisi olmayan, kuru yük gemisinin
personelinden Sabri Yanardağ, üzerinden vinç tutmadığı için tonlarca ağırlıktaki bloğun devrilmesi
nedeniyle öldü.
22 Kasım günü Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi’ndeki bir yağ fabrikasının
egzan ünitesindeki boruda sızıntı oldu. Sızıntıyı önlemek için egzan ünitesine giren İrfan Çetinkaya ve
Enver Bilgin adlı işçilerin kaynak yaptığı sırada, patlama oldu ve ardından yangın çıktı. Olayda, İrfan
Çetinkaya ve Enver Bilgin yanarak öldü.
21 Kasım günü Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Ziraat Bankası yakınında
elektrik arızasını gidermek üzere olay yerine gelen ve çalışmaya başlayan TEDAŞ görevlileri Pervis Sakin
(23) ile Hamza Gezer (50) akımına kapılarak hayatını kaybetti.
23 Kasım günü Muş’ta, Muş-Varto karayolu üzerindeki Çiftlik mevkiinde bulunan bir iş yerini boyamak için
kurulan iskeleyi sökmeye çalışırken elektrik akımına kapılan Eyüp Yıldırım (30) isimli işçi hayatını
kaybederken, Ali Yıldırırım (27) ve Maruf Erkuş (28) isimli işçiler de yaralandı.
24 Kasım günü Siirt’te, Bahçelievler Mahallesi Sağlık Ocağı karşısında özel bir şirket tarafından
sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 3 çocuk
babası Resul Sarım hayatını kaybetti.
25 Kasım günü Adıyaman’ın Besni ilçesinde, yapımı devam eden Yenikent Villaları inşaatının 5. katına
demir çıkaran Vakkas İşitmen (19) bir inşaat işçisi, elinde tuttuğu demir parçasının yüksek gerilim hattına
temas etmesi sonucu hayatını kaybetti.
26 Kasım günü Balıkesir’in Edremit ilçesinde, bir otel inşaatında çalışan 150 işçi yedikleri akşam
yemeğinden zehirlendi. İşçiler 112, Jandarma, belediye otobüsü, ambulanslar ve özel otomobilleri ile
Edremit Devlet, Kazdağı Devlet ve Burhaniye Devlet Hastanelerine kaldırıldılar. Edremit'teki iki hastanenin
dolması üzerine zehirlenen işçiler 12 km uzaklıktaki Burhaniye Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan
tetkiklerde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlenen işçilerin bir bölümünün durumunun ciddi,
bazılarının ise ayakta tedavi edildiği, bir bölümünün ise gözlem altına alındığı öğrenildi.
İstanbul Bağcılar'da 27 Kasım günü, bir inşaat alanında konteynır indiren vincin kancası yüksek gerilim
tellerine takılınca, vinci kullanan müteahhit Mehmet Ali Cin (58) ile Hüseyin Öztürk ve Murat Cin isimli
işçileri, 10 bin voltluk elektrik akımına kapılarak öldü.
3 Aralık günü İzmit Acısu Beldesi'nde bulunan Cem Tencere Fabrikası'nda çalışan 11 işci (Metin Şener,
Fatih Karagöz, Yaşar Cancı, Mehmet Erk, Özgür Burla, Yasin Ersin, Hasan Şahin Ahmet Koç, Cüneyt
Duman, Selahattin T. ve Hasan Lafcı) teflon bölümünün havalandırma sisteminin arzılanması nedeniyle
zehirlendi.
7 Aralık günü Kocaeli'nde, Bahçecik beldesi Yeniköy Serbest Bölgesi'ndeki bir tersanede gemiye monte
edilmeye çalışılan ağır bir malzemenin yerde bulunan işçilerin üzerine düşmesiyle V.Ö. ağır, diğer işçiler
Y.K., F.A. ile R.A. hafif yaralandı.
8 Aralık günü Adapazarı'nda, Adliye köyündeki bir kum ocağında vinç oparatörü olarak çalışan Sadettin
Yılmaz (45), arızalanan vinci onarmak isterken vincin çark dişlisine kazağının takılması sonucu sıkışarak
öldü.
9 Aralık günü Ordu'nun Ünye ilçesinde, Ünye Tersanesi'nde Willow adlı Panama bandıralı yük gemisinde
tamir işlemleri sırasında akünün patlaması sonucu teknisyen Muzaffer Tarak (34) ile Azeri uyruklu gemi
mürettebatı Vitali Zeynedov çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.
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13 Aralık günü Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaray beldesinde, boksit(çimento) madenine yol
açma çalışmaları sırasında dozer operatörünün döktüğü toprak altında kalan maden sahibi Abdulbaki
Sözkesen(46) öldü. Nurettin Bozyiğit ise hafif yaralandı.
14 Aralık günü Malatya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda meydana gelen iş kazaları sonucunda
8 işçi yaralandı. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren madencilik fabrikasında çalışan K.K.'nin
sol el bileği spiral taşı ile kesildi. Bir inşaat şirketinde çalışan R.K. yüksekten düşerken, Y.N. isimli işçi gıda
fabrikasında çalıştığı palete çenesini çarpması neticesinde yaralandı. Çorap fabrikasında B.T. gömleğinin
kolunu çalıştığı makineye kaptırması nedeniyle, kayısı fabrikasında H.Y. çalıştığı iskeleden düşmesi
sonucu, iplik fabrikasında Ö.T. sıva yaptığı sırada çıktığı merdivenden düşerek yaralandı. Öte yandan iplik
fabrikasında çalışan R.Ş. isimli işçi temizlik yaptığı esnada kapıya elini sıkıştırması sebebiyle, tekstil
fabrikasında çalışan H.E. ise temizliğini yaptığı makine kapağının sol el başparmağını ezmesi neticesinde
yaralandı.
14 Aralık günü Antalya'nın Kundu bölgesinde, Kundu bölgesinde inşaatı devam eden 5 yıldızlı bir otelin
lobisi, kalıp dökümü sırasında çöktü. Olayda Asım Temet (27) isimli kalıp ustası yaralandı.
13 Aralık günü İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR), asansör halatının kopması sonucu
taşeron firmaya bağlı işçiler Veli Çil (49), Mehmet Topal (36) ve Fatih Taş (24) düşerek yaralandı.
15 Aralık günü Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre beldesinde, zeytin işçilerini taşıyan traktörle bir
kamyonetin çarpışması sonucu Hatice Cambaz (27) isimli işçi öldü, ikisi ağır 11 işçi yaralandı.
15 Aralık günü Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yeni açılacak markete 200 kilo ağırlığında klima takarken
bastıkları eternitin kırılması sonucu klimanın altında kalan Yaşar Korkmaz (19) hayatını kaybetti, Ahmet
Kilis (26) ve Murat Güzel (19) yaralandı.
15 Aralık günü Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, özel bir yemek şirketinden gelen et döneri yiyen 70'i
zehirlendi.
16 Aralık günü Samsun'da, çalıştığı inşaatın girişindeki kalasların üzerinde yatarken bulunan Osman P.
(25), bilinci kapalı bir şekilde ambulansla Samsun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Osman P.'nin inşaatın birinci katından düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
16 Aralık günü Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, bir gübre fabrikasından çalışan Mustafa Ö. (27) dengesini
kaybederek, fabrikanın merdivenlerinden düştü. Yaralanan Mustafa Ö., Samsun devlet Hastanesi'ne
kaldırılarak tedavi altına alındı.
17 Aralık günü Bursa'da, Çekirge Mahallesi Gül Sokak'taki bir inşaatta çalışan Zeki Diril (36) isimli işçi,
inşaatın 2. katına iskele kurup boya yaptığı sırada dengesini kaybederek düşerek hayatını kaybetti.
18 Aralık günü Kayseri'de, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir mobilya fabrikasında ustalık yapan ve
fabrika sorumlusu olan İsmet D. (43) fabrikanın dış duvarında çalışma yaparken, elektriğin kesik sandığı
kablolara dokunması sonucu elektrik akımına kapılarak yaralandı.
24 Aralık günü Adana'da, Büyükşehir Belediyesi'nin hafif raylı sistem çalışmalarından dolayı
kamulaştırılan Mestanzade Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evin yıkım işini yaptığı sırada başına beton blok
düşen Veysel Akdoğan ağır yaralandı. (www.sendika.org)
26 Aralık günü Manisa’nın Soma ilçesinde, Özel İmbat Maden Ocağı’nda gece vardiyasında "bantboyu
anayol batı 5 panosu"nda çalışan Yılmaz Çeken (27) ve Hüseyin Koşcan (27), madende "kör nokta"
olarak adlandırılan havalandırmasız bölgede yaşamlarını yitirdi.
26 Aralık günü Gaziantep'te, Perilikaya Mahallesi'ndeki toplu konut inşaatında çalışan Yılmaz Armutçu
(29), dengesini kaybederek inşaatın 6. katından yere düşerek yaşamını yitirdi.
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26 Aralık günü Kayseri'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasının havalandırma
sistemini kuran İzzet D. (29), iskeleden düşerek yaralandı.
Denizli'nin
merkeze
bağlı
Üçler
beldesinde 26 Aralık günü, Mermer
fabrikasında çalışan M.O. isimli işçi,
mermer imalat bölümünde bulunan
vinç ile mermer taşlarını taşıma
vagonuna yüklediği sırada vagonda
bulunan mermer taşlarının devrilmesi
sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.
Denizli’nin Acıpayam'ın Yassıhöyük
beldesinde
faaliyet
gösteren
bir
mermer fabrikasının çatısının tamiratını
yapan M.K. isimli işçi, 26 Aralık günü
kaynak yaptığı sırada dengesini
kaybederek beton zemine düşerek
öldü.
İstanbul Esenyurt'ta 29 Aralık günü,
Evren Oto Sanayi Sitesi'nin inşaatında
elektrik tesisatçısı olarak çalışan
Şaban Kardeşoğlu (18) ve bir arkadaşı,
mesai bitiminde barakalarına dönerken
dolgu malzemesiyle yapılan stabilize
yolda su borusunun patladığını fark
etti. İki işçi, boruyu tamir için harekete
geçtikleri sırada yolun altındaki toprak
kaydı. Kardeşoğlu toprak altında
hayatını kaybederken, arkadaşı kendini
kurtarmayı başardı.

Davalar

Tersane can pazarı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu
Başkanlığı, geçen yıl 1 Ağustos 2007 ile 31 Ocak 2007
arasında, Tuzla tersanelerindeki 51 işyerinde, dört iş
müfettişinin katılımıyla, 'Tersane İşyerlerinde İş Sağlığı ve
Güvenliği Teftiş Projesi'ni gerçekleştirdi. Proje kapsamında
iş sağlığı ve güvenliği yönünden 51 işyeri teftiş edildi. Bu
teftişler sonucu Nisan ayında hazırlanan rapora göre, 51
işyerindeki 16 bin 173 işçiden yalnızca 2 bin 611'i asıl
işverene bağlı, 1135'i üretim dışı, 12 bin 427'si ise taşerona
bağlı çalışıyor.
Teftişler sonucunda 99 madde başlığı altında 1061 noksan
saptandı. Noksan tespit edilen 36 işyerine süre verildi, üç
işyerine idari para cezası kesildi. Bu arada, 50'den fazla
işçi çalıştırılan 35 işyerinin 32'sinde iş güvenliğiyle ilgili
teknik eleman, 34'ünde hekim görevlendirildiği, 31'inde ise
iş sağlığı ve güvenliği kurulu olduğu belirlendi.
Bu arada, bakanlığın bu raporunda, kazalara davetiye
çıkaran noksanlıklar ile alınması gerektiği halde işveren
tarafından umursanmamış eksiklikler fotoğraflarla ortaya
konuldu. Bu fotoğraflara göre, güvenlik mandalı olmayan
kancalar var. Elekrik kabloları zedelenmiş, prize fişsiz
takılmış, ıslak zeminle temas ediyor. Seyyar kablolar
askılarla iletiliyor. Elektrik panoları uygunsuz halde
tutuluyor. Kompresörler önlem alınmadan bırakılıyor,
testerelere korucuyu takılmıyor, kimyasallar ve gaz tüpleri
uygunsuzca depolanıyor, iskeleler kazaya yol açacak
biçimde kuruluyor.
Rapora göre, geçen yıl 276 iş kazası meydana geldi. 12'si
ölümle sonuçlandı, altısında uzuv kaybı yaşandı. Ölümlü
kazalardan ikisi elektrik çarpması, dördü yüksekten düşme,
üçü cisim çarpması ve düşmesi, ikisi araç çarpması, biri de
kalp krizi nedeniyle oldu. En çok kaza 86 ile yüksekten
düşme, 56 ile cisim çarpması olarak belirlendi.
Raporun sonuç bölümünde, işverenlerin sorunları bildikleri,
ancak çözümü uzun zamana bırakma eğiliminde oldukları
belirtilerek, şöyle denildi: "İşveren ve işçilerin iş sağlığı ve
güvenliği konusunda eğitim gereksinimlerinin olduğu, işçi
giriş çıkışlarının sıklığı nedeniyle işçilerin eğitim
ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiği ara kademe ve üst
yöneticilere verilen eğitimin yararlı olduğu sonucuna
varıldı." (Radikal-27.09.07)

29 Aralık 2005'te Bursa’da, beş kadın
işçinin gerekli önlemlerin alınmadığı
Özay Tekstil fabrikasında çıkan
yangında ölmesinin üzerine açılan
davada, fabrika sahibi Lokman Özay’ın
aldığı 10 yıl hapis cezası para
cezasına çevrildi. Gece çıkan yangında
"kaçmamaları için" kilitli bırakılan Ayşe
Denizdalan (15), Sadife Düdüş (18),
Gülden Çiçek (21), Necla Özveren (27)
ve üç aylık hamile Sevgi Sesli (32)
hayatını kaybetmiş, dört işçi de
yaralanmıştı. Özay'ın işçilerin sigorta
primlerini ödemediği veya işçileri
sigortasız çalıştırdığı, yangına karşı
gerekli önlemleri almadığı, buna karşın
Nilüfer ilçesine bağlı Çalı beldesi
yakınlarındaki Yaylacık beldesinde
bulunan fabrikayı sigortalattırdığı ortaya çıkmıştı. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Eylül günü
görülen karar duruşmasına "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuksuz
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yargılanan Özay ve işletme müdür yardımcısı Canan Erkin katılmadı. Sanıkların avukatı ile yangında ölen
işçilerin ailelerinin avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme heyeti, Lokman Ö'ye 10 yıl hapis
cezası verdi. Ceza, daha sonra 182 bin YTL paraya çevrildi. Aynı davada yargılanan işletme müdür
yardımcısı Erkin ise beraat etti. Olayı protesto eden kadın hakları aktivistleri 4857 sayılı İş Yasası’na göre,
18 yaşını doldurmamış kadın işçiler gece vardiyasında çalıştırılamadığını hatırlatmıştı. Buna göre, tüm
kadın işçiler için gece çalışma süresi en fazla 7,5 saat olabiliyor. İlgili yönetmelik, hamile işçilerin hamile
olduklarının doktor raporuyla tespitinden sonra doğuma kadar gece vardiyasında çalıştırılmasını
yasaklıyor.
DİSK'e bağlı Liman, Tersane, Gemi Yapım ve Onarım İşçileri Sendikası (Limter-İş) Genel Başkanı Cem
Dinç, Tuzla'daki tersanelerde iş güvenliği tedbirleri almadıkları için beş tersane ve taşeron firma yöneticisi
hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 10 Eylül günü Tuzla Adliyesi önünde açıklama yapan Dinç,
"İş güvenliği tedbirleri almadıkları için beş işçi arkadaşımızın ölümü nedeniyle Torgem, Selah, Umut Gemi,
Tuzla Tersanecilik Turizm A.Ş. ve Desan tersaneleriyle taşeron firmaları hakkında suç duyurusunda
bulunuyoruz. Davaların peşini bırakmayacağız" dedi. Geçen hafta iki tersanede inceleme yapan Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in, "Alınan önlemleri beğendim" şeklindeki açıklamasının ölümleri
onaylamak anlamına geldiğini söylerken, MHP İstanbul Milletvekili ve Torlak Tersanesi sahibi Durmuş Ali
Torlak'ın açıklamalarının içler acısı olduğunu söyledi. Dinç, "Torlak, 'İşveren baret vermiyorsa, işçi kendisi
alsın' diyerek, işçilerle alay etmiştir. Yıllardır tersanelerdeki iş cinayetlerine karşı mücadele eden
sendikamızın iddiaları, Torlak tarafından ideolojik yaklaşım olarak değerlendirilmiş, 'İdeolojik yaklaşımları
tersanelere sokmayalım' diyerek, işçilerin örgütlenme ve sendikalaşma hakkını tehdit etmiştir" dedi. Gemi
sanayicilerinin doğrudan 45 bin, dolaylı 200 bin kişiyi istihdam ettikleri yönünde açıklama yaptığını belirten
Dinç, "Oysa bakanlık bu işkolunda temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelinde işçi sayısını 15 bin 908 olarak
gösteriyor. Aradaki 30 binlik fark kayıt dışı olmuyor mu?" dedi. Açıklama öncesi Limter-İş yöneticileriyle
polis arasında adliye önünde açıklama yapılamayacağı gerekçesiyle gerginlik yaşandı.

Sendikalı Oldukları İçin Baskıya Uğrayanlar
13 Haziran günü, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik işi
yapan ve Genel-İş Sendikası’na üye olan 57 taşeron şirket çalışanı, yeni şirket tarafından görevlerine
başlatılmadı.
Kurtköy Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi BOTAŞ'a iş yapan Cerit Temizlik ve Emlak Şirketi
adlı taşeron firmada çalışan işçiler, 8 Şubat 2007 tarihli bir sözleşmeyle Biotem adlı şirket tarafından işin
satın alındığını öğrendiler. Bu gelişmenin ardından işçilerden geçmişe ait tüm haklarından vazgeçmeleri
ve Zonguldak Devlet Hastanesi’nde çalışmaları istendi. Bunun üzerine işçiler, sözleşmeyi imzalamayarak
yaklaşık 7 ay önce üye oldukları Genel-İş Sendikası’na başvurdular. Bir süre önce güvencesiz
çalışmamak için DİSK/ Genel-İş Sendikası’na topluca üye olan 100’ü aşkın işçi, kendilerine imzalatılmak
istenen sözleşmenin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Selüloz-İş Sendikası Genel Başkanvekili Halit Soytürk, yaptığı açıklamada, Milda Giresun Aksu Kağıt
Fabrikası'nda nisan ayında başlattıkları örgütlenme çalışmalarıyla, 200'e yakın işçiyi sendikalarına üye
yaptıklarını bildirdi. Haziran ayında örgütlenme çalışmalarının tamamlanmasıyla Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı'na yetki tespiti için başvuru yaptıklarını kaydeden Soytürk, bunun üzerine işverenin,
hiçbir bildirim yapmadan 9 işçinin iş akdini feshettiğini, diğer işçilere de sendikadan istifa etmeleri için
baskı yaptığını kaydetti.
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), ATV Haber Genel Yayın Yönetmeni Murat Demirel hakkında
'sendikal hakların kullanılmasını engellediği' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. TGS Yönetim Kurulu
tarafından yapılan yazılı açıklamada, Murat Demirel'in Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş'de
çalışan sendika üyelerini tek tek odasına çağırarak, sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı uyguladığı
ve çalışanları şantaj içerikli ağır ifadelerle tehdit ettiği ileri sürüldü. TGS, Demirel hakkında TCK'nın 118.
maddesini ihlalden suç duyurusunda bulunmayı kararlaştırdı.
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Dev Sağlık-İş’e üye oldukları için taşeron şirket tarafından baskı gören, Diyarbakır Dicle Üniversitesi
Hastanesi işçileri, 19 Haziran günü hastane önünde toplanarak rektörlüğe yürüdü. İşçiler adına açıklamayı
yapan İşyeri Temsilciler Meclisi’nden Recep Kaya, işyerinde gayri insani uygulamalardan bıktıkları için
sendikaya üye olduklarını ve sürekli baskı gördüklerini belirtti. 970 işçiden 730’unun sendikalı olduğunu
hatırlatan Kaya şöyle devam etti: “30 kadar arkadaşımız baskı ve tehditlerle sendikadan istifa
ettirilmişlerdir. Çalışma koşullarının yasal hale getirilmesi ve insanca muamele görmek isteyen bizler,
taleplerimizi Üniversite Rektörlüğü’ne iletmiş olmamıza rağmen hiçbir somut adım atılmadı. Bundan
cesaret alan taşeron firma ise baskıları her geçen gün artırdı. İşyeri hekiminden sevk alınmasına rağmen,
işlem yapılmasısendikadan istifa şartına bağlandı. Meselemiz ücret meselesi değildir. Yasalara uygun
çalışma koşulları ve insanca muamele görmek, haksız yere işten atılan 2 arkadaşımızın işe başlatılmasını
istiyoruz. Selahattin Düşünceli isimli taşeron ağasının derhal görevden alınmasını istiyoruz. Biz köle değil
işçiyiz. İnsanca çalışmak ve yaşamak istiyoruz.”
Kocaeli’de, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde (GOSB) kurulu Rözmaş Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'de
15 işçinin iş akitleri feshedildi. Çelik-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şerafettin Koç, Rözmaş'ta
yılbaşından itibaren örgütlenme çalışması başlattıklarını, 83 işçiden 42'sinin sendika üyesi olduğunu
belirtti. Fabrikadan 2 gün içinde sendika üyesi oldukları gerekçesiyle 15 işçinin iş akiderinin feshedildiğini
öne süren Koç, işçilerin işe iade edilmeleri için yasal başvurunun yapılacağını söyledi. Sendikal
örgütlenme çalışmasının işveren tarfından öğrenilmesinin ardından fabrikada gergin ortamlar oluştuğunu
belirten işçiler, işveren Durmuş Özcan'ın çay molasında içeriye girerek, işçilere hakaret ettiğini ve işçileri
tek tek görüşme odasına çağırıp sendikaya üye olup olmadıklarını Kuran'a el bastırarak sorduğunu
söyledi.
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan Kamu-Sen’e bağlı Türk Tarım Orman-Sen üyesi memurlar,
işveren tarafından başka bir sendikaya üye olmaya zorlandıkları iddiasıyla protesto eylemi yaptılar. Bölge
müdürlüğü önünde yapılan eylemde konuşan Türk Tarım Orman-Sen Gnel Başkanı Ahmet Demirci,
Isparta Orman Bölge Müdürlüğündeki üye ve kamu çalışanlarının baskı ve tehditlerle istifaya
zorlandıklarını belirtti.
Sendika bültenini işyerinde dağıttıkları gerekçesiyle 6 ay önce memuriyetten men edilen Büro Emekçileri
Sendikası üyesi Hülya Çağlar anti Ankara Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi’ndeki görevine 26 Eylül günü
başladı. Hülya Çağlar ve Zülbiye Aygün’ün de aralarında bulundukları 5 BES üyesi hakkında sendika
bültenini işyerinde dağıttıkları için “ideolojik ve siyasal amaçlı bildiri dağıtmak” gerekçesiyle soruşturma
açılmış, soruşturma sonucunda Çağlar ve Aygün’e memuriyetten men cezaları verilirken diğer üç üyeye
de kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmişti. BES verilen bu cezalara karşı açtığı davayı
kazandı. Memuriyetten men cezası bozulan Zülbiye Aygün emekliliğe ayrılırken Hülya Çağlar bugün
Yıldırım Beyazıt Vergi dairesi’ndeki işine geri döndü.
KESK’in Ankara’da yapacağı eyleme katılım sağlanması için 29 Ağustos günü Çankaya Belediyesi’nde
bildiri dağıtmak isteyen Tümbel-Sen işyeri temsilcileri, belediyenin güvenlik elemanları tarafından
engellendi. Tümbel-Sen’in sendikal çalışmalarına sürekli engel çıkarılan Çankaya Belediyesi’nde,
çalışanları KESK’in bugünkü eylemine çağırmak için bildiri dağıtan Tümbel-Sen işyeri temsilcilerine
güvenlik elemanları engel oldu. Sendikacılar, güvenlik elemanlarının kendilerine, “Bizden izin almanız
gerekiyor” dediğini, ancak sendikal faaliyet için izin almalarına gerek olmadığını söylediler.
AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve eski Genel Başkanı iktidar partisinden milletvekili olan Türk Eczacılar Birliği
(TEB) 2 Kasım günü internet sitesinde eczacılara yönelik bir açıklama yayınlayarak grev kapsamındaki
personele ilaç verilmemesini istedi. Gerekçe olarak da Türk Telekom’a sorulan “reçete bedelleri ödenecek
mi?” sorusuna yanıt alınamadığı bildirildi.
4 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Hanefi Sulun, Dicle Üniversitesi
Fakültesi’nde temizlik personeli olarak çalıştığını, oğlu sara hastası olduğundan sürekli ilaç yazdırdığını,
temizlik firması yöneticisi müdürü Selahattin Düşünceli’nin oğlu için sevk istediğinde “sen sendikalısın,
senin sevkini imzalamıyorum” dediğini belirtti.
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Haklarında Soruşturma Açılan Memurlar
Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi İsmet Akyol hakkında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma
açıldı. Eğitim Sen Zonguldak Şube Başkanı Serpil Açıl Özer, şu beyanda bulundu: “Çaycuma
Temsilciliğimiz tarafından 29 Aralık 2006’da yapılan basın açıklamasıyla, Ekim 2006’da Çaycuma İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün yönlendirmesiyle Çaycuma eski Kaymakamı Sayın Musa Işın tarafından idareci ve
öğretmenlerin bir kısmına giderayak verilen takdirnameler gündeme getirilmişti. Temsilciliğimiz, verilen bu
takdirnamelerin iş yerlerinde motivasyonu ve huzuru bozduğu, bariz bir şekilde Eğitim Sen üyesi idareci ve
öğretmenlerin yanı sıra sendikamız üyesi olmayan birçok eğitim çalışanının da dışlandığı belirtilmişti” dedi.
Bu açıklamada, takdirnamelerin yönergelere uygun verilip verilmediğinin incelenmesinin istendiğini
belirten Özer, tek taraflı takdirnameye karşı çıkan Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi İsmet Akyol hakkında
soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) öncülüğünde düzenlenen eylemlere katılanlar hakkında
tutanak tutulmasını istedi. Bakan, TTB ve SES'in düzenlediği "beyaz eylem" etkinliklerini "doğrudan
hükümeti yıpratmaya ve cumhurbaşkanlığı seçimi sürecini etkilemeyi hedefleyen bir çaba" olarak
değerlendirdi.
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Beyaz Referandum”
çalışmalarını yürütürken 7 Mart günü özel güvenlik görevlilerince darp edilen Ankara Tabip Odası (ATO)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Maliye Bakanlığı’nda kurum hekimi olarak görev yapan Vahide Bilir’e bakanlık
tarafından “hastane yönetiminin izin ve bilgisi dışında gerçekleştirilen eyleme katıldığı ve olaylara karıştığı”
gerekçesiyle soruşturma açıldı. Soruşturma neticesinde Bilir’e, Devlet Memurları Yasası’nın 125’inci
maddesi B bendi d fıkrasında düzenlenen “Hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu
sarsacak nitelikte davranışta bulunmak” hükmü uyarınca “kınama” cezası verildi. Maliye Bakanlığı
Baştabibi Necla İçelli’nin imzasıyla Bilir’e tebliğ edilen yazıda, soruşturma sırasında hastane yönetiminin
verdiği bilgilerin esas alındığı açıkça ifade edildi. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Önder Okay ise,
hastane yönetiminin Maliye Bakanlığı’na yanlış ve yanıltıcı bilgi verdiğini kaydetti. Olaylara ilişkin kamera
görüntülerinin bulunduğunu, görüntülerde açıkça hekimlerin saldırıya uğradığının tespit edilebileceğini
belirten Okay, hastane yönetiminin, verdiği bilgilerin doğruluğunu ispatlaması gerektiğini söyledi. Hastane
Başhekimi’nin saldırıyı planladığını, Sağlık Bakanlığı’nın da saldırıyı sahiplendiğini vurgulayan Okay, “Bize
özür mektubu yazılması gerekirken ceza verildiğini gördük. Saldırıyı yaptıranların ve savunanların itibar
tartışması yapması abesle iştigaldir, gülünçtür. Bu saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Cezanın iptal
edilmesi için de gerekli girişimlerde bulunacağız” dedi.
Muğla Üniversitesi'nden bir grup öğretim üyesi, soruşturma ve sürgün tehditleriyle baskı altında
tutulduklarını öne sürerek, Rektör Prof. Dr. Şener Oktik'i, Muğla İl İnsan Hakları Kurulu'na şikâyet etti.
İddiaları araştırmaya başlayan Muğla İl İnsan Hakları Kurulu, 50 öğretim üyesiyle görüştü. Haklarını
savunamadıklarını, onurlarının kırıldığını öne süren öğretim üyeleri, üniversite yönetiminin ilginç
gerekçelerle soruşturma açıp, sarı zarflarla muhatabına duyurduğunu savundu. Rektör Prof. Oktik'in,
"Benden izinsiz üniversiteden dışarı çıktı", "Bana hitap ederken 'sayın' demedi", "Benim görüntümü
kaydetmedi" gibi gerekçelerle soruşturma açtığı iddia edildi.
KESK tarafından 14 Aralık 2006 tarihinde gerçekleştirilen 'iş bırakma' eylemine katıldıkları gerekçesiyle,
Eğitim Sen Adana Şube üyesi öğretmenler hakkında, Adana Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma
başlatıldı.
Varto Devlet Hastanesi temizlik ve yemek ihalesini alan Emin Müteahhitlik ve Temizlik Şirketi tarafından
“iş yavaşlattıkları” gerekçesiyle Eylül ayında işten çıkarılan 8 işçinin oturma eylemine yemekhanede
yemek yemeyerek destek veren 70 personel hakkında hastane yetkilileri soruşturma açılacağını belirtti.
Varto Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı İsmet Birlik ise, çalışanların oturma eylemini ‘örgütsel faaliyet’
olarak değerlendirdi. Birlik, eylem yapan işçiler ve onları destekleyen personele ilişkin şu ilginç açıklamayı
yaptı: “Bizim muhatabımız işverendir. Onlara hastanenin ihalesini vermişiz, sorun onlarla işçiler arasında.
Ama devletin kurumunda öyle illegal şeyler yapmak, boykotlara gtmek, yasa dışı işler yapmak çok
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mantısız şey, işçiler iş yavaşlatıyor. Temizlik şirketi de onları işten çıkarıyor. Bunun üzerine hastene
personeli de yemekhaneye gitmeyerek yemek yemiyor. İşçilere destek veren hastane personeli hakında
işlem yapacağız. Vartolular zaten böyle, 3 yıldır burada görev yapıyorum, sürekli bir araya gelip
toplanıyorlar. Sanki örgüt kuruyorlar bunlar hoş şeyler değil.”
Tüm-Bel Sen Diyarbakır Şube Başkanı Edip Yaşar, Şube Yöneticisi Usman Şiyar Nezan, SES Diyarbakır
Şube Başkanı Saliha Aydeniz, Haber-İş Diyarbakır Şube Yöneticisi M. Emin Güler, Eğitim-Sen Diyarbakır
Şube Yöneticisi Hasan Güngör, Vedat Kuşsever ile Tek-Gıda İş Diyarbakır Şube Yöneticisi Mehmet
Demircan hakkında, “Yakapınar (Misis) Belediye Başkanı Osman Keser'in tutuklanmasını protesto etmek
amacıyla kurulan çadırı ziyaret ettikleri sırada 4 DTP'li belediye başkanı ile birlikte gözaltına alınan Bağlar
Belediye Başkanı Yurdusev Özsökmenler için Diyarbakır'da yapılan karşılama törenine katıldıkları”
gerekçesiyle Diyarbakır Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.
Eğitim Sen Kars Şubesi yöneticisi 13 kişi hakkında “Ek Ders Yönetmeliği'ni protesto ettikleri” gerekçesiyle
Aralık ayında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Sürgün Edilenler
Şanlıurfa Eğitim Sen Şubesi yöneticisi Metin Ok, sendika tarafından düzenlenen 2 ayrı etkinliğe katıldığı
gerekçesiyle, önce Afyon’ a daha sonra Erzurum’a sürgün edildi.
Tunceli İl Halk Kütüphanesi’nde görev yapan Kültür Sanat Sen Temsilcisi Murat Özkan, Uğur Kaymaz ve
babası Ahmet Kaymaz’ın Kızıltepe ilçesinde polislerce öldürülmesine ilişkin davaya katıldığı için, 2005
yılında Kastamonu’ya sürgün edildikten 6 ay sonra kendi isteği üzerine Elazığ Klasık Türk Müziği Devlet
Korosuna gönderildi. Özkan, 5 aylık bir süre sonunda, “yasa dışı gösterilere katıldığı ve illegal örgütlere
destek verdiği” gerekçesi ile görevinden alınarak Elazığ İl Kütüphanesine verildi.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) Cerit Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Taşeron
Firması ile sözleşmesi sona erince, BOTAŞ İstanbul İşletme Müdürlüğü'nde taşeron firma adına çalışan,
çoğunluğu DİSK/Genel-İş üyesi 44 işçiye, Şubat ayında, Zonguldak Devlet Hastanesi'nde iş başı yapması
için tebligat gönderildi. Gönderilen tebligatta Zonguldak'a gitmeyen işçilerin iş akitlerinin feshedileceği
bildirildi.
Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kırklareli valisi Hüseyin
Avni Coş’un, sendikalarına baskı uyguladığı belirtildi. Sendikanın 13 -17 Kasım tarihlerinde “Her Şeyin
Başı Sağlık Sağlıkta Yıkımı Durduralım” temasıyla Edirne ve Van’dan başlattığı yürüyüşe ve karşılamaya
katılmadığı halde, o gün Babaeski’de kimsesiz bir yaşlı için gözlem raporu hazırlayan, yani resmi görevini
yapan SES Şube Yöneticisi Gürkan Başkaya’nın, valinin talimatıyla açığa alındığını, 20 gün sonra tekrar
görevine başlatıldığını, ancak birkaç saat sonra işyerindeki nöbet programı bahane edilerek tekrar açığa
alındığını belirtti. SES, 17 Aralık 2006’da KESK’in ülke genelinde gerçekleştirdiği eylemin tüm illerde
sorunsuz gerçekleşirken Kırklareli valisinin, şubeler platformunun her zaman eylem yaptığı alanı keyfi
olarak yasakladığını ve eylemcilere gaz bombaları ve coplarla saldırı emri verdiğini belirtti. SES yönetimi,
bu gelişmeler üzerine KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul ve SES Genel Başkanı Köksal Aydın’ın
katıldığı bir heyetin valiyi ziyaret ettiğini, ziyaret esnasında vali Coş tarafından ilgili alanın yasak olmadığı,
basın açıklaması yapılabileceği, sorunların iletişim eksikliğinden, yanlış anlamalardan kaynaklandığının
ifade edildiğini, ancak ziyaret çıkışında bu alanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan SES Genel
Başkanı’na ve heyete polisin müdahale ederek gözaltına almaya çalıştığını, Kırklareli SES Şube Başkanı
İlknur Özcan Polat’ın görev yaptığı hastane ameliyathanesinde “anestezi teknisyeni yetersizliğinden dolayı
işlerin aksayacağı”na dair yazılı bildirim olmasına rağmen “İhtiyaca binaen” bir ilçeye sürgün edilmeye
çalışıldığını, Şube Sekreteri Yavuz Açar’ın da çalıştığı birimdeki personel eksikliğine rağmen 5 No’ lu
sağlık ocağına gönderildiğini, yönetim kurulu üyesi Dr. Atilla Ergenekon hakkında da 10 Mayıs günü
soruşturma başlatıldığını ve Kırklareli merkez AÇSAP’tan Kıyıköy Sağlık Ocağına sürgün edildiğini belirtti.
İstanbul Sarıgazi Belediyesi’de çalışan Tüm Bel-Sen 3 No’lu Şube Sekreteri Nurettin Kınık, 19 Nisan günü
sürgün edildi.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde görevli kadın polis memuru
Canan Usta, Hürriyet Yazarı Mehmet Y. Yılmaz'ın istediği bir faksı çekmediği gerekçesiyle, Nisan ayı
başlarında görev yeri değiştirildi.
Iğdır merkezdeki YİBO'da matematik öğretmeni olarak görev yapan Sonja Pervaneli, müdürden, "modern
giyinip kötü örnek olduğu" yönünde uyarı aldı. Mart ayında tayini çıkan öğretmen, yargıya başvuracağını
belirtti.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtan Çankaya Belediyesi çalışanları, başka
birimlere sürüldü. KESK'e bağlı Tüm Bel Sen'in Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Satı Burunucu Çalı,
"Çankaya Belediyesi'nde uzun süredir çalışanlara yönelik birçok haksız uygulama yapılıyor" dedi. Çalı,
basın toplantısında "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, şube Yöneticimiz Akın Naci Bilgen ve birim
temsilcimiz Leyla Ağcakaya başkanlık binasında gül dağıtırken, Özel Kalem Müdürü İpar Özkaraduman
tarafından engellenmiştir" dedi. Karanfil ve bildiri dağıtımının ardından Akın Naci Bilgen gece amirliğinden
alınarak Esat Zabıta Karakolu'na verildi. Sendika temsilcisi Ali Mor ise Ankara'ya 35 km uzaklıktaki
Alacaatlı köyündeki taşocağına sürüldü. Sendika temsilcisi İsmail Kaygusuz ve üyesi Murat Ergenekon’un
da bir süredir psikolojik baskı altında tutulduğu, Natoyolu'nda bulunan hangarlara sürülerek
cezalandırıldığı belirtildi.
İzmir’in Buca ilçesinde, bir lise öğrencisinin “şiddet” konulu resim ödevinde Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını
yaparak PKK’yi anlattığı resmine yüksek not veren N.K. adlı öğretmene soruşturma açıldı. Buca İlçe Milli
Eğitim Müdürü Celal Yıldız, resim öğretmeni N.K’nin başka bir liseye tayin edildiğini, ancak bu atamanın
resim olayı ile ilgisi olmadığını bildirdi.
Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, sendikasının Bursa Şube Başkanı Kemalettin Yıldız'ın sürgün
edildiğini belirtti. Dinçer, Eğitim-Sen Bursa şubesi üyeleriyle İl Eğitim Müdürlüğü önünde yaptığı basın
açıklamasında, Yıldız'ın mesai saatleri içinde okulu terk ettiği gerekçesiyle 3 ay önce Tophane İlköğretim
Okulundan alınarak Hatice Salih İlköğretim Okulunda görevlendirildiğini, bunu sürgün olarak
değerlendirdiklerini belirtti. Konuyla ilgili olarak Bursa Valisi Nihat Canpolat ile görüşmek istediklerini,
ancak bu konuda olumlu bir sonuç alamadıklarını kaydeden Dinçer, ''Canpolat'ın eğitim alanında hizmet
veren kurumlarda görev yapan kişilerle görüşmeyi kabul etmemesine bir anlam veremediklerini'' söyledi.
KESK'e bağlı Yapı-Yol Sen tarafından 1 Ağustos günü yapılan açıklamada, Karayolları Genel
Müdürlüğü'nde keyfi uygulamalar yapıldığı, çalışanların, eleman ihtiyacı olmayan Cizre, Hakkari, Ağrı,
Arapgir, Kağızman, Mardin, Siirt, Erciş, Bingöl ve Tunceli'ye sürgüne gönderildikleri belirtildi. KESK'e bağlı
Yapı-Yol Sen Genel Başkanı Bedri Tekin, "Birkaç gün içinde 21 arkadaşımız harcırahları bile ödenmeden
çeşitli yerlere sürüldü. Görev yerlerine sendikadan aldıkları paralarla gidebildiler. İkinci kez iktidara gelen
AKP'nin ne kadar pervasızlaşacağını, kanun tanımaz bir tavra gireceğini bu olay açıkça gösteriyor" dedi.
Mersin Tren Garı’nda 10 yıldır Müdür Yardımcılığı yapan Celal Vuruşkan’ın görev yerinin değiştirilmesini
’sürgün’ olarak niteleyen Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) üyeleri, 13 Eylül günü protesto eylemi yaptı.
BTS Mersin Şube Başkanı Tongüç Özkan, mesai arkadaşlarının dilekçe ile başvurarak, Vuruşkan’dan
herhangi bir şikayetleri olmadığını bildirmesine rağmen atamanın yapıldığını kaydeden Özkan, “Teftiş
Kurulu raporu hazırlarken bunları göz önünde bulundurmadı. Bunlar açıkça gösteriyor ki sürgün, Celal
Vuruşkan’ın ‘iş yeri huzuru bozduğu gerekçesiyle’ değil, sendikamıza ve üyelerimize gözdağı vermek
amacıyla yapılmıştır” dedi.
Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Güven Boğa, 13 Eylül günü yaptığı açıklamada, Dosteller İlköğretim
Okulu sınıf öğretmeni olarak görev yapan Eğitim Sen üyesi Mihriban Sugan'ın Kenan Evren İlköğretim
Okulu'na sürgün edildiğini belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’de (ASKİ) elektrik
teknisyeni olarak görev yapan Tüm Bel Sen 2 nolu Şube Başkanı Yusuf Şenol, 20 Eylül günü yaptığı
açıklamada, Ankara’daki su kesintilerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yaptıkları
basın açıklamaları nedeniyle cezalandırıldıklarını belirterek, görev yerlerinin değiştirildiğini söyledi.
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İstanbul Güngören Belediyesi'nde çalışan ve Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası'ndan Hak-İş'e bağlı
Hizmet-İş'e geçmeyi reddeden yazı işleri görevlisi Hüseyin Uğur, “sokağa çöp döktürmemek, dökmeye
yelteneni ikaz etmekle” görevlendirildi. Uğur ile birlikte iki kadın belediye işçisi de sürgüne gönderildi. Adını
açıklamak istemeyen kadın işçi, 14 yıl boyunca Gelirler Müdürlüğü Tahsil Şefliği'nde olduğunu, Ağustos’ta
müdür yardımcısının kendisini çağırarak, “Mağdur olmanı istemiyoruz” dediğini, daha sonra kadrolarının
bulunduğu Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne gönderilerek belediyenin fidanlarını sulamak ve kurumuş otları
yolmakla görevlendirildiğini belirtti.
Erzincan Valiliği, DTP Erzincan İl Başkanı Hüseyin Bektaşoğlu'nun oğlu Özgür Bektaşoğlu'nu, hakkında
dava açıldığı gerekçesiyle işten uzaklaştırdı. Valilik, Bektaşoğlu'nu, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 140. maddesi uyarınca hakkında cezai kovuşturma yapıldığı gerekçesiyle görevden
uzaklaştırdı. Valilik ayrıca Bektaşoğlu'nun yasal olan haklarını da elinden aldı. 657 sayılı DMK'ye göre,
görevden uzaklaştırılan bir memura maaşının 3'te 2'sinin ödenmesi ve kanunun öngördüğü sosyal hak ve
yardımlardan faydalanmaya devam etmesi gerekirken, Bektaşoğlu'nun hem maaşı kesildi, hem de tüm
sosyal hakları elinden alındı. Bektaşoğlu, bu uygulamanın hukuksuzluk ve bir ayrımcılık olduğunu
belirterek, konuyla ilgili idare mahkemesine başvuracağını belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu müfettişleri, Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Tuncer Uşar,
Şube Kadın Sekreteri Hülya Özçağın ve Şube Sekreteri Ahmet Adıgüzel hakkında sürdürdüğü
soruşturmayı tamamlayarak, Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Tuncer Uşar'ı Kahramanmaraş'a, Şube Kadın
Sekreteri Hülya Özçağın'ı Konya'nın Taşkent İlçesi'ne, Şube Sekreteri Ahmet Adıgüzel'i ise Gaziantep'e
sürgün edilmesine karar verdiği belirtildi.
Ocak 2007 tarihinde Karşıyaka Cemil Akyüz İlk Öğretim Okulu’nda okul idaresi ve okul aile birliğinin para
toplamayı özendirmek amacıyla “Para veren öğrencilere, yaka kartı takalım” kararı alması ve okul aile
birliği üyesi bir kişinin “bu uygulama doğru değil, bu uygulama öğrenciler arasında sorun yaratır. Katkı
sunmak zorunlu değil” diyerek alınan karara şerh koyması ile başlayan ve 7 Ocak 2007 tarihinde ulusal
basında yer alan haber nedeniyle il milli eğitim müdürlüğü tarafından açılan soruşturma Kasım ayında
tamamlandı. Soruşturma sonucunda
uygulamaya karşı çıkan Celal Bal
Menemen Asarlıkta Fatma Koşay
İ.Ö.O.’na, Rafet Demirtaş Şehit Nazım
Bey İ.Ö.O.’na, Mehmet Ali Tunç Şehit
Çocuk İşgücü Araştırması, 2006
Yüzbaşı Alirıza Sadak İ.Ö.O.’na sürgün
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2006 yılı Ekim, Kasım ve
edildi.
Aralık aylarını kapsayan Çocuk İşgücü Araştırması’na göre,
Türkiye genelinde 6-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 16
milyon 264 bindir. 6-17 yaş grubunda bulunan 16 milyon
Çalışma Koşulları
264 bin çocuktan % 5,9’u ekonomik bir işte çalışmakta, bir
başka ifadeyle istihdam edilmektedir (958 bin kişi).
30 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine
Türkiye genelinde 6-17 yaş grubunda istihdam edilen
başvuruda bulunan Nurettin Akalp, 15
çocukların % 47,7’si kentsel, % 52,4’ü kırsal yerlerde
Nisan
2001
tarihinde
merkezi
yaşamaktadır. İstihdam edilen çocukların % 66’sını erkek,
Ankara’da olan Serhat İnşaat’ta işe
% 34’ünü kız çocukları oluşturmaktadır. Çalışan çocukların
başladığını, 2006 yılının 10’ uncu
% 31,5’i bir okula devam ederken, % 68,5’i öğrenimine
ayından itibaren sigorta primlerinin
devam etmemektedir. Okula devam eden 6-17 yaş
yatırılmadığını öğrendiğini, ayrıca 25
grubundaki çocukların % 2,2’si ekonomik bir işte çalışırken,
aydır maaşının ödenmediğini, toplam
okula devam etmeyen çocukların % 26,3’ü çalışmaktadır.
18 kişinin bu mağduriyeti yaşadığını
Çalışan çocukların % 40,9’u tarım (392 bin kişi), % 59,1’i
belirtti.
tarım dışı sektörde (566 bin kişi) faaliyet gösterirken, %
53’ü ücretli veya yevmiyeli, % 2.7’si kendi hesabına veya
14 Mart günü, Mazlum-Der Van şube
işveren, % 43,8’i ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır.
binasında açlık grevinde bulunan MTA
(www.tuik.gov.tr)
işçileri Erhan Yeşil,
Şahin Uçar,
Burhan Durmaz, Mithat Özaras, Resul
Bayık, Fetih Yeşi, Hasan Çetin, Nezir
538

EKONOMİK ve SOSYAL HAKLAR | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

İnci, Habib Gencer, Necip Büyükgöl ve Bilal Aydın adına beyanda bulunan Orhan Koç, özetle; ’’ Bizler Van
MTA Anadolu Bölge Müdürlüğü bünyesinde 1992–1999 yılları arasında mevsimlik işçi olarak çalıştık.1999
yılında ekonomik kriz gerekçesi ile işe alınmadık, oysa bizlerden hemen sonra dönemin devlet bakanı,
aslen Bitlis’li ve Bitlis’ten Milletvekili seçilen Edip Safter Gaydalı, tamamen kendi hemşerileri olan 105
kişiyi bizlerin yerine işe aldı. Van milletvekilleri ile görüştük, ancak sonuç vermedi. 2002 seçimlerinde
iktidara gelen AKP ve Van milletvekilleri bizlere söz verdiler ama bu güne kadar hep kandırıldık. 6 Şubat
2007 tarihinde AKP il binası önünde kendimizi elektrik direğine zincirledik, yine suçlu biz olduk. Bir ay
sonra arkadaşlarımızla Açlık grevi yeri için Mazlumder Van şube başkanlığına müracaat ettik. 6 Mart Salı
günü basın açıklamasının ardından açlık grevine başladık ve devam ediyor’’dediler.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ege Doğum Evi Hastanesi taşeron firması Özörnek’te çalışırken, Mart ayı
sonunda Global isimli bir şirkete aktarılan, sonrasında işten atılan işçilerin 2 aydır ücretlerinin de
ödenmediği, şirket değişiklikleri ile 11 yıllık emeklerine ve kazanılmış haklarına el konulmak istendiği
belirtildi.
Ankara Çankaya Belediyesi’ne ait Katı Atık Depolama İstasyonunda görev yapan yaklaşık 200 işçi, fazla
mesai yaptıkları ve resmi tatil günlerinde de çalıştırıldıklarını ve bunun karşılığında haklarını
alamadıklarını iddia ederek, 9 Mayıs günü, çöp toplamama eylemi yaptı.
Siirt Belediyesi’nde çalışan ve aralarında temizlik işçilerinin de bulunduğu 120 işçi, 16 Mayıs günü
ücretlerini alamadıkları için iş bırakma eylemi yaptı.
Tunceli ili Mazgirt Belediyesi’nde çalışan 14 işçi ve 12 memur, 24 Mayıs günü yaptıkları açıklamada, 24
aydır maaş ve primlerini alamadıklarını belirttiler.
Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Mert İplik Fabrikası işçileri, ücretlerinin ve 2005 yılına ait
vergi iadelerinin ödenmemesi nedeniyle, 26 Mayıs günü 1 saat iş bıraktı.
İstanbul’un Beykoz Belediyesi’nde çalışan 200 temizlik işçisi, ücretlerinin geç ödenmesi nedeniyle 28
Mayıs günü iş bırakma eylemi yaptı.
Ordu’da bulunan Sagra Fabrikası işçileri, Mayıs ayında, ücretlerini alamadıkları için İş Yasası’nın 34.
maddesine dayanarak üretimi durdurdu.
Dok Gemi-İş’te örgütlenen ve iki ay önce yetki alan Volüm Denizcilik işçileri, taşeron şirkete geçmeleri için
zorlandı. 21 Mayıs günü, ekonomik sıkıntı gerekçesini ileri sürerek 57 işçiyi işten atan işveren, taşeron
firmada çalışacak olanlara imzalatılan sözleşme ile işçilere 2 haftada bir verilen cumartesi tatili
kaldırılmasını ve fazla mesailerin zorunlu olmasını sağlamaya çalışıyor. Tüm yaşananlar karşısında
sendikacıların sessiz kaldığını anlatan işçiler, “Sendikacılar, işveren taşeronda çalışmayı önerdiği için
atılan işçilerle ilgili hukuki olarak hiçbir şey yapılamayacağını söylüyor. Oysa görüştüğümüz avukatlar,
bunun yasal bir durum olmadığını, sendikal haklarımızı alabileceğimizi söylüyor. Sendika yöneticileri, dava
açmaktan bile çekiniyor, sesini çıkarmıyor” dedi.
Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve 800 civarında işçinin çalıştığı Tekerekoğlu Tekstil
Fabrikası’nda işçiler, Haziran ayında yaptıkları açıklamalarda, aylardır ücretlerini düzenli alamadıklarını,
birikmiş 4 aylık ücretleri olduğunu belirttiler.
Bitlis’in Tatvan İlçe Belediyesi’ne bağlı 280 işçi, Haziran ayında alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş
bırak eylemi yaptı.
Adana’ya bağlı Seyhan Belediyesi’nde temizlik işlerini yapan Miray adlı taşeron firma, “Belirli süreli iş
sözleşmesi” adı altında, işçilere işçileri kötü çalışma koşullarında çalışmaya zorluyor. Yedi aylık bir süreyi
kapsayan sözleşmeyle işçilerin İş Yasası’nda yer alan kısmi hakları bile ellerinden alınırken, sözleşme ile,
işçinin iş akdini bildirimsiz olarak feshedilebiliyor. Hatta işveren gerek gördüğünde, sözleşme süresi
dolmadan bile işçiyi işten atabiliyor. Sözleşmede deneme süresi boş bırakılırken, çalışma süresinin 45
saat olduğu belirtiliyor ve gerek görüldüğünde işverenin işçiyi günde 11 saat çalıştıracağı yazılıyor. Yine,
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günlük çalışma saati ve işe başlama ve bitiş saatleri işverenin inisiyatifine bırakılıyor. Ara dinlenme
sürelerinin Miray Temizlik firması tarafından yapılacağını “İşçi bu madde ve çalışma şekil ve şartlarını
peşinen kabul eder” ifadesiyle işçinin tüm itiraz haklarını elinden alıyor. Fazla çalışma karşılığı işçiye
mesai ücretinin ödenmemesi “Ülkenin yararına işin niteliği ve üretimin artırılması gibi nedenlerle işçi
günlük 11 saati geçmeden yılda 270 saat fazladan çalışabilir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla
çalışma sayılır. Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık
ortalama çalışma süresi 45 saatti
aşmamak koşulu ile bazı haftalarda 45
saatten fazla çalışma olsa dahi, bu
haftalarda 45 saati aşan çalışma
süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla
Mevsimlik işçilerin dramı başladı
çalışma ücreti ödenmez” ibaresiyle,
İşsizlik nedeniyle bölge illerinden mevsimlik göçlerin
fazla
çalıştırılan
işçiye
ücret
başlaması ile birlikte, Adana’ya Mayıs ayı içerisinde
ödememenin önü açılıyor. İşçilerin
yaklaşık 10 bin tarım işçisi geldi. İncirlik ilçesinde
çalışma yerlerinin değiştirilmesi, yıllık
konumlanan işçilerin büyük bölümü, burada yaşam
izinler, bayram ve tatil günlerinde
mücadelesi veriyor. Zor şartlar altında yaşamaya çalışan
çalışma konularında da tek söz sahibi
ailelerin beraberinde getirdikleri çocukları, hava şartları ve
işveren oluyor. Miray taşeron firma
kaldıkları ortamlar nedeniyle tifo, brucella, sarılık ve sıtma
bünyesinde çalışan işçiler daha önce
gibi hastalıklarla karşı karşıya. Adana’nın düz ovasında
çalışma koşullarının düzeltilmesi ve
kurulan çadırlarda yaşayan işçiler, elektrik ve su olmadığı
kadrolu
işçilerle
aynı
haklardan
için çoğu zaman tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını bile
faydalanmak için iş bırakma eylemi
karşılayamıyor. Akşam iş paydosundan sonra tekrar
yapmışlardı. İşçilerin iş bırakma
çadırlarının yolunu tutan işçiler, günlerce banyo
eyleminin ardından 150’ye yakın işçi
yapamadıkları için tarla suluma kanalında biriken yağmur
işten atılmıştı. İşten atılan işçiler, işe
suyuyla yıkanmaya çalışıyor. Mevsimlik işçiler, sabah saat
iade için bir taraftan davalar açmış
07.00’de işbaşı yaparken balık istifi kamyonlarla tarlalara
diğer taraftan eylemler yapmaya
gitmek zorunda kalıyor. İşçiler, bu kamyonlarda her gün
devam etmişlerdi. İşçiler, açtıkları dava
ölümle burun buruna geliyor. Mehmet Ekin, olası bir
sonucunda, üst işveren olan Seyhan
kazada her kamyon için 60 kişinin yaşamının tehlike
Belediyesi
bünyesinde
işe
iade
altında olduğunu belirtti. Birçok kez benzer kazalar
edilmelerine karar verilmişti. İşçiler,
yaşanmasına rağmen iş sahiplerinin bu yöntemden
Miray
Temizlik
ve
Seyhan
vazgeçmediğini belirten Ekin, başka şansları olmadığı için
Belediyesi’nin, bir daha böyle bir sorun
işverene karşı çıkamadıklarını söyledi. Mevsimlik işçi
yaşanmaması için böyle bir sözleşme
oldukları için yasal haklarını savunacak bir örgütlülük de
imzalattığını belirttiler.
kuramadıklarını ifade eden Ekin, işverenlerin de bunu fırsat
bilerek kendilerini en zor koşullarda çalıştırdıklarını söyledi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ)
Soğan toplamak için 10 gün önce Şanlıurfa’nın Viranşehir
Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde
ilçesinden Adana’ya gelen 2 çocuk annesi Mülkiye Duygu,
temizlikçi statüsünde çalışan sağlık
günlük 16 YTL yevmiye almak için 1 yaşındaki çocuğunu
memuru, acil tıp teknisyeni ve
sütten kestiğini belirtiyor. 5 çocuk annesi Fehime Koyuncu
hemşirelerden
oluşan
50
sağlık
(47) ise, 8 kişiyle kaldıkları çadırdan 4 kişinin çalıştığını
personeli istifa etti. Maaşları düzenli
söyledi. Viranşehir’in Kasep köyünden Adana’ya gelen
ödenmediği
için
istifa
ettiklerini
Koyuncu, ömürlerinin göç yollarında geçtiğini belirterek,
açıklayan
Sağlık
Memuru
Suat
Çetin,
soğan toplamak için buraya geldiklerini, 2 ay Adana’da
“400
YTL
ve
temizlikçi
statüsünde
kaldıktan sonra da Ankara’nın Polatlı ilçesine gideceklerini
çalıştırılıyoruz. Diplomamızı boşuna mı
dile getirdi. (Evrensel 21.05.2007)
aldık? Bu haksızlığa artık tahammül
edemiyoruz” dedi. Acil Tıp Teknisyeni
Hasret Duman ise, hastanede çalışan
personelin
çoğunu
öğrencilerin
oluşturduğunu kaydetti. Kendilerinin istifa etmesiyle hastanede personel sayısının ciddi oranda azaldığını
belirten Duman, “Bizim görevimizi şu anda doktorlar yapıyor. Temizlikçilere enjeksiyon yaptırılıyor. Bu,
ciddi bir suçtur. Temizlik elemanına enjeksiyon yaptırılamaz” dedi. Hastane yetkilileri, sözleşmeli
personellerin istifalarını kabul etti.
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Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde TOKİ tarafından yaptırılan Burgaz Kent konutlarında çalışan yaklaşık
150 işçi, yüklenici firmadan 3 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle 3 Temmuz günü eylem yaptı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 6 Temmuz günü, bir müteahhitlik firması tarafından yapılan Başbakanlık
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutları inşaatında çalışan ve 3 aydır ücretlerini alamadıklarını belirten 380
işçi eylem yaptı.
Antalya'nın Kemer ilçesindeki beş yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde çalışan 20 işçi, iki aydır maaşlarını
alamadıkları ve sağlığa uygun olmayan ortamda çalıştıklarını belirterek, kendilerini otelin mutfağına
kilitledi.
Erzurum'un Oltu ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) inşaatında çalışan işçiler, müteahhit
firma alacaklarını yaklaşık 1.5 yıldır vermediği için 1 Ağustos günü eylem yaptı.
Uşak'ta Adil Boz Tekstil Fabrikası'nda çalışan 300 işçi, 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle 16 Ağustos
günü yürüyüş yaptı.
Mersin’de servis hakları ellerinden alınan PTT çalışanları, çıplak ayakla protesto gösterisi yaptı. Türk
Haber-Sen Mersin Şubesi, 5 Eylül günü, servis araçları kaldırılan PTT çalışanlarına ilişkin açıklama yaptı.
Taş Bina önünde biraraya PTT çalışanları ayakkabılarını çıkararak, Merkez Postanesi’ne kadar yürüdü.
Ankara'ya Kızılırmak'ın suyunu taşıyacak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kesikköprü Projesi inşaatında
çalışan 80 işçi kötü çalışma koşulları ve iki aydır ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle 17 Ağustos günü iş
bıraktı. İnşaat alanındaki koşulların çok kötü olduğunu belirten işçiler gerektiğinde 72 saat uyumadan
mesai yaptıklarını söylediler. Suyu olmayan tuvaletleri paylaştıklarını, duş alamadıklarını, 40 kişinin aynı
çadırda üst üste kaldığını anlatan işçiler, yemekhanenin de pislik içinde olduğunu ve işyerinde sağlık
kabininin bulunmadığını belirttiler. Proje inşaatı için farklı bölgelerden gelen işçiler, iki aydır ücretlerinin
ödenmemesi nedeniyle ailelerine para gönderemediklerini kaydettiler. Projeyi yürüten Ertuğrul İnşaat
yetkilileri işçilerin paralarının taşeron firmaya ödendiğini ileri sürerken, taşeron firma yetkilileri ise inşaat
firmasının kendilerine ödeme yapmaması nedeniyle işçilere paralarını veremediklerini savundu.
Bölge illerinden mevsimlik tarım işçiliği için Ankara’nın Polatlı İlçesi'ne gelen tarım işçileri, istedikleri
yevmiye verilmeyince 23 Ağustos günü önce iş bırakma eylemi başlattı. İşveren köylüler ise iş bırakan
işçilerin sularını kesti.
Tunceli'nin Mazgirt Belediyesi işçileri, 22 aydan beri ücretlerini alamadıklarını belirterek 5 Eylül günü iş
bıraktı. İş bıraktıktan sonra DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Tunceli Şubesi Başkanı Hasan Çiçek ile
birlikte Mazgirt Belediye bahçesinde oturan işçiler bir açıklama yaptı. İşçiler adına konuşan Genel İş
Sendikası Şube Başkanı Çiçek, belediyenin AK Partili olmasına rağmen hükümetin belediyeye yardım
yapmamasının Tuncelilileri cezalandırma anlayışından kaynaklandığını iddia ederek, "Yoksa iktidar kendi
belediyesine 200 - 300 bin YTL veremez mi? Belediye işçisi arkadaşlarımız çok zor durumda.
Arkadaşlarımız iki yıldır hiç para almıyor. Belediye işçileri kendilerinin ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını bile
karşılayamıyor. Şimdiye kadar bu konuda hiçbir şey yapılmadı. Bu sebeple biz de bu günden itibaren
maaşlarımızı alıncaya kadar iş bırakacağız" dedi. Mazgirt Belediye Başkanı Musa Sönmez ise belediyeyi
1.5 milyar YTL borçla teslim aldıklarını, belediyenin durumunu kısa sürede düzelteceklerini düşündüklerini
ancak durumun hiç de öyle olmadığını belirterek, "Gerek Başbakana ve gerek bakanlara ulaşamadık.
Kapılarında sırada beklediğimiz bakanlıkların kapılarında kaldık. Her ilin milletvekili seçmeniyle kapıdan
girerken biz çaresiz kapılarda kaldık. İşçilerimiz iş bıraktı. Haklı oldukları için bir şey yapamıyoruz." dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Kevser Turizm'e kiraladığı belediye otobüslerinde çalışan 250 şoför,
maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile 26 Eylül günü sabah 6-9 saatleri arasında iş durdurma eylemi yaptı.
Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Genel Başkanı Kenan Öztürk, ayın 1'inde ödenmesi
gereken maaşların 20 gün geçmesine rağmen ödenmediğini ve İş Kanunu'nun 34. maddesine göre
işçilerin iş durdurma kararı aldıklarını söyledi. Öztürk, yetkili firma ile aylardır görüşmelerine rağmen
ödeme konusunda sıkıntıların çözüme kavuşmadığını öne sürerek, "Otobüs şoförlerimizin aylardır
yaşadığı ücret sıkıntısı artık had safhaya ulaştı. Bu arkadaşlarımız evlerinin telefon, elektrik ve su
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faturalarını ödeyemez duruma geldi.
Arkadaşlarımızın
yüzde
90'ı
bankalardan icralık oldu. Geçmişe
dönük ikramiye, elbise ve paso
paralarını hala alamadılar. Şu anda her
işçinin yaklaşık 3 bin YTL geçmişe
dönük alacağı bulunmaktadır. Bu ayki
maaşlarını
da
alamadılar.
Bu
gerekçelerle yapılan iş bırakma eylemi
nedeniyle birçok vatandaşımız işine
gidemedi ve yollarda mağdur oldu.
Bundan dolayı Gaziantep halkından
özür diliyor ve anlayış bekliyoruz"
ifadelerini kullandı.
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Ordu'da fındık işçilerine karşı milliyetçi ayrım
Fındık toplamak için Ordu ve Giresun'a gelen Güneydoğulu
tarım işçilerinin yaşam koşulları her yıl daha da kötüleşiyor.
Binlerce işçi geçen yılki yerleri değiştirilerek şehir
çöplüğünün karşısına, sel ve bulaşıcı hastalık tehlikesinin
bulunduğu Melet Irmağı havzasına yerleştirildi. Yurttaşlar,
"Hayvan kadar değerimiz yok" diye isyan ediyor.
1986'da dönemin Ordu Valisi Kemal Yazıcıoğlu tarafından
"aralarında terör örgütü militanları olduğu" iddiasıyla il
dışına çıkarılan Güneydoğu kökenli tarım işçileri geçen yıl
Organize Sanayi Bölgesi'ne yerleştirilmişti. Bu yıl ise kent
girişindeki Melet Irmağı havzasında çoğu Şanlıurfa ile
Hatay'dan giden binlerce işçiye, yerleşmeleri için şehir
çöplüğünün hemen karşısındaki alan gösterildi. İşçilerin
nüfus cüzdanları girişteki polis ekiplerince toplanarak,
kimlik kontrolü yapılıyor. İşçiler, "Potansiyel suçlu
muamelesi görüyoruz" diye tepki gösteriyor. Sayıları 3 bini
bulan tarım işçileri bu dar alanda iç içe yaşamak zorunda
kalırken tuvaletin ve suyun bulunmaması özellikle küçük
çocukları zor durumda bırakıyor.
Şanlıurfa'dan giden Mehmet Sağlam, "Bizlere bir tuvaleti,
sağlıklı ve bol suyu bile layık görmüyorlar" diyor. 18
yaşındaki Veysel Tektek, geçen yıl 25 YTL olan fındık
toplama fiyatının 20 YTL'ye indiğini ifade ediyor.
5 kişilik ailesiyle Hatay Kırıkhan'dan gelen Hüseyin Kürşat
da, tepkisini şu sözlerle ifade ediyor: "Tuvalet yok... Biz
erkekler bir çaresini bulabiliriz belki ama çocuklar, kadınlar
ne yapsın? Su yetersiz. Bu sıcaklarda içecek su bile bizlere
çok görülüyor." Viranşehirli Ahmet Aksak da, diğer tarım
işçileri gibi yokluklara isyan ediyor. (Cumhuriyet-03.08.07)

Antalya Serbest Bölgesi'nde Fresenius
Medical Care (FMC) adlı diyaliz setleri
üretimi yapan uluslararası bir şirkete
bağlı Novamed fabrikasında çalışan
80'i kadın 83 işçinin 26 Eylül 2006
yılında başlattığı grev 447 gün sonra
sona erdi. Petrol-İş Sendikası Genel
Başkanı Mustafa Öztaşkın, 18 Aralık
günü yaptığı açıklamada, Novamed
işyerinde sendikal örgütlenmenin 3.5 yıl
önce
başladığını,
çoğunluğu
sağlamalarına rağmen, 320 işçinin
çalıştığı bu işyerinde 83 üye ile greve
başladıklarını ancak işverenin insan
haklarına aykırı davrandığını öne
sürerek: ''Öncelikli hedefimiz, bu
işyerinde sendikanın varlığını kabul
ettirmekti.
Bunu
da
başardık.
Uluslararası Novamed iş yerinde bir
yıldan fazla süren grev sonucunda
sendikayı kabul ettirdik. Anlaşma ile üç
yıllık
sözleşme
yapıldı.
Buraya
gireceğiz ve çalışacağız. İşimize daha çok sahip çıkacağız. Sendikalı oldukları için bir arkadaşımıza laf
söyletmeyiz. Bir arkadaşımıza dokunurlarsa yine karşılarına dikileceğiz.'' İşçilerin iddialarına göre,
fabrikada dört yıl boyunca ücretler en alt düzeyde tutulmakla kalmamış, insan onurunu zedeleyen
uygulamalar da günlük yaşamın parçası haline getirilmişti. İşveren temsilcilerinin kesin bir dille yalanladığı
bu uygulamalar arasında, işçilere konuşma yasağı, hamileliğin ancak izin ve sırayla mümkün olabilmesi,
kazayla hamile kalma durumlarında aşağılanma, işçilerin tuvaletten çıktıktan sonra içeride ne yaptıklarını
rapor etme zorunlulukları da var. Petrol İş Mersin Şubesi Başkanı Adil Alaybeyoğlu "Novamed'deki
arkadaşlarla bir araya geldiğimizde çalışma koşullarına dair anlattıkları, vahşi kapitalizm dönemini
anımsattı bana. İlk tepkim, 'şaka yapmayın' şeklinde oldu. Hamilelik, tuvalete gitmek, konuşmak gibi
insanlık hallerinin tümü kurallara bağlanmıştı. Üretimde kullanılan yapıştırıcı solüsyonlar sağlıklarını tehdit
ediyordu. Örgütlenme başlayınca maske takmak da yasaklandı. Çünkü üretim şefleri, maske takılırsa
işçilerin konuşup konuşmadığını anlayamıyordu. Ama duvarlarda 'Bu işyerinde, eldiven, gözlük ve maske
kullanmak zorunludur' yazısı hâlâ duruyordu. İşyerinde çalışanların yüzde 95'inin kadın olması
örgütlenmeyi biraz zorlaştırdı. Değer yargıları nedeniyle bir kadını ikna etmek için, kocasını, babasını,
ağabeyini kayınpederini bazen de komşularını ikna etmemiz gerekti. 21 Mart 2005'te üye kayıtlarına
başladık. 2 Mayıs 2005'te de çoğunluğu sağladık ve Çalışma Bakanlığı'na başvurduk. İşyerinde 264 kişi
çalışıyordu, bizim üye sayımız 162'ye ulaşmıştı. Bakanlıktan aldığımız yetki mahkemelik olunca üye
listeleri işverenin eline geçti. Bu aşamadan sonra işveren sendikalı işçiler üzerinde çok daha ağır bir baskı
kurdu. Bu baskılar karşısında sendikadan hatta şirketten istifa edenler oldu. Ama direnenlerin sayısı da
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çoktu. Çünkü bant çok hızla dönüyor, insanlar bu koşullara dayanamıyordu. Bir diyaliz seti, beş saniyede
hazır olmak zorundaydı. Elleri su toplamış, parmaklarının acısından duramıyor olsa da üretim aksamasın
diye ellerini sararak çalışmaya devam eden işçiler vardı. Nihayetinde işverenin baskıları sonuç verdi ve
toplusözleşme yetkimizi mahkeme teyit etse de işyerinde azınlığa düştük. Masaya oturduk, 'Novamed
işçilerinin koşulları çok iyi, verecek bir şeyimiz yok' tavrıyla karşılandık. Görüşmeler tıkandı, grev
aşamasına geldik. O sırada yeni bir bant açacakları gerekçesiyle işçi aldılar. Artık greve hazırdılar. Grev
oylaması gündeme geldi. Biz greve gitmek yerine Yüksek Hakem Kurulu'nun devreye girmesini istiyorduk.
Bu nedenle sendikalı işçiler 'greve hayır' oyu kullandı. Fakat işveren işçileri 'evet' oyu kullanmaya zorladı.
İşverenin istediği doğrultuda grev kararı çıktı. Bu bir dayatmaydı ama istemediğimiz halde greve çıkmak
zorundaydık. Aksi halde yetkimiz düşerdi." İşçilerden Derya Tuna, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Çok
baskı vardı üzerimizde. Biz buna karşı çıktık. İlk toplandığımızda on üç kişiydik. Böbrek hastalarına set
yapıyoruz ama o çalışma koşullarında biz de böbrek hastası oluyoruz. Diyaliz setlerinin yapıştırılması için
tetramek denilen bir solüsyon kullanılıyor, bunun kokusu yara yapıyor. Herkes içeri girse de ben
girmeyeceğim. Oysa icralık durumdayım. Bankalardan aldığım dört kredi kartından birinden para çekip
diğerine, diğerinden çekip öbürüne yatırıp idare ediyorum işte." Esen Özyürek, beş yıldır Novamed'li.
Özyürek Novamed'de yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bağırma çağırma vardı, köle muamelesi yapıyorlardı.
Orada izinsiz hiçbir şey yapmanız mümkün değil. Tuvalet sıramız vardı. Saat kaçta çıktığımızı, geldiğimizi,
imzalı bir forma yazmak zorundaydık. Tuvalette kısa süre kalanlara ekstra bonus bile verdiler."
4 Aralık günü Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden Koyson İplik
Fabrikası inşaatında çalışan Kadir Doğan, sigortası yapılmayıp, ücreti ödenmediği gerekçesiyle 28 metre
yüksekliğindeki pompalama istasyonunun tepesine çıkarak intihara kalkıştı. Öfkeli işçi, iki saatlik bir çaba
sonucu, şefinin 900 YTL tutan ücretini yukarıya çıkarıp vermesi üzerine eylemini bitirdi.
Eskişehir'de Toprak Seramik Fabrikası'nda çalışan bir grup işçi, 3 aydır maaşlarını alamadıkları
gerekçesiyle 15 Aralık günü Atatürk Bulvarı üzerinde eylem yaptılar.
Denizli Belediyesi´nin Üçler Beldesi´nde yaptırdığı 800. Yıl Toplu Konutları´nda çalışan yaklaşık 40 inşaat
işçisi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 19 Aralık günü Denizli Belediyesi önünde oturma eylemi yaptı.
Engelli kadrosundan Tunceli Anadolu Öğretmen Lisesi'nde temizlik personeli olarak 2006 yılında işe
alınan fakat temizlik işlerinin yanısıra kalorifer dairesinde ve gece de bekçilik görevinde çalıştırılan ve 40
saat yerine 160 saat çalıştırılan Hanifı Gültekin, çalışma koşullarının düzeltilmesini istediği için İl Milli
Eğitim Müdürlüğü'nce 'sürgün' ile tehdit edildiğini bildirdi. Kurban Bayramı öncesinde Okul Müdürü Ali
Güngör'ün yanına giderek çalışma koşullarının düzeltilmesini istediğini ifade eden Gültekin, Güngör'ün
kendisini aracına bindirerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne götürdüğünü, burada İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim
Korkmaz ile görüştüklerini söyledi. Gültekin, Şube Müdürü Korkmaz'ın kendisine çalışma koşullarına razı
olmasını, aksi durumda daha önceleri başkalarının da olduğu gibi ilçelere veya başka yerlere 'sürgün'
edileceğini söylediğini iddia etti. EĞİTİM SEN Tunceli Şube Başkanı Süleyman Güler, Devlet Memurları
Kanunu gereği bir personelin bir haftada en fazla 40 saat çalıştırabileceği, bunun üstünde yapılan her bir
saatlik çalışma karşılığında bir saat izin verilmesi gerektiğini ifade etti.
Röntgen teknikerleri, haftalık çalışma saatlerinin 25 saatten 45 saate çıkarıldığı ve bunun sonucu olarak
da daha fazla radyasyona maruz kaldıkları gerekçesiyle 10 Ekim günü Sağlık Bakanlığı önünde eylem
yaptı. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Nezaket Özgür, yönetmelikte yapılan değişiklikle
hastanelerdeki mevcut risk faktörlerinin yanı sıra tıbbi radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarının
haftalık çalışma sürelerinin 25 saatten 45 saate çıkarıldığını belirterek "Sağlık Bakanlığı'nın radyasyondan
korunma ve güvenlikte gerekli tedbirleri almadan, sadece çalışma saatlerini artırmasına meslektaşlarımız
şiddetle karşı çıkmaktadır" dedi. Özgür, doz limitleri aşılmaması zeminine oturtularak hazırlanan
yönetmeliğin, limitlerin aşıldığı durumları göz önüne almadığını savundu. Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Köksal Aydın da, yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay'a
dava açtıklarını belirtti.
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AİHM'den, iş bırakan çalışan lehine karar
Yapı Yol-Sen Genel Başkanı Bedri Tekin, köprülerdeki iş bırakma eylemi sonrasında ücretsiz
geçiş nedeniyle sendikanın 1998 yılında ödediği 70 milyar liralık (70 bin YTL) cezayla ilgili Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesinin (AHİM) lehlerine karar verdiğini bildirdi.
Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, kamu çalışanlarının tamamının maaşlarının düşük olduğunu,
ancak örgütlü oldukları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile bağlı/ilgili genel müdürlüklerde
çalışanların maaşlarının daha da düşük olduğunu belirtti. Bu durumu onlarca kez kamuoyu ile
paylaştıklarını, eylemler gerçekleştirdiklerini anımsatan Tekin, taleplerinin görmezden gelindiğini,
cezalar aldıklarını ifade etti. Kamuoyunun son dönemde kendilerini otoyol ve köprülerde iş
yavaşlatma eylemleriyle tanıdığını dile getiren Tekin, şunları kaydetti: “Daha önce iş
bıraktığımızda vatandaşlar Fatih ve Boğaziçi Köprüsü'nden ücretsiz geçmişlerdi. Araçların
ücretlerini çalışanlardan tahsil etmek istediler. Bu cezayı Yapı-Yol Sen ödedi (1998 yılında 70
milyar lira). Ödenen ceza sendikamızın maddi gücünü çok aşan bir ceza, bu nedenle otoyol ve
köprülerde iş bırakma değil, iş yavaşlatma eylemi gerçekleştiriyoruz. Ama iç hukuk yolları
tüketildikten sonra, konu AİHM'e götürüldü. 'AİHM'deki davayı kazanacağız ve bundan sonra iş
bırakma eylemi yapacağız, vatandaşlar otoyol ve köprülerden ücretsiz geçecekler' demiştik.
AİHM'de açılan davada oy birliği ile haklı olduğumuza karar verildi.”
“TOPLU EYLEM DOĞAL”
AİHM kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesi gereği, Türkiye
Cumhuriyeti'nin sendikal hak ve özgürlükleri garanti ettiği, bunun da toplu pazarlık ve toplu eylem
hakkını içerdiğinin belirtildiğini ifade eden Tekin, kararda, “ancak devletin bu taahhüdüne uygun
olarak davranmadığının, iç düzenlemelerini buna göre yapmadığının” bildirildiğini kaydetti. Tekin,
açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kararda, çalışanların ILO'nun 87 sayılı sözleşmesinde ve
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde sözü edilen hak ve özgürlükleri kullanmasının doğal olduğu,
devletin kamu çalışanları ile olan ilişkisi nedeni ile kamu çalışanlarının toplu eylem yapmalarının
doğal olduğunu belirtmekte ve daha önce sendikamız tarafından ödenen 33 bin 650 avronun
Avrupa Bankası faiz oranı uygulanarak geri ödenmesine karar vermektedir. Ayrıca 12 bin 600
avro da manevi tazminat ödenmesine karar vermiştir. Kararda, bu kararın son karar olduğu,
tarafların buna itiraz edemeyeceği ve en geç 3 ay içerisinde uygulanması gerektiği
belirtilmektedir.”
“GREV HAKKI ÖNÜNDE ENGEL YOK”
Bedri Tekin, AİHM kararının, iç hukukta düzenleme yapılmasa da kamu çalışanlarının grev
yapabileceğini gösterdiğini belirtti. Kararın grev haklarının önünde hiçbir engel bulunmadığını bir
kez daha gösterdiğini savunan Tekin, “22 Temmuz seçimleri sonrası iktidar bu hakkı görmezden
gelemez. KESK'te 15 Ağustosta başlayacak olan toplu görüşme döneminde toplu sözleşme ve
grev hakkı bulunduğunu bilerek davranacaktır” dedi.
“SEÇİMDEN SONRA İLK EYLEM KÖPRÜLERDE OLABİLİR”
İnsanca yaşanacak bir ücret elde etmesi ve gişe memurlarının çalışma koşullarının düzeltilmesi
için başlatmış oldukları mücadele programını genel seçimlerden sonra da sürdüreceklerini bildiren
Tekin, “Taleplerimiz konusunda acil adım atılmadığı takdirde yapacağımız ilk eylemde köprüleri
boşaltacağız, araçlar ücretsiz geçecek. 22 Temmuzdan sonra siyasi iktidar, ilk olarak kamu
çalışanlarının sendikal haklarını, toplu sözleşme hakkını, grev hakkını görmek zorundadır” dedi.
(www.sendika.org)
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Yeşil Kart İhlalleri
Şubat ayında İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Yusuf Kaplan ve İbrahim Ete, hiç bir gerekçe
gösterilmeden yeşil kartlarının iptal edildiğini beyan ederek hukuki yardım talep ettiler.
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EĞİTİM ve KÜLTÜREL HAKLAR
Eğitim Hakkının İhlali
18 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan M.T.İ., çocuklarının ismini Kürtçe isimlerle
değiştirmek istediğini, ancak yaptığı birkaç başvuruda kendisine “seni çok uğraştıracağız” denildiğini
belirterek hukuki yardım talep etti.
Diyarbakır'da bulunan Şehit Öğretmen Nuriye Ak İlköğretim Okulunda kalorifer kazanı donması sonucu,
Ocak ayında yüzlerce öğrenci soğuk sınıflarda ders görmek zorunda kaldı. Aynı okulda, tuvalete su
taşıyan boruların da patlaması ile de susuzluk yaşandı. Susuzluk nedeni tuvaletin lavaboları çamur içinde
kalırken, öğrenciler tuvalet ihtiyacını eve giderek ya da dışarıda karşıladı.
23 Ocak günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Erdinç Saçu (1993), oğlunun Narlıdere 80,yıl
İlköğretim okulu 7.sınıfında başarılı öğrencisi olduğunu, 08.12.2006 tarihinde okul müdürü tarafından
okula çağrıldığını, yapılan görüşmede oğlunun başka bir okula gönderileceğini ve nedenini sorduğunda
başarılı olan oğlu için daha iyi bir okula gitmesinin uygun olduğunu ve bir kağıt imzalatarak bunu
yapacağını söylediğini, ancak bu duruma kendisinin itiraz ettiğini, gerekçe sorduğunda bu kez okul
müdürünün kendisini oğlunun sınıfına götürerek oturduğu karalamalarla dolu masayı gösterip oğlunun
kamu malına zarar verdiğini gerekçenin bu olduğunu söyleyince de kendisinin gidip diğer sınıflara bakmak
istediğini ve izin alarak girdiği her hangi bir sınıfta tüm masalarda ada aynı şekilde karalamalar, çizikler
olduğunu görmesi üzerine geri dönüp okul müdürüne bunu ifade ettiğini ve bu halde tüm öğrencilerin
okuldan gönderilmesi gerektiğini söylediğini ifade etmiştir. Bunu üzerine Müdürün okul disiplin kurulunu
toplayarak hazırladığı yazıyı onaylamaları istediğini, ancak disiplin kurulunun bizlerle görüşme kararı
aldığını belirtmiş ve sonrasında Cumhuriyet bayramı geçit korteji ne katılan oğlunun kortejden alındığını,
aynı okulda okuyan ablasının itiraz etmesi üzerine aralarında tartışma başladığını, beden eğitimi
öğretmeni tarafından kızının saçlarının çekilerek yüzünün darp edildiğini ve karakola giden öğretmenin
kızından davacı olduğunu, kızının yüzündeki darp nedeniyle rapor almaları üzerine öğretmenin bu
şikâyetinden vazgeçtiğini ve okul disiplin kurulu üyelerinin evini ziyaret ettiklerini bu görüşme sonrasında
da oğlunun okulda kalmasına kara verdiklerini, ancak Okul Müdürünün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
başvurarak oğlunun okuldan alınması için şikayette bulunduğunu, gelen yazıya itiraz ettiklerini ve bu na
rağmen oğlunun okulunun değiştirilerek 12.12.2007 tarihli yazıyla İhsan Çelikten İlköğretim okuluna
gönderildiğini ifade ederek oğlunun eğitim hakkından yoksun bırakılması üzerine Yürütmeyi durdurma ya
ilişkin İdari Mahkemeye başvuruda bulunduklarını sonuç olarak oğlunun engellenen eğitim hakkı
konusunda derneğimizden girişimlerde bulunulmasını talep etmiştir.
29 Mayıs günü İHD Van şubesine başvuruda Arsalan Khalili Kerendi isimli kişi, yaklaşık sekiz yıldır
Türkiye’de mülteci olarak ikamet etmekte olduğunu, son iki yıldır Van ilinde ailesi ile yaşadığını, 16 Nisan
günü oğlu Sepehr Khalili Kerendi’nin okuduğu Namık Kemal ilköğretim okulundan okul idaresi tarafından
sözlü olarak uzaklaştırıldığını ve kendisine uzaklaştırılma nedeninin bildirilmediğini belirtti.
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Engelli köyündeki, 24 öğrencisi olan okula atanan öğretmen Fatma Su’nun
ulaşım zorluğunu ve okulun eski olmasını gerekçe göstererek "Bu okulda eğitim verilmez" demesi ve
müfettişlerin de aynı görüşte olması üzerine 22 yıllık okul kapatıldı. Ancak ailelerin çocuklarını Erbaa'daki
yatılı okula göndermeyi kabul etmemesi üzerine köy çocukları bir dönem eğitim ve öğretim hizmetinden
mağrum oldular.
Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Molladavut Köyü’nde okul olmasına rağmen 190 öğrenci öğretmen
olmaması nedeniyle eğitim göremiyor. Köy muhtarı Şerafettin Yeğin, Türkçe öğretmeni dışında
öğretmenlerinin olmadığını, Türkçe öğretmenin de asker öğretmen olduğunu, yetkililere yaptıkları tüm
müracatların sonuç vermediğini belirtti.
Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Altınoluk köyünde, 80 öğrenciye 1 öğretmenin eğitim vermesini protesto
eden veliler, çocuklarını okula göndermiyor. Köy muhtarı İbrahim Ekmekçi, 2 yıldır öğretmen sıkıntısı
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çektiklerini ve durumu yetkililere bildirdiklerini söyledi. Ekmekçi, “Okullar açıldığında 3 öğretmen bulunan
okulumuzda, şu anda 1 öğretmen görev yapıyor. Velilerimiz 23 Nisan’dan itibaren 80 öğrenciye bir
öğretmenin eğitim vermesini protesto amacıyla çocuklarını okula göndermiyorlar” dedi.
Ağrı Doğubayazıt Büyük Pasajı’nda iş yeri olan Nuri Sarı, Hozan Diyar’dan Kürtçe parça çalınca, pasaja
İlçe Emniyet Müdürlüne bağlı polisler baskın yaptı.
Nesin Vakfı tarafından Şirince Köyü’nde yaptırılan Matematik Köyü Okulu inşaatı, ruhsatsız olduğu
gerekçesiyle durduruldu. Ali Nesin, Matematik Köyü’nün Türkiye’deki ‘sınır tanımayan matematikçiler’i
biraraya getirdiğini belirterek, projeyi TÜBİTAK, Bilgi Üniversitesi ve Matematik Derneği’nin de desteklediği
belirterek “İzinsiz eğitim diyorlar da, hayat bir eğitimdir. Biz burada okul açmıyoruz, diploma vermiyoruz,
sertifika vermiyoruz, burada öğrenciler ders veriyor, hocalar ders veriyor, herkes birbirlerine bildiklerini
anlatıyor. Seminer gibi düşünün. Derslikleri kapattıkları için sabah 06.00’da kalkıp -sıcak olmadan derslere başlıyoruz. Burada okul yok, kayıt yok, karne yok, not yok, diploma yok, sınıf geçme yok.
Toplandık, hep birlikte çalışıyoruz. Zaten öğrenciler bu şartlara dayanırlar mı? İki günde bir jandarma
geliyor, silahlı insanlar geliyor. Bu şartlarda öğrenciler para vererek gelebilir mi sizce? Bu gençler belli ki
matematik aşığı. Ben onlara ‘sınır tanımayan matematikçiler’ diyorum. Ben matematik öğretmeye devam
edeceğim, jandarma baskınlarıyla ilgili de başedecek bir şey yok, bağışıklık kazandık” dedi. Nesin, İzmir
Valiliği’nin Matematik Köyü’nde kaçak elektrik kullanıldığına dair suç duyurusunda bulunduğunu belirterek:
“Elektrik benim adıma. Sulama amaçlı olarak bir yıl önce almıştık, fakat burada kullanım suyu olarak
geçtiği için, bir anlamda kaçak tabii ki. Artık inşaat yapılıyor, kullanıma yönelik olarak kontratı
değiştirmemiz lazım. Kamu yararına yapılan bu çalışmada bu usulsüzlük neden yaşandı? Başında dalgın
bir profesör var da ondan. Ben bu işlerden anlamam ki. Benim hayata bakışım bu değil. Söyleselerdi
burada yanlış var diye, biz düzeltirdik. 5-10 milyarlık cezayı da ödeyeyim, dedim, hukuka uygun
olmamasına rağmen. İyi, doğru ve güzel gördüğümde dayanamıyorum, hukuk konuları nasılsa hallolur. Şu
anda çardak kurduk, çadır kurduk, derslere devam ediyoruz. Elektriği kuyuyu çalıştırmak için almıştık, ama
öğrencilerimiz hala duş alabiliyor. Ben alçağın tekiyim. Ama akıl mantık varsa bu hukukta, ben üniversite
profesörüyüm, Türkiye’de ve dünyada tanınan bir hocayım ayıptır söylemesi, ve üniversitede ders
veriyorsam her yerde de verebilmeliyim.”
Muğla Bodrum'da 13 Kasım günü, tarih kitabındaki Atatürk fotoğrafının üzerine renkli kalemlerle emzik,
palyaço şapkası çizen, gözlerini boyadığı öne sürülen liseli kız öğrenci 17 yaşındaki C.O. hakkında
soruşturma başlatıldı. 9 Kasım'da Turgut Reis'teki Hayırlı Sabancı Lisesi öğrencisi C.O.'nun Atatürk
fotoğrafını boyadığını gören öğretmeni, kitabı okul müdürüne verdi. Müdür de durumu Turgutreis İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Öğrenci hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Müdür, "Öğrencimiz geçen
yıl sınıfta kalmıştı, psikolojik sorunları vardı. Özür dileyince büyütmedik. Öğrenciyi kazanmak istedik" dedi.
Ancak bazı veliler olayı öğrenince durumu kaymakamlığa iletti. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.
Kaymakam Abdullah Kalkan, "Bu kabul edilebilir bir durum değil. Gerekli yasal işlem hemen başlayacak"
dedi.
Ankara Polatlı Anadolu Lisesi'nde görevli edebiyat öğretmeni Adife Hasdoğa’ın sağlık raporu alarak hacca
gitmesiyle öğrencilerin iki haftalık dersleri boş geçti. Hasdoğan, 11 Aralık'tan itibaren 35 günlük sıhhi izin
alarak hacca gitti. Hasdoğan, sıhhi iznini yurtdışında geçirmek için de valilikten izin aldı. Öğrenci velileri,
Adife Hasdoğan'ın sıhhi izinle hacca gitmesinin sekizinci sınıf öğrencilerinin edebiyat derslerinin yaklaşık
iki hafta boyunca boş geçmesine neden olduğunu öne sürdü. Eğitim Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer
ise "Yasal olarak prosedüre uygun davranmış. Ancak bunu yapması, böyle bir dönemde bu kadar uzun
süre bu gerekçeyle öğrencilerinden ayrı kalması etik değildir. Üstelik hak etmediği halde devletten maaş
alarak hacca gitmek de ayrı bir çelişki doğuruyor" dedi. Eğitim İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli ise: "Bu
arkadaşlar bir de 35 gün hak etmediği halde devletten maaş alıyor. 35 gün öğrencilerini ihmal ediyor" dedi.
Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Özdemir de Hasdoğan'ın hacca gidişini doğrulayarak, "Kendisi
rapor almış ve daha sonra bu raporu sıhhi izne çevirmiştir. Valilikten de sıhhi iznini yurtdışında geçirmek
için onay almış. Ortada bizi ilgilendiren bir sorun yok" açıklamasında bulundu. Öğrencilerin haftada 21
saat ders boşluğu yaşadığı iddialarını yalanlayan Özdemir, "Öğretmenin girmediği dersler, başka
öğretmen arkadaşların yardımıyla dolduruldu" dedi.
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Konya Selçuklu'daki Rebii Karatekin İlköğretim Okulu öğretmeni Necla Turan, 12 Kasım günü dördüncü
sınıf öğrencisi Vesile Büyükinan'ı uyararak, dönem başında vermesi gereken 20 YTL yakıt parasını
ödemesini istedi. Küçük kız parasının olmadığını söyleyince öğretmen, kulaklarındaki altın küpeleri alarak,
"Ailene söyle, yakıt parasını getirene kadar küpelerini vermeyeceğim" dedi. Küçük kız durumu ailesine
anlattı. Okula gidip konuştuğunu anlatan baba Hasan Büyükinan, "Küpeleri istedim ama vermediler. Hurda
ve kâğıt toplayarak geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Param yok. Üstelik kızımın küpeleri dedesinin
armağanıydı" dedi. Okul müdürü Hasan Karayılan ise öğretmenin küpeleri aldığını ancak olayın yakıt
parasıyla ilgili olmadığını savundu. Karayılan, "Okullarda takı yasak. Çocuk takmakta ısrar edince
öğretmenimiz küpeyi almış. Küpeyi aileye iade edeceğiz" dedi. Konya İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin,
okulda soruşturma açıldığını söyledi.
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bulunan Buhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi' Buhaniye Celal
Toraman Anadolu Lisesi'nde 15 Kasım günü sadece bayan öğretmenler ve kız öğrencilerin katıldığı
toplantıda Müdürvekili Hikmet Tütüncü 'Bacaklarınızı pergel gibi açmayın. Erkek öğrencilerinizin ve erkek
arkadaşlarınızın cinsel dürtülerini uyarıyorsunuz. Hiçbir erkek öğretmeniniz hadım değil. Burası teşhir yeri
değil' gibi sözler söyledi. Bazı öğrenciler ve öğretmenler toplantı salonunu terk ederken bazı öğrenciler de
konuşmaya tepki gösterdi. Bunun üzerine müdür 'Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Siz bu seviyesizlikle bu
okula ayak uyduramazsınız. Diğer okullara gidin' dedi. Tütüncü, kılık kıyafet konusunda yaptığı uyarılarda
'Türkiye Müslüman bir ülke' ifadesini kullandı. Konuşmayı yaptığı iddia edilen okul müdiresi H.T.'nin üç
yıllık okul mezunu olduğu için söz konusu lisede öğretmenlik yapma özelliğine sahip olmadığı iddia
edilirken Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Şağban: "İlçe dışında olmam nedeniyle haberi müdür
yardımcılarından öğrendim. Haberde, okul adı ya da okul müdürünün ismi belirtilmiyor. Burhaniye'de sekiz
tane lise var. Hangisinde olmuş henüz belirleyemedik. Ama sekiz lise müdürü zan altında kaldı. Öğrenci
velilerimizden müdürlüğümüze henüz yazılı veya sözlü bir şikâyet gelmedi. Ama biz okul müdürlerimizin
zan altında kalmamaları için konuyu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildireceğiz. Oradan gelecek talimat
doğrultusunda hareket edeceğiz. Büyük bir ihtimalle soruşturma açacağız." Müdürvekilinin eşi Burhaniye
Kaymakamı Bekir Şahin Tütüncü, bazı velilerin tepkisine neden olduğu iddia edilen konuşmayla ilgili
konunun Balıkesir Valiliği'ne intikal ettirildiğini söyledi. Kaymakam Tütüncü, "Valilikçe görevlendirilecek
müfettişler meseleyle ilgilenecek" dedi.
Atatürk Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki O.G., öğrencilere hakaret edip dövdüğü iddiasıyla
İngilizce öğretmeni 34 yaşındaki Ö.C.'yi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyince okuldan atıldı. İngilizce
öğretmeni Ö.C.'nin kendilerine sık sık hakaret ettiğini ve kimi zaman da dövdüğünü öne süren liseli O.G,
bu sahneleri görüntülemek için okula kameralı cep telefonu getirdi. 12 yıllık öğretmenin küfürlü sözleri ve
bir öğrenciyi dövdüğü anları, sıranın altından kameraya kaydeden O.G., bu görüntüleri bir ay önce kendi
adına açtığı internet sitesinde yayımladı. Öğretmenin, 'Ben sizin için büyük şansım', 'Bilmem ne
çocuklarısınız ha', 'Çık geri zekalı hayvan', 'Hayvan, insan görünümlü hayvan', 'Aç sen başka yerine gül',
'Ulan Allah'ın salakları kapa kıçını dinle', 'Dangalaklar sürüsü' gibi sözleri ve bir öğrenciyi dövdüğü sahne
internette yayımlanınca okul yönetiminin de haberi oldu. Öğrenci, disiplin kurulu tarafından okulda görüntü
çekmek ve yayımlamak suçlarını işlediği gerekçesiyle Kasıma ayında okuldan atıldı. Okuldan atılan
öğrencinin annesi Nurten G., karara tepki gösterirken, "Öğretmenin çocukları ders boyunca küfürlü
konuşarak aşağılaması, tokatlaması, dövmesi suç sayılmıyor. Fakat çocukların öğretmenin yaptıklarını
deşifre etmek amacıyla kameraya çekmesi suç olarak görülüyor" dedi. Okul müdürü Hürdoğan Arslan,
"İdari tasarrufum dahilinde soruşturma yaptım. Öğrencilerin ve öğretmenin savunmalarını aldım. Öğrenciyi
okuldan uzaklaştırdık. Öğretmene de kınama cezası verdim. Ayrıca çirkin sözleri nedeniyle uyardım.
Öğretmen, yaramazlık yapan öğrenciyi disipline vermeli. Hiçbir şekilde şiddet ve küfür uygulamamalı.
Konuyu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de bildirdim" dedi. Milli Eğitim Müdürlüğü de öğretmen hakkında
inceleme başlattı.
Gercüş ilçesine bağlı 15 haneli Yakıtlı mezrası taşımalı eğitim kapsamına alınmayınca burada yaşayan
dört öğrenci Mardin'in Dargeçit ilçesindeki okullarına traktör sırtında gidip gelmeye başladı. Öğrencileri 15
kilometre mesafedeki okula taşıyan İdris Aslan, "Okul yapılması için Milli Eğitim'e defalarca başvurduk.
Ancak yanıt verilmedi" dedi. 9 ve 10 yaşlarındaki Zinet, Yekbun, Dünya ve Bilal Aslan'ın en büyük şikâyeti,
soğuktan dudaklarının çatlaması.
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Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Açılan Soruşturmalar
5 Kasım 2006 tarihinde YÖK’ü protesto etmek amacı ile yapılan basın açıklamasına katıldıkları iddia
edilen Harran Üniversitesi öğrencilerinden 10 kişi hakkında “izinsiz basın açıklaması yapmak” ve “devlet
kurumları aleyhine slogan atmak” iddiası ile disiplin soruşturması başlatıldı. Haklarında soruşturma açılan
öğrencilerin isimleri şöyle; Helin Ünal, Haydar Baynikara, Deniz Aktaş, Gökhan Yenigün, Ekrem Kum,
Fatih Zengin, Vedat Demirkol, soyadı öğrenilemeyen Yavuz, Mehmet ve ismi öğrenilemeyen bir kişi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü 32 öğrenci hakkında, Eğitim Sen, Halkevleri gibi kitle
örgütlerinin yaptığı eylemlere katıldıkları gerekçesi ile Ocak ayında soruşturma başlattı.
İstanbul Üniversitesi’nde 9 öğrenci hakkında, “Hrant Dink’in cenazesine katılım çağrısında bulunmak
amacıyla üniversitede sınav esnasında bildiri dağıtmak” ve “üniversitenin huzurunu bozmak”
gerekçeleriyle soruşturma açıldı. Öğrenciler, bildirinin dağıtıldığı saatlerde sınav olmadığını belirttiler.
Mayıs ayında, Akdeniz Üniversitesi’nde, 60 öğrenci hakkında soruşturma açıldı. Rektörlük tarafından
açılan soruşturmaların gerekçesi ise “Halepçe Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla yapılan eyleme katılmak,
okul yönetmeliğine karşı gelmek, bunun için toplantı yapmak ve okul içinde bildiri dağıtmak” olarak
belirtildi.
Mart ayında Adana'da bir okulun açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'e taleplerini
iletmek isteyen Özge Sapmaz ve T.A.adlı öğrencilere 'gürültü kirliliği yaratmak' gerekçesiyle 58 YTL ceza
verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü'nün Ç.Ü. Rektörlüğü'ne gönderdiği yazı
üzerine üniversite yönetimi, 'Bakan aleyhine huzur ve sükunu bozacak şekilde 'Parasız eğitim istiyoruz,
müşteri değil öğrenciyiz' şeklinde slogan atarak gürültü yaptıkları' gerekçesiyle Sapmaz hakkında
soruşturma başlattı. Paksoy Lisesi de T.A. için soruşturma başlattı. Soruşturmanın başladığını okul
megafonundan tüm okulun duyabileceği şekilde duyurarak, T.A.'yı ifade vermeye çağıran müdürlük,
T.A.'ya soruşturmada iddia edilen söylemleri ve talepleri reddederse soruşturmanın iptal edileceğini
söyledi. Ancak T.A.'nın söylediklerinde ısrarcı olması üzerine öğrenciye, 'Okul dışında kaba ve saygısız
davranmak' gerekçesiyle Okul Disiplin Yönetmeliği'nin 12. maddesinin A fıkrasına dayanılarak 'Kınama'
cezası verdi.
Dicle Üniversitesi’ne bağlı Siirt Eğitim Fakültesi’nde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam
edilişlerinin 36. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anmaya katılan 37 öğrenci hakkında, hem okul idaresi
hem de Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Kendilerine “Kürtçe slogan atıp atılmadığı” yönünde
soru sorulmasına tepki gösteren öğrenciler, 11 ayrı dilde yazılı ifade vererek durumu protesto etti.
Tunceli İlinde, Fırat Üniversitesine bağlı Tunceli Meslek Yüksekokulu’nda 19 Nisan 2007 tarihinde basın
açıklamasını yapmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle, Murat Karabal isimli öğrenci hakkında soruşturma
başlatıldı.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde 9 Kasım günü Fizik Bölümü önünde gerçekleştirilen barış temalı tiyatro
gösterisini izleyen 11 öğrenciye soruşturma açıldı. Tiyatro gösterisini izlemeyi açıktan bir suç unsuru
olarak gösteremeyen okul yönetimi açtığı soruşturmada öğrencilerin suçunu “09 Kasım tarihinde saat
12.00 sularında Fizik Bölümü önünde ve Rektörlük Binası arkasındaki anıtın önünde çevreyi rahatsız eden
olaylara katılmanız” cümlesiyle ifade etti.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) okuyan 25 öğrenciye, 11 Kasım günü YÖK'ün kuruluş
yıldönümünü protesto etmek için yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Hakkında soruşturma açılan öğrenciler, savunma yapma tarihinin sınav saatine denk getirildiğine dikkat
çekerek, eğitim haklarının engellenmek istendiğini söyledi.
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü, 6 Kasım tarihinde YÖK'ü protesto ettikleri için haklarında soruşturma açtığı
38 öğrenciye soruşturma açtı.
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Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza Alanlar
Mersin Üniversitesi'nde 19 Aralık 2006 tarihinde Kürt kökenli iki öğrencinin dövülmesinden bir gün sonra
basın açıklaması yapan sol görüşlü 40 öğrenci okuldan atılma, 20 öğrenci birer dönem okuldan
uzaklaştırma cezası aldı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 2006 yılındaki Newroz kutlamaları nedeniyle okuldan atılan yedi, çeşitli
sürelerle uzaklaştırılan 113 öğrencinin açtığı dava, Erzurum 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.
Adana’da, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'i protesto ettiği için soruşturmalık olan Paksoy Lisesi
Öğrencisi T.A., 1 Mayıs kutlamalarına çağrıda bulunduğu için bir gün okuldan uzaklaştırıldı. Valiliğin
talimatı ile T.A. ve 11 arkadaşı hakkında soruşturma yürüten okul idaresi 11 öğrenciye ikaz, T.A.'ya
uzaklaştırma cezası verdi.
İstanbul Üniversitesi öğrencileri Ender Aldanmaz ve Mehmet Karanfil, “Hrant Dink’in öldürülmesi nedeniyle
hazırlanan bildiriler” nedeniyle birer ay süreyle okuldan uzaklaştırıldı.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Günay Dağ, hakkında açılan bir soruşturma nedeniyle
okuldan atıldı. 5 Nisan günü yaptığı basın açıklamasında Dağ, 8 Kasım 2006 tarihinde Tunahan Faruncu
adlı güvenlik görevlisinin dövülmesiyle ilgili olarak hakkında soruşturma açıldığını belirterek, "Olayın
gerçekleştiği saatte İş Bankası Unkapanı Şubesi'nden para çektiğim birden fazla tanık beyanı ve ATM ile
banka güvenlik kamerası kayıtlarıyla ispatlanıyor" dedi. 16 Kasım 2006 tarihinde de afiş asarken güvenlik
görevlilerinin saldırısına uğradığını, olay nedeniyle güvenlik görevlileri hakkında soruşturma açıldığını
belirten Dağ, iki soruşturma dosyasının birleştirilmesinin ardından okuldan atıldığını ifade etti.
Mersin Üniversitesi'nde okuyan 30 öğrenci, 2006 yılının Aralık ayında çıkan olaylara karıştıkları
gerekçesiyle okuldan uzaklaştırıldı. 28 öğrencinin bir yıl, iki öğrenci de bir dönem uzaklaştırma cezası
aldığı öğrenildi.
Harran Üniversitesi Rektörlüğü, 2006 yılında YÖK karşıtı basın açıklaması yaptıkları gerekçesi ile 9
öğrenciye Disiplin Yönetmenliği 9/j maddesi gereğince bir ay ile bir yıl arasında okuldan uzaklaştırma
cezası verdi.
Harran Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi öğrencisi Haydar Boynukara adlı öğrenciye, “PKK
propagandası” yaptığı gerekçesi ile okuldan uzaklaştırma cezası verdi.
İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in ODTÜ’de verdiği sempozyumda çıkan olayların ardından
ODTÜ rektörlüğü 30 öğrenci hakkında açılan soruşturma sonunda öğrencilerden 5’i bir yıllığına, 1 öğrenci
ise 15 günlüğüne okuldan uzaklaştırıldı.
Mersin Üniversitesi’nde 19-20 Aralık 2006 tarihinde gerçekleşen olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim’den
atılma ve uzaklaştırma cezaları alan öğrenciler, 24 Eylül günü İdare Mahkemesi’nin kararıyla ‘yürütmeyi
durdurma’ kararı aldılar. Mersin İdare Mahkemesi, üniversite yönetiminin soruşturma evresinde usule
uymadığını ve açıkça hukuka aykırı karar verdiğini belirtti. Mersin Üniversitesi’nde 40 öğrenci
Yükseköğretim'den atılma 30 öğrenci de uzaklaştırma cezası almıştı.
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'nün hakkında soruşturma açtığı 20'öğrenciden, Eğitim Fakültesi son sınıf
öğrencisi Teyfik Büyüksarı, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedat Erol, Eğitim
Fakültesi öğrencisi Fadile Uçar ile İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Afife Yılmaz Ağustos ayı
başında okuldan atıldı, 12'si 2 dönem okuldan uzaklaştırıldı, 2'sine ise kısa süreli okuldan uzaklaştırma
cezası verildi.
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü, 6 Kasım tarihinde YÖK'ü protesto ettikleri için haklarında soruşturma açtığı
38 öğrenciden 37'sine çeşitli cezalar verdi. Soruşturma sonucunda 2 öğrenciye yarı yıl, 2 öğrenciye birer
ay, 6 öğrenciye iki hafta, 5 öğrenciye bir hafta, 18 öğrenciye kınama ve 4 öğrenciye de uyarı cezaları
verildi.
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DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ
Samsun Agape Kilisesi 28 Ocak günü kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlanarak büyük maddi zarara
uğradı.
Erzincan'a bağlı Çayırlı İlçesinde bulunan Cemevi'ne Şubat ayında yönelik kimliği belirsiz kişilerin saldırı
düzenlediler. Çayırlı Kaymakamı Abdullah Akdaş ise olayı provokasyon olarak nitelerken, Hacı Bektaş
Veli Kültür Tanıtma Derneği Başkanı Ali Özkan, son iki yıl içerisinde cemevinin üçüncü kez camlarının
kırıldığını belirti.
İHD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi, vicdani retçi Halil Savda hakkında açılan davaya, 15 Ocak
günü Çorlu 5. Kolordu Askeri Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada söz alan Halil Savda, "Ben
muayeneye gitmek istemiyorum. Mahkemeye verdiğim dilekçede bunu belirttim. Hiç bir askeri muayeneyi
kabul etmiyorum. Umarım beni zorla götürmezler. Bu duruşmadan bir şey çıkmayacağını da biliyorum. Bu
celse bir görüntü. Bu tiyatro ve tiyatronun 3. perdesi oynanıyor. Mahkeme hukuk dışı oynuyor. Burada
hukukçu olarak bir subay oturuyor" dedi. Bunun üzerine Yargıç Binbaşı Recai Ertürk, Savda'yı
azarlayarak, "Burası Irak'ta yargılanan Saddam'ın mahkeme salonu değil. Burası tiyatro değil bir
mahkeme. Konuşmalarına dikkat et" diye azarladı. Duruşma, kararın verilmesi için ertelenirken Halil
Savda, 16 Ocak günü zorla hastaneye götürüldüğü gerekçesiyle Çorlu Askeri Cezaevi'nde "baskı ve zorla
muayene etme girişimlerini" protesto için iki gün açlık grevi yaptı. 25 Ocak günü görülen duruşmada, Çorlu
Askeri Hastanesi tarafından hazırlanan raporda "askerlik yapmaya elverişli olduğu" belirtilen Halil Savda
tahliye edildi. Savda, tahliyenin ardından askerlik yapması için Tekirdağ Mekanize Piyade Tugay
Komutanlığı'na teslim edildi. 25 Ocak günü Çorlu 5. Kolordu Askeri Mahkemesi tarafından tahliye
edildikten sonra Tekirdağ Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na gönderilen vicdani retçi Halil Savda,
"emre itaatsizlik" gerekçesiyle yeniden tutuklandı. Çorlu Askeri Cezaevi'nde bulunan vicdani retçi Halil
Savda'ya "askeri elbise giymediği, saç-sakal tıraşı yapmadığı" gerekçesiyle 26 Şubat itibarıyla beş gün
hücre cezası verildi. Avukat Suna Coşkun yaptığı açıklamada, Savda hakkında açılan davanın dosyaların
birleştirilmesi için 15 Mart gününe ertelendiğini bildirdi. Dava, 15 Mart günü Çorlu 5. Kolordu Askeri
Mahkemesi'nde sonuçlandı. Askeri Mahkeme, Savda'yı "emre itaatsizlikte ısrar" ve "firar" gerekçeleriyle
bir yıl üç ay hapis cezasına mahkum etti. Askeri Yargıtay, İHD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi,
vicdani retçi Halil Savda'ya verilen cezayı onadı.
Vicdani retçi Halil Savda hakkında, "emre itaatsizlikte ısrar ettiği" iddiasıyla açılan davalardan biri, 12
Nisan günü Çorlu Askeri Mahkemesi'nde sonuçlandı. Askeri Mahkeme, Halil Savda'yı Askeri Ceza
Yasası'nın 88. maddesi uyarınca altı ay hapis cezasına mahkum etti.
26 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Devrim Memiş, Yaklaşık 7-8 yıldır askerlikle
ilgili sorun yaşadığını, Kürt kökenli olduğu için olduğum problemlerle karşılaştığını, cezalar aldığını ve her
cezadan sonra tekrar birliğe geldiğini, aldığı cezalar nedeniyle 2000-20007 yılları arasında 4 kez firar
ettiğini, askerlik yapmak istemediğini, vicdani retçi olmak istediğin belirterek hukuki yardım talep etti.
Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için 4 Mart günü İstanbul Kumkapı'daki Meryem Ana
Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından, iki kişi kilisenin avlusunda silahla havaya ateş
etti. Törenin 12.00 sıralarında bitmesinden sonra kiliseye gelen Volkan Karaova (19) ve Yılmaz Murat
Özalp (19), bir süre kapıda beklediler. Volkan Karaova daha sonra silahını çıkararak havaya bir el ateş
etti. Karaova ve Özalp, akşam saatlerinde Küçükçekmece'de gözaltına alındılar. Karaova'nın, yaklaşık 3
ay önce de Eminönü'ndeki bir Rum kilisesinde havaya ateş açtığı belirlendi. Volkan Karova ve Yılmaz
Murat Özalp, 7 Mart günü "tehdit amacıyla ateş açma" ve "ruhsatsız silah taşıma" gerekçeleriyle
tutuklandı. Volkan Karova'nın Danimarka'da yaşanan karikatür krizinin ardından gayrimüslimlere yönelik
eylem gerçekleştirmek istediğini söylediği, bir yıl önce İtalyan Kilisesi'ne bomba süsü verilmiş poşet
bıraktığı, 2006 yılı Ağustos ayında ise Meryemana Kilisesi'nin avlusuna satırla girerek "Bir papaz kafası
keseceğim" diye bağırdığı, bunun ardından yakalanan Karova'nın Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest
bırakıldığı öğrenildi. Eminönü Emniyet Müdürlüğü'nün Karova'nın serbest bırakılması üzerine istihbarat ve
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terör birimleri ile Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne "Söz konusu kişi tehlike arz ediyor. Takip edilmesi
gerekli" biçiminde bilgi notu gönderdiği, ancak Karova'nın kontrol altında tutulmadığı iddia edildi.
İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı’nın Eskişehir’de hizmet veren binası 20 Mayıs günü molotof kokteylleri
kullanılmak suretiyle saldırıya uğradı. Saldırının failleri yakalanamadı.
İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan Ödemiş Sevgi Topluluğu önderi Mehmet Şahin Çoban’ın arabasının
camları 1 Mayıs günü taşlarla kırıldı. Çoban’ın arabasının camları 21 Mayıs günü ikinci kez taşlarla kırıldı.
Diyarbakır Kilisesi Ruhani Lideri Ahmet Güvener, Malatya'da Zirve Yayınevi'ne düzenlenen saldırının
ardından “Ya burayı sevecek ya da terk edeceksiniz” biçiminde tehdit edildi.
Hasan Zengin isimli vatandaşın, “sadece Sunni İslamın öğretildiği” din kültürü ahlak bilgisi (DKAB)
dersinden kızı Eylem Zengin'in 'muaf tutulması' talebiyle AİHM’de açtığı dava 9 Ekim günü sonuçlandı.
Hasan Zengin'in başvurusunu değerlendirirken, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi adıyla okutulan ders
kılavuzlarını ve okul kitaplarını inceleyen AİHM, bu ders kitaplarının 'İslamiyet'e diğer dinlerden ve
felsefelerden daha fazla öncelik ve ağırlık verdiğini' tesbit etti. AİHM ayrıca bu kitaplarda, 'Müslüman
inancının belli başlı ilkeleri çerçevesinde belirgin buyruklar' verildiğini de saptadı. Kararda yapılan
inceleme sonucunda, bu buyruklara, 'Kelime-i Şahadet, beş vakit namaz, Ramazan, hac, meleklerin ve
cinlerin özellikleri ve ahirete inanç gibi kültürel ritüellerin' dahil olduğunun belirlendiği ifade edildi. AİHM
dersi, din kültürü değil, özellikle sünni İslam'ın öğretildiği bir din ders olarak nitelendirerek "Dersler farklı
dinsel kültürlerle ilgili olma niyeti taşısaydı, sadece Müslüman çocuklara mecburi kılınması için bir neden
olmazdı" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AİHM'in bu tesbitlerine ve aldığı kara rağmen uygulamada
değişikliğe gitmeme kararlılığında. MEB, AİHM'in kararına gerekçe yapılan Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinin (AİHS) 1. ek protokolünün 2. maddesine Türkiye’nin "Tevhid-i Tedrisat yasasına aykırı
olduğu" gerekçesiyle çekince koyduğunu ve bu kararın Türkiye'yi bağlamadığını belirtti. MEB ayrıca Eylem
Zengin'in döneminde okutulan kitapların yenilendiğini belirterek şunları belirtti: "Biz savunmamız sırasında
yeni kitaplarımızı da götürdük ama muhtemelen dikkate alınmadı. Yeni kitaplarımız mantık ve mantalite
olarak çok değişti. İlköğretim ve ortaöğretimde 3 büyük ünite diğer dinlere ayrıldı. Ancak 40 sayfalık bir din
kitabının 10 sayfasında Hristiyanlık, 10 sayfasında Müslümanlık, 10 sayfasında Yahudilik anlatmamızı
kimse beklemesin. Çünkü bu dünyanın hiç bir yerinde yok. Avrupa ülkelerinin hangisinde okutulan din
kitabında İslamiyetten bahsediliyor? Tüm bunlara rağmen karar elimize geçtikten sonra, gerekirse bir kez
daha müfredatı gözden geçirerek, daha nötr hale de getirebiliriz."
Mardin'in Midyat ilçesinde oturan Süryani Aziz Alkan-Elizabeth Alkan çiftinin 15 yaşındaki oğlu Corc Alkan,
okuduğu Mardin Anadolu Lisesi'ne “gayrimüslüm olduğu için din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf
tutulmasına” ilişkin dilekçe verdiği halde, derse alındı ve girmediği her din dersi için yok sayıldı. Ailesi
Midyat'ta olduğu için Mardin'deki Deyrülzefaran Manastırı'nda kalan ve veliliğini de manastırdan Simon
Üstün’ün veliliğini Simon Üstün üstlendi. Üstün, 27 Eylül günü okul yönetimine din kültürü ve ahlak bilgisi
dersinden muaf tutulması için bir dilekçe yazdı. Ancak Alkan, ilk iki hafta okul yönetiminin isteği üzerine
din kültürü ve ahlak bilgisi dersine girdi. Durumu öğrenen Simon Üstün, öğrenciye bu dersten muaf
olduğunu, istemezse girmemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine derse girmeyen öğrencinin 'yok'
yazıldığı anlaşıldı. Durum çözülmeyince Simon Üstün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 15 Ekim'de dilekçe
yazdı: "Mardin ve Midyat'ta Süryani öğrencilerinin okuduğu okullarda uygulama bu şekilde olmasına
rağmen Mardin Anadolu Lisesi bu öğrencimizi din dersinden sorumlu tutmakta ve girmediği ders için yok
yazmaktadır." Mardin Milli Eğitim Müdürü Abdulmenaf Bilgin, inceleme başlattıklarını söylerken, "Kasıtlı
olarak davranan yöneticiler varsa gereken yapılacak" dedi. Mardin Anadolu Lisesi Müdürvekili Halil Güven
ise dilekçe veren Simon Üstün'ün öğrencinin velisi olmadığını ileri sürdü: "Öğrencinin babasıyla görüştük.
Herhangi bir sorun yoktur. Mevzuata göre velinin böyle bir talepte bulunması gerekir." Manastırın Genel
Sekreteri Yusuf Bektaş da okul müdürüyle görüştüğünü ancak sorunu çözemediklerini belirtti. Durum,
valiliğe de yansıdı. Vali Mehmet Kılıçlar da manastırı arayarak inceleme başlattığını söyledi.
Samsun Agape Kilisesi önderi Orhan Pıçaklar’ın 6 Haziran günü Samdun’da vermek istediği konsere
“konser alanları bakımda olduğu gerekçesi ile” belediye tarafından izin verildi. Ancak daha sonra, Samsun
belediyesinin misyonerlik yapılacağı dolayısı ile izin vermediği basına yansıdı. Türkiye Protestan Kiliseler
Birliği İçişleri Bakanlığına ayrımcılık yapıldığı gerekçesi ile şikayette bulundu ancak bir sonuç alınamadı.
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Antalya İncil Kilisesi Haziran ve Temmuz aylarında, sonuncusu fiziksel olmak üzere, 8 kez saldırıya
uğradı. Kilise, saldırıların 5 tanesini emniyet güçlerine bildirirken, 3’ü için mahkeme süreci başlatıldı. Kilise
yetkilileri, saldırıları gerçekleştiren kişilerin her seferinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını
belirtti.
Askerlik Şubesi tarafından "kaçak olduğu" gerekçesiyle 25 Temmuz'da İzmit'te gözaltına alınan Enver
Aydemir, Bilecik Askeri Eğitim Merkezi'nde "üniforma giymeyi reddetmesi" nedeniyle "emre itaatsizlikten"
Eskişehir Askeri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. İslam inancı nedeniyle laik niteliği olan bir orduda askerlik
yapmak istemediğini, orduda İslam inancına yönelik uygulamaları protesto ettiğini açıklayan Aydemir için
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum-der) Kocaeli Şube Başkanı Ömer Faruk
Gergeroğlu 14 Ağustos günü dayanışma çağrısı yaptı. Gergeroğlu, Aydemir'in askere gitmeyi reddetme
gerekçelerini şöyle sıralıyor: Ordu yapısı içinde İslami inancı dışlayan tavırların bulunduğuna inanması,
Türkiye'de ordunun İslam inancına yönelik tavır aldığını düşünmesi, Ordunun laik yapısı. Gergeroğlu,
Aydemir'in kötü muameleye maruz kaldığını ve ailesiyle haftada 7 dakika telefonda görüşmesine izin
verildiğini belirtti.
İstanbul Koca Mustafa Paşa Agape Kilisesi 26 Temmuz 2007 tarihinde taşlanarak saldırıya uğradı.
Saldırının failleri yakalanamadı.
İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı’nın İzmit Hizmet binası 29 Temmuz 2007 tarihinde bir grup çocuğun
yumurtalı saldırısına uğradı. Kilise yetkilileri faillerin çocuk yaşta olması nedeniyle şikayette bulunulmadı.
İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı’nın İzmit Hizmet binasına 3 Eylül 2007 tarihinde kundaklama girişiminde
bulunuldu. Yangın büyük zarar vermeden söndürülürken, saldırının faili yakalandı ve tutuklandı.
Samsun Agape Kilisesi önderi Orhan Pıçaklar’ın resmi, ev adresi, telefonu ve diğer kişisel bilgileri 7 Kasım
2007 tarihinde “youtube” isimli web sitesinde yayınlanarak, “bu kişinin ortadan kaldırılması gerektiği”
belirtildi. Kişisel başvurular sonucunda adı geçen site bu videoyu yayından kaldırdı. Olay savcılığa
bildirildi. Bu olay üzerine savcılık Orhan Pıçaklar’ın korunması talebinde bulunmasına rağmen Samsun
Valiliğinden bu konuda bir cevap gelmedi.
Samsun Agape Kilisesi’nin internet adresi içerisindeki sohbet odalarında Hz. Muhammed’e hakaret
edildiğini ileri süren bir gazete 25 Aralık 2007 tarihinde kilisenin adresini yayınlayarak kiliseyi ve üyelerini
hedef gösterdi. Kilise yetkilileri savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Davalar
Diyarbakır Protestan Kilisesi'ni ateşe verdirdiği iddia edilen Oktay Biçici (26) hakkında, Türk Ceza
Kanunu'nun (TCK) 170/1 maddesi uyarınca üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Biçici,
Diyarbakır'ın Alipaşa Mahallesi'ndeki Protestan Kilisesi Pastörü Ahmet Güvener'e yönelik saldırı hazırlığı
içinde olduğu iddiasıyla Haziranda tutuklanmış, bir hafta cezaevinde kaldıktan sonra da tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Davanın iddianamesinde, sanık Biçici'nin sık sık gittiği kilisede
misyonerlik faaliyetleri yapıldığını fark etmesi üzerine akıl hastası Medet Aslan'ı burayı ateşe vermesi
yönünde azmettirdiği öne sürüldü. İddianamede Aslan'ın kilisede yangın çıkardığı, ancak itfaiye ve polis
ekiplerinin müdahalesiyle yangının kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.
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YERLEŞİM ve MÜLKİYET HAKKI
Siirt ili Pervari ilçesi Çemekare yaylası (yerleşik 13 hane ile geçici 36 hane toplam 400 nüfus) Genel
Kurmayın Güvenlik Bölgesi olarak ilan ettiği alan olduğu gerekçesiyle asker ve korucular tarafından 26
Haziran günü boşaltılmaya çalışıldı. Bölgede bulunanların tüm ihtiyaç malzemelerine el konuldu ve Pervari
Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Sabaha kadar alanda bekleyen köylülerin 28 Haziran günü Pervari
kaymakamı, Siirt Valiliği ve Jandarma Komutanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonrası yaylarına geri
dönmelerine izin verildi.
7 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Mehmet Yağmur, Diyarbakır ili Bismil ilçesine
bağlı Akçay köyünde ikamet ettiğini, 1994 yılında köyünün boşaltıldığını, 5233 yasa çerçevesinde
Valiliğine eşi adına başvuruda bulunduğunu, yaptığım başvurunun “daha önce yardım ve yataklıktan
tutuklanması” gerekçe gösterilerek reddedildiğini belirtti.
19 Mart günü İHD Van şubesine Hacı Abi, Şehmuz Aslan, Abdullah Acar, Musa Eminoğlu, Ahmet Acar,
Musa Acar, Şehmus Abi, Hasan Gür adına başvuruda bulunan Cangir Acar (1932), Şırnak İli Beytüşşebap
ilçesine bağlı Ilıcak Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen Van ili Merkezde ikamet ettiklerini, Ilıcak Köyü’nde
olan tüm bu arazilerinin 1936 yılından beri 10 hane üzerinde tapulu ve tespitli olduğunu, güvenlik
sebebiyle göç ederek Van il merkezine geldiğini, arazilerinin üzerine devlet tarafından Yeşilöz ve Akarsu
köylüleri için 50 adet konut yaptırıldığını belirterek hukuki yardım talebinde bulundu.
3 Mayıs günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Şefik Akay, kendisi ile beraber Mehmet Akay,
Cezayir Akay, Remzi Akay, Necip Akay ve Süleyman Akay’ın Ergani İlçesi Alitaş Köyü Boğaz
Mezrasından 1985 yılında zorla çıkartıldıklarını, köye dönmek için gerekli girişimlerde bulundukları halde,
Şeyhmus Acar, Mehmet Acar, Şefik Acar, Nazım Acar ve Mehmet Acar adlı kişiler tarafından
engellendiklerini belirttiler.
Şırnak’ın Uludere ilçesinin Yemişli, Andaç, Ortasu ve Irak sınırında bulunan birçok köyüne gıda
ambargosu uygulandığı iddia edildi. Köylülerin yolculuk sırasında sık sık aramalardan geçirildiği ve 10
kilogramdan fazla gıda maddesi taşındığı zaman asker ve korucular tarafından el konulduğu iddia edildi.
Andaç köyünde ismini vermek istemeyen bir köylü, Haziran ayının başında meydana gelen mayın
patlamasının ardından asker ve korucular tarafından kendilerine baskı yapıldığını, köyün 10 kilometre
dışına çıkamadıklarını, çıktıkları takdirde asker ve korucular tarafından ateş açıldığını öne sürdü. Andaç
köylüsü, ot toplayamadıkları için geçimlerini sağlayamadıklarını ifade ederek “Köylüler, göç etmek için bir
hazırlık içindedir” dedi.
İzmir Harmandalı beldesi Metin Oktay Mahallesi sakinleri, 7 yıl önce belediyeden oturum ruhsatı alıp
yaptırdıkları evlerine Harmandalı Belediye Başkanı Süreyya Gedik'in altyapı hizmeti getirmediği
gerekçesiyle İHD İzmir Şubesi'ne başvurdu. Harmandalı Beldesi Metin Oktay Mahallesi sakinleri, beldenin
AKP'li Belediye Başkanı Süreyya Gedik'in 7 yıl önce satınlan arsaların imar izni olmasına rağmen
kendilerine altyapı hizmelerini getirmeyerek görevini kötüye kullandığını söylediler. İHD binasında Metin
Oktay Mahallesi halkı adına açıklama yapan İlyas Polat, yıllardır yaşadıkları sorunu çözmek için her türlü
yasal süreci uyguladıklarını belirterek, “Belediyeden su ve elektrik konusunda yardım istediğimizde,
belediye başkanın verdiği cevap, 'AK Partiye oy mu verdiniz' oluyor. Bize bu arsaları satan belediyenin
kendisiydi. 7 yıldır uğraşıyoruz. Eziyet çekiyoruz, ama bir türlü hizmet getirilmiyor” dedi.
Azınlık vakfı statüsüne sahip Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nin Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'nde (AİHM) Ankara'ya karşı açtığı dava sonuçlandı. Osmanlı döneminde 1832'de kurulan
vakıf, 1999'da AİHM'ye yaptığı başvuruda, Türkiye'de Müslüman olmayan dini azınlıklara ait vakıfların
mülk edinmeleriyle ilgili mevcut yasal düzenlemelerin Lozan Antlaşması'yla kısıtlanmış olmasının, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ayrımcılıkla ilgili 14'üncü maddesine ve mülkiyet hakkıyla ilgili 1 numaralı
protokolüne aykırı olduğunu savunuyordu. Vakfın 1943 ve 1967 yıllarında biri Beyoğlu, diğeri de
Kadıköy'de olmak üzere, bağış yoluyla elde ettiği iki binanın tapuları, Hazine'nin 1992'de aldığı kararlarla
iptal edilmişti. Türk mahkemeleri de Yargıtay'ın dini azınlık vakıflarıyla ilgili 8 Mayıs 1974 tarihli bir
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hükmünü temel alarak Hazine'nin kararını onaylamışlardı. Türk hükümeti, Strasbourg'a ilettiği mektupta,
Ermeni vakfına mülkünü iade edeceğini ve vakfa 15 bin Avro mahkeme masrafı ödeyeceğini bildirdi.
Siirt ili Pervari ilçesi Çemekare Mezrasında ikamet eden bir grup köylü, 10 Ağustos günü İHD Siirt
Şubesine başvurarak, Genelkurmay Başkanlığının Geçici Güvenlikli Bölge ilanından sonra mezralarının
26.06.07’de askerler ve korucularca boşaltılmak istendiğini, sonrasında da Çemekare Mezrası ile Pervari
arası yolun toprak ve kayalarla tamamen kapatıldığını; böylelikle mezra halkının mezraya giriş çıkışlarının
yasaklandığını, bu esnada doktora götürülmesine izin verilmeyen ve ateşli hastalık geçiren Ünal Çakır
isimli bir bebeğin yaşamını yitirdiğini, maruz kaldıkları uygulamaları savcılığa şikayet ettiklerinde jandarma
görevlilerince darp ve kötü muamele uygulamalarına maruz kaldıklarını ve tehdit edildiklerini, keyfi olarak
Pervari Jandarma Komutanlığınca gözaltına alındıklarını ileri sürerek yardım talep ettiler. Başvuru üzerine
İHD tarafından oluşturulan bir heyet bölgede incelemelerde bulundu. Heyet incelemeler sırasında yaptığı
görüşmeler, edindiği bulgular ve gözlemlerinden hareketle, Çemekare mezrasının tekrar zorla boşaltılarak,
insanların üretim araçlarından yoksun bırakılmasının ve bölgenin insansızlaştırılmasının hedeflendiği,
gerekli adli ve idari önlemler alınmadığı ve sorumlular derhal görevlerinden uzaklaştırılmadığı sürece
Çemekare Mezrası halkının yaşam hakkının, seyahat özgürlüğünün ve tehdit/kötü muamele yasağının
tekrar ihlal edileceği kanaatine vararak şunları belirtti; “zorla göçe zorlama, insanların yaşam hakkının
ihlaliyle de sonuçlanabilecek seyahat özgürlüğü, temel insani gıdalara ve ihtiyaç malzemelerine erişim
hakkının engellenmesi, ciddi sonuçları olan ve 24 saate yayılan işkence olarak değerlendirilir. Deliller
karartılmadan hazırlık soruşturması tamamlanmalı ve adı geçen failler yargılanarak hak ettikleri cezaya
çarptırılmalıdır. Ciddi hak ihlallerine maruz kalan diğer köylülerin de yaşam hakkının, gıdalara erişim
hakkının korunması ve hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirmelerinin sağlanabilmesi için başta
Pervari Jandarma Komutanlığında görevli tüm güvenlik görevlilerinin ve korucuları hakkında etkili bir
soruşturma yürütülmeli; sorumlular görevlerinden alınmalıdır.”
Not: Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili özel rapora bakabilirsiniz.
11 Eylül günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Salih Erol, Halef Erol, Süleyman Erol, Yusuf Erol,
Fahrettin Erol Ve Nurettin Erol Adına Ömer Erol (1959) şu beyanda bulundu; “1987 tarihinde askeriye
baskısı sonucu köyümüzü terk ettik sonra Rıza Ertaş isimli Giravi aşireti reisi tarafından el kondu. Daha
sonra çıkardıkları sahte evraklarla şu an köyün kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Ayrıca köyümüzü
kiraya veriyor bizler tapumuzun olmasına rağmen doğrudan gelir desteğinden (DGD) faydalanamıyoruz.
Köyümüze geri dönmek istiyoruz ancak buna da müsaade edilmiyor açtığımız davadan da sonuç almadık
bizler mağduruz.”
Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Çalyan köyütnde oturan ve 1987 yılında TSK’nin operasyonları ve
çatışmaları nedeniyle köylerini terk eden köylüler, Gıravi Aşireti lideri Rıza Ertaş’ın arazilerine el koyduğu
için köylerine geri dönemediklerini iddia etti. Çalyan köyünde oturan Eroğlu ailesi, 1987 yılında PKK’lilerle
askerler arasında yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle evlerini terk etti. Alile, 2000 yılında köylerin geri
dönmek istedi, ancak Gıravi Aşireti lideri Rıza Ertaş, köyün kendisine ati olduğunu gösteren belgeleri
köylülüre ibraz edince, köylülür bir daha evlerine geri dönemedi. Köydeki arazilerin herkesin ortak malı
oluğunu, bunun 2 bin 800 dönümünün de kendilerine ait olduğunu belirten Salih Eroğlu, “Rıza Ertaş sahte
belgelerle topraklarımızı ve küçük bir mezra olan Çarhıyan mezrası topraklarını kendi üzerinde göstermiş.
Çalyan köyünde topraklarımızın olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Böylece bizim köye gelmemizi
engelleyerek hem köyün bütün topraklarını, hem de kendimize ait olan arazilerimizinn üzerine oturmak
istiyor” dedi.
Türkiye-Ermenistan sınırında iki parselden oluşan 121 dönüm arazisi bulunan Iğdırlı çiftçi Mehmet Nuri
Güneş, tarlaları “1. ve 2. derece askeri yasak bölgede” bulunduğu için “1. Derece ve 2. Derece Askeri
Yasak Bölgede Arazisi Bulunan Şahısların Uyması Gekeren Talimatname”ye göre tapulu arazisine ancak
kendi adına düzenlenen izin belgesiyle girebildiğini, sadece gündüzleri çalışabildiğini, arazisinde işçi
çalıştırmak istediğinde işçilerin savcılıktan sabıka kaydını çıkarttırmak zorunda kaldığını, tarlada çalışırken
Türk Ulusu'nun onur ve vakarına aykırı düşecek davranış, söz ve harekette bulunmasının da yasak
olduğunu, bu kısıtlamalar nedeniyle mağdur olduğunu belirtti. Güneş, talimatta olmayan bir uygulamayla
da karşı karşıya kaldığını öne sürerek "Askerler, 2000 yılında, 'güvenlik nedeniyle' zaten tel örgülerle
çevirdikleri arazinin giriş olarak kullanılan bölümüne bir kapı yaptırmamı istediler. Demir bir kapı yapmamı
istediler, ben de yaptım. Karakoldan anahtarı alıyorum, araziye giriyorum, işimi bitirdikten sonra anahtarı
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tekrar karakola bırakıyorum. Arazinin kapısını benden başkasının açmasına izin verilmiyor. Aileden biri
bile olsa açamaz. Ancak ya ben ya da benim yetkilendirdiğim biri açabilir" diyor. 8-24 Aralık tarihlerinde
güvenlik gerekçesi ile arazisine girmesine askeri yetkililerin izin vermediğini ileri süren Güneş, 12 Aralık
tarihinde 5. Hudut Alay Komutanlığı'na şu yazıyla başvurduğunu belirtiyor: "Ekili bulunan elma ve kavak
fidanlarıma, izin verilmediğinden, zamanında gerekli bakım ve sulamayı yapamadığım için yonca etkili
alanda da hayvanlarımı otlatamamaktayım. Belirtiğim nedenlerden dolayı mağduriyetimin giderilmesini
saygıyla talep ederim." Mehmet Nuri Güneş, uygulamayla mülkiyet hakkının çiğnendiğini de savunarak
"Ya arazilerimizi istimlak etsinler ya da araziler üzerinde rahat çalışma koşulları sağlansın. Benzer
sıkıntıları yaşayan yaklaşık 3 bin kişi var" dedi.
Hakkari ili Çukurca ilçesine bağlı Işıklı (Ziyaniş), Çayırlı (Şiverezan), Köroğlu (Bircelan), Pınarlı (Şiliko),
Kinik (Hirkose), Canmeylan (Kandil), Dede (Bedrot), Çaylayan (Erbiş), Uzundere (Ertuş), Kasak (Bilêcan),
Baştepe (Seroni), Madenli (Talişan), Kurudere (Talifan), Kabaklı (Şivişkê) ile Tekevler köylerine Aralık
ayında askerler tarafından giriş çıkışlar yasaklandı.
3 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Mehmet Arkaş, Lice-Kumluca köyünde
ikamet ettiğini, köyde yapılan kadastro çalışmaları neticesinde arazisimin büyük bir kısmının “hazine
arazisi” olarak gösterildiğini belirterek hukuki yardım talep etti.
22 Haziran ve 5 Temmuz günlerinde İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Diyarbakır ili Dicle
İlçesinin Kaygusuz Beldesi Sımakveren Köyünde ikamet eden Emin Zeren, Sabri Zeren ve Seklahattin
Kılıç aşağıdaki beyanlarda bulunmuştur. “Biz, Diyarbakır ili Dicle ilçesi Kaygusuz Beldesi Sımakveren
köyünde ikamet etmekteyiz. Biz Sımakveren köylüleri olarak Kaygusuz Belediyesi ile su sorununu
yaşamaya başladık. Köyümüzün suyu yaklaşık 5 yıl önce Köy Hizmetleri tarafından sondajla çıkarılmıştı.
Köy, 5 yıldan beri bu sondaj suyundan yararlanmaktaydı. Ancak, Kaygusuz Belediye Başkanı Mustafa
Kaçmaz, Haziran ayı başında köye gelerek, köy yakınındaki bir tepede bir su deposu yapacağını, köy
suyunu bu depoya vereceğini ve bu depodan köy yakınlarında bulunan diğer 6 mezraya suyun verileceğini
söyledi. Biz, köylüler olarak köy suyunun sadece köyümüze yeterli geldiğinden dolayı karşı çıktık. Ayrıca,
bu köylerde de su sondajları vardır. Bu konuşmadan sonra Belediye Başkanı Mustafa Kaçmaz köyden
ayrıldı. 15 Haziran 2007 tarihinde Kaygusuz Belediyesi’nin meclis kararıyla suyun zehirli olduğu iddiasıyla
köyümüzün suyu kapatıldı. Ancak su kapatılmadan önce Diyarbakır Hıfzısıhha Enstitü Müdürlüğü 13
Haziran 2007 tarihinde köy suyundan bir örnek almıştı. Alınan örneğin tahlil sonucu beklenmeden köy
suyu kapatılmıştı. Ayrıca, suyun kapatılmasından sonra alınan tahlil sonucunun çıkması için yaptığımız
tüm girişimlerimiz sonuç vermedi. Hatta köy suyunun kapatılmasında ilişkin Dicle Kaymakamlığı’na 3 sefer
dilekçe vermemize rağmen herhangi bir sonuç elde edemedik. Ayrıca Diyarbakır Valiliği’ne yapmış
olduğumuz başvurudan da herhangi bir sonuç alamadık. Son olarak, 05 Temmuz 2007 tarihinde köylüler
olarak köy suyundan alınan örneğin tahlil sonucunu Diyarbakır Hıfzısıhha Enstitü Müdürlüğü’nden ancak
köy suyunun kapatılmasında 20 gün sonra alabildik. Bu tahlil sonucuna göre köyün kullandığı su temiz
çıktı. Ancak köy suyu, halen kapalı durumdadır. Köy ahalisi 15 Haziran 2007 tarihinden beri köy susuz
kalmıştır. Köy, tüm su ihtiyacını bu su sondajından karşılamaktaydı. Köylüler, şu an susuzluktan dolayı
çok kötü durumdadır. Durumun araştırılmasını ve gerekli girişimlerde bulunulmamsını talep ediyoruz.”
14 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Mehdin Karaköse ve Nuri Karaköre, Lice
ilçesi Karaç Mezrası köyünde Karaköse, Kaya ve Erkan aileleri olarak Karaç ve Köşk Mezralarında
bulunan arazileri ortak kullandıklarını, bölgede bulunan bağ ve bahçelerine Üçdamla Köyü Muhtarı Hasan
Tuncok ve aynı zamanda akrabaları olan diğer köy korucuları tarafından el konulmak istendiğini, muhtar
ve ailesinin 3-4 ay kadar önce köy koruculuğuna başladıklarını ve görevini kötüye kullanarak kendilerine
baskı yaptığını belirterek hukuki yardım talep etti.
Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Gürkavak (Sinava) Köyü, Qencan mıntıkasında 27 Ağustos günü
düzenlenen operasyon sırasında bölgede bulunan köylülerin hayvanları taranarak öldürüldü. Köylülerden
edinilen bilgiye göre operasyon sırasında açılan ateşle 2 bin 419 koyun, keçi, koç ve teke telef olurken,
hayvanların otladığı ormanlık alan ise ateşe verildiği belirtildi. (29 Ağustos 2007/DİHA)
28 Ağustos günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Arif Yetkin ve Hüseyin Birgül, daha önce İzmir İli
Menderes İlçesine bağlı Keler köyünde ikamet ettiklerini, 1998 yılında 76 hanelik köyün ev ve arazilerinin
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İzmir’e içme suyu sağlayan Tahtalı barajı projesi çerçevesinde kamulaştırıldığını, anlaşmalarına göre
kendilerine başka bir yerde ev yapacakları ve arazi vereceklerine dair taahhütte bulunulduğunu, bir süre
sonra yetkililerin “tamam size ev yapacağız, ancak devletin size vereceği arazilerden vazgeçin” dediklerini,
gelen yetkililerin sözlerine güvenerek arazi almaktan vazgeçtiklerini, bu sözlerinin karşılığında bir belge
imzaladıklarını, ancak bugüne kadar her hangi bir taleplerinin yerine getirilmediğini, çadırlarda
barındıklarını, diğer köylülerin sağlıksız koşullar nedeniyle başka yerlere göç etmek zorunda kaldıklarını,
ancak kendilerinin ekonomik koşullardan dolayı hala çadırlarda barındıklarını ifade ettiler.
15 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Ali Yakar, Sefer Yakar ve Şakir Yakar,
Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Dibek köyünde bulunan arazisilerindeki ekinlerin ve meyve ağaçlarının, 5
Eylül günü köy civarında askerlerce yapılan operasyonlar sırasında yakıldığını belirttiler.
Şırnak ili Uludere İlçesi'nin Ortasu (Robosk) Köyü'nde 10 Ekim günü hayvanlarını otlatan Nasır Ençü,
Erdal Ençü, Ayşe Ençü adlı köylülerin bulunduğu bölgede mayın taraması yapan askerlerin açtığı ateş
sonucu 4 katır telef oldu.
9 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Nafiz Korkut, Maden çıkışından 4 km uzaklıkta
bulunan arazisinin üzerine kulübeler kurulduğunu ve toprağın kazılarak gizli mevziler oluşturulduğunu,
arazinin neredeyse tamamına el konulduğunu belirterek hukuki yardım talep etti.
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ÇEVRE HAKKI
Siirt’in şehir merkezinde bulunan Güres ve Aydınlar caddelerinde çöplerin belediye tarafından
temizlenmemesi üzerine bölge halkı, çöplerin sağlık, görüntü ve çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle
protesto gösterisinde bulundu.
Siirt’te, belediye tarafından çöp toplama alanı olarak kullanılan Dumlupınar mahallesi alanında yaşayan
vatandaşlar, çöplerin sağlık sorunları yarattığı belirterek, mahalleye çöp boşaltılmasını protesto etti.
Şırnak ili Uludere ilçesine bağlı bağlı Şenoba (Segirka) ile Besta Dağı eteklerine giden yolda bulunan
ağaçlar Haziran ayı başında askerler ve köy korucuları tarafından kesildi.
Danıştay 6. Dairesi, Uşak Eşme'de bulunan Kanada merkezli Eldorado Gold'a bağlı Tüprag'ın sahibi
olduğu siyanürlü altın arama madeninin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. Müdahil avukat Mehmet
Horuş, bianet'e verdiği bilgide 9 Temmuz'da çıkan kararı 15 Temmuz günü aldıklarını ve en kısa zamanda
uygulanması için valiliğe başvuracaklarını belirtti. Kararın en geç 30 gün içinde uygulanması gerektiğini
belirten Horuş, valiliğe başvurarak bu süre dolmadan bir an önce madenin faaliyetinin sona erdirilmesini
isteyeceklerini belirtti. Maden Mayıs 2006'da altın üretimine başlamış, 2006 yılında binden fazla insan
madende kullanılan siyanürün içme sularına karışması üzerine zehirlenmişti.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili Köyü'nde yürütülen altın arama çalışmaları, bölgedeki 23 köyün
yararlandığı suyu zehirledi. Etili Köyü çevresinde siyanürle altın arayan firma, su havzasını kirlettiği ve ön
ÇED raporu bulunmadığı gerekçesiyle Çan Kaymakamlığı ve Çan Belediyesi'nce uyarıldı. Çan Belediye
Başkanı Ali Sarıbaş, altın arama çalışmaları nedeniyle bölgedeki kaynak suyuna kimyasal atık karıştığını,
bunun da resmi olarak belgelendiğini söyledi. Firmanın, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden
çalışmalarını sürdürmesi konusunda uyarıldığını belirten Sarıbaş, kirlenen köy sularının yeniden içilebilir
hale getirilmesi için çalışma başlatıldığını vurguladı.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) faaliyette bulunan Deva Holding Anonim Şirketi İlaç Aktif
Maddeleri Çerkezköy Üretim Tesisleri'nin arazisine gömülmüş halde, içinde 'furfuril alkol' bulunduğu ileri
sürülen 72 varil bulundu. Bir ihbarı değerlendiren Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 30
Temmuz günü fabrikaya baskın yapıldı. İlçe Emniyeti, Sivil Savunma, Sağlık ve Çevre müdürlüklerine
bağlı ekipler bahçede kepçelerle arama yaptı. Özel kıyafetlerle de süren çalışmalarda toprağa gömülmüş
halde 72 varil bulundu. Variller fabrikadaki depoya konuldu. Fabrika alanı karantina altına alınırken,
varillerdeki kimyasal atıkları incelemek için bölgeye Çevre ve Orman Bakanlığı ve TÜBİTAK ekipleri
gönderildi. Tekirdağ Valisi Aydın Nezih Doğan da fabrikaya gitti. Vali Doğan daha sonra yaptığı
açıklamada, "Ankara'dan teknik destek istedik. Numuneler labarotuvarda incelenecek" diye bilgi verdi.
Deva İlaç Sanayi A.Ş. Üretim Müdürü Ersin Özkırımlı ise varillerde, 1992-1993'te üretilen mide ilacı
'Ranitidin'in hammaddesi 'furfuril alkol' bulunduğunu duyurdu. Bu maddenin bulunduğu varillerde yaşanan
sızma sorunu nedeniyle ortadan kaldırılmaları gerektiğini belirten Özkırımlı şunları: "Furfuril alkol yakılarak
yok edilebilecek bir kimyasal değil. Yakılırsa solunuma bağlı 'korozyona' neden olabilir. Fakat çevre ve
insan sağlığı üzerinde de olumsuz bir etkisi tespit edilmedi." Savcılığın açtığı soruşturma sürerken kimya
mühendisleri, üretimden çıkan maddenin gömülmemesi, o tarihte İl Çevre Müdürlüğü nezdinde bertaraf
edilmesi ya da en azından stoklanması gerektiğini belirterek, şöyle dedi: "Belki o tarihte İZAYDAŞ yoktu
ama Çevre Bakanlığı da mı yoktu? Şirketin bu maddeleri gömmek yerine resmi kurumları haberdar
etmesi, resmi prosedürü izlemesi gerekliydi. Şirketin resmi otoriteleri muhatap almadan kendi dilediğince
hareket etmesi uygun bir davranış değil. Sonuçta bunlar, sac varillerle gömülüyor. Bu ambalaj malzemesi
büyük olasılıkla çürüyüp yeraltı su havzasına karışacak. Karıştığı su, miktara bağlı olarak kamu sağlığına
zarar verir."
Manisa Belediyesi ve beş belde belediyesinin Saruhanlı ilçesine bağlı Develi Köyü yakınlarına yapmak
istediği katı atık bertaraf tesisi projesine karşı Develi Köyü sakinlerinin yürüttüğü hukuk mücadelesi
sonuçlandı. Manisa İdare Mahkemesi, Manisa Mahalli Çevre Kurulu'nun, tesisin kurulmasını uygun gören
kararını iptal etti. Mahkeme heyeti kararında Manisa Belediyesi'nin projeyi eski haritalara göre yaptığını,
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yer belirlenmesi sırasında Manisa İl Tarım Müdürlüğü'nün alanın mera olmasına karar veren raporunun
göz ardı edildiğini vurguladı. Mahkeme, bu nedenle kararın merası olmayan köyde geçim kaynağı olan
hayvancılığı vuracağını, depolanacak atıklardan çıkan sızıntı sularının kırık fay hatlarından yeraltı sularını,
rüzgârla taşınacak tozların da tarım alanlarındaki ekili ürünleri ve köy halkını olumsuz etkileyeceğini
belirtti.
Türkiye'nin tek tehlikeli atık yakma merkezi olarak hizmet veren İZAYDAŞ'ın yönetimi hakkında Kocaeli
Barosu suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Barosu Başkanı Ersayın Işık, 11 Aralık günü düzenlediği basın
toplantısında suçlamaları şöyle sıraladı: "Baro Çevre Komisyonu, İZAYDAŞ Dioxin-Furan Tutucu AC
Filtresi'nin, 21 Mart-16 Nisan 2007 tarihleri arasında bakıma alınmasına rağmen, fabrikanın yakma
ünitesinin çalıştırıldığını belirledi. İşletmenin katı atık depolama alanında ortaya çıkan kirli sular da yeterli
ön arıtma yapılmaksızın İSU Genel Müdürlüğü'nün 42 Evler Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi'ne,
oradan da İzmit Körfezi'ne deşarj edildi." Işık, bu tespitler çerçevesinde İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü'nün,
İSU Genel Müdürlüğü'nce uyarıldığını, hatta İZAYDAŞ'a para cezası da verildiğini söyledi. Yüzde 95'i
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan İZAYDAŞ'ın genel müdürü Recep Bilal Şengün ise hakkındaki
iddiaları reddetti.
2 Temmuz günü Tunceli ili Güleç Köyü ile Nazimiye İlçesi ve Elazığ'ın Karakoçan İlçesi arasında
başlatılan operasyonda havadan yapılan bombalama ile Çakaran Deresi kırsal alanında yangın çıktı.
Bingöl ili Genç İlçesi'ne bağlı Doğanlı Köyü'ndeki ormanlık alanın 6 Temmuz günü köyde bulunan Suveren
Karakoluna bağlı askerler tarafından ateşe verildiği öne sürüldü.
Şırnak ili İkizce Köyü kırsal alanında operasyona yapan askerlerin Cudi Dağı bölgesinde bulunan ormanlık
alanı 6 Temmuz günü ateşe verdikleri öne sürüldü.
Diyarbakır ili Lice İlçesi'ne bağlı Seren Köyü kırsalında 7 Temmuz günü askerler tarafından yangın
çıkarıldığı iddia edildi.
Şırnak ili Gabar Dağı'nın bulunduğu ormanlık alanda 10 Temmuz günü yangın çıktı.
Tunceli ili Nazimiye İlçesi Şehit Mehmet Jandarma Karakolu yakınlarındaki ormanlık alanda 13 Temmuz
günü yangın çıktı. Herhangi bir müdahalenin yapılmadığı ormanlık bölgenin askerler tarafından ateşe
verildi ileri sürüldü.
20 Temmuz günü Şırnak ili Güçlükonak İlçesi Gabar Dağı ve Çiyaye Bizina mevkiinde güvenlik güçleri
tarafından yapılan bombalama sonucu ormanlık alan yandı.
30 Temmuz günü Siirt İli kırsalında süren operasyon sırasında Mava dağı ormanlık alanında yangın çıktı.
Şırnak ili Güçlükonak İlçesi Fındık Beldesine bağlı Tepe (Grêçarkê) Köyü'ndeki ormanlık alanın 31
Temmuz günü “güvenlik” gerekçesiyle yakıldığı iddia edildi.
Şırnak ili İdil İlçesi'nin Mağara Köyü yakınındaki ormanlık alanın “güvenlik” gerekçesiyle 31 Temmuz günü
askerler ve korucular tarafından ateşe verildiği, yangının Mağara Köyü'nün üzüm bağlarına ve bahçelerine
sıçradığı iddia edildi.
Şırnak'ın İdil ilçesinin Mağara köyü yakınındaki ormanlık alan 31 Temmuz günü “güvenlik” gerekçesiyle
askerler ve korucular tarafından ateşe verildiği belirtildi.
3 Ağustos günü Elazığ merkeze bağlı Yukarı Çakmak köyündeki Kent Orman’ında çıkan yangın sonucu
20 dönümlük alan yandı.
Tunceli merkez ile Ovacık ilçesi arasında bulunan Tornova köyünün yakındaki ormanlık alan “güvenlik” 7
Ağustos günü güvenlik gerekçesiyle ateşe verildi.
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Tunceli merkez bağlı Çiçekli Köyü Jandarma Karakolu arkasında bulunan ormanlık alan 8 ağustos günü
askerler tarafından ateşe verildi.
Şırnak ili İdil İlçesi'ne bağlı Yarbaşı (Hespit) Köyü Cehennem Deresi mevkiinde bulunan ormanlık alan, 8
Ağustos günü askerler tarafından ateşe verildi.
Bingöl ili Genç İlçesi'ne bağlı Doğanlı (Kelhası) ve Dedebağ (Siesmalan) köyleri kırsalındaki ormanlık
alanda 9 Ağustos günü yangın çıktı.
Şırnak il sınırları içinde bulunan Gabar, Belüze ve Seriban’da bulunan ormanlık alan, 11 Ağustos günü
sabah saatlerinde asker ve korucular tarafından ateşe verildi. Yangına “Özel güvenlik bölgesi” olduğu
gerekçesiyle müdahale edilmediği belirtildi.
Tunceli ili Pülümür İlçesi'nde bulunan Kırmızıköprü Jandarma Karakolu'nun arka kısımlarındaki bulunan
ormanlık alanda 14 Ağustos günü askerler tarafından yangın çıkarıldığı iddia edildi.
Şemdinli yakınlarındaki ormanlık alan 14 Ağustos günü kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Ertesi gün de
süren orman yangını köylülerin müdahalesi ile söndürüldü.
Diyarbakır ili Dicle İlçesi kırsalında başlattığı operasyon sırasında, ilçe kırsalında bulunan Hasan
Tepesi'ndeki ormanlık arazi 25 Ağustos günü ateşe verildi. Yangında 250-300 dönümlük ormanlık arazi
tamamen yandı.
Diyarbakır’ın Dicle ilçesi Kırkpınar, Pîrajman (Kırkpınar) Köyü ile Vank Mezrası'nda bulunan Cîwan
Tepesi'nde 25 Ağustos günü başlatılan operasyon sonucunda ormanlık arazi yakıldı.
Tunceli ili Hozat ilçesine bağlı Kozluca köyüne bağlı Anuklu mezrası Kuzudere mevkii, Kozluca köyü
Kömler mezrası Uzunmeşe bölgesi, Ormanyolu (Taxar) köyü Kırmızıköm ve Ormanyolu Kurudere
mezrası, Yenibaş köyü Turşu mezrası Yenibaş (Amutka) köyü Uzuntarla mezrası kırsalının 30 Ağustos
günü askeri helikopterler tarafından ateşe verildiği iddia edildi.
1 Eylül günü Bingöl ili Genç ilçesine bağlı Akdağ bölgesinde askerler tarafından “güvenlik” gerekçesiyle
çıkarılan yangına müdahale edilmediği iddia edildi.
5 Eylül günü Hakkari ili Çukurca ilçe merkezinin üst kısımlarında orman yangını çıktı.
17 Eylül günü Şırnak'ın Güçlükonak İlçesi'ne bağlı Kereşa ve Eledino mıntıkasında başlatılan operasyon
kapsamında ormanlık alanda yangın çıktı.
Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Derxust (Dibek) köyü güneyindeki ormanlık alanda 18 Eylül günü yangın
çıktı.
24 Eylül günü Elazığ'ın Palu İlçesi'ne bağlı Akbulut (Züver) Köyü kırsalında başlatılan operasyonda
askerlerin ateşi sonucu köydeki ekili alanlarda yangın çıktığı öne sürüldü.
Hakkari Şemdinli İlçesinde 10 Kasım günü yapılan operasyon sırasında, ilçeye bağlı Bağlar (Nehri)
Köyü'nde yandın çıktı.
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SAĞLIK HAKKI
Konya’da Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde 4 Ocak günü doğum yapan Raziye Yaşar ile
bebeği Hatice Yaraş, 2 bin 300 YTL’lik borcu ödemediği gerekçesiyle 4 gün hastanede rehin tutuldu.
Ailenin şikayeti üzerine rehin tutulan anne ve kızı taburcu edildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'ne bağlı Mağara Köyü'nde hastalanan Şemsihan Ulaş (18) adlı kadın, köy
yollarının kapalı olması nedeniyle 4 kilometre uzaklıktaki ana yola kızakla götürüldü. Ulaş, buradan
ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
7 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan İ. D., “7 Mart 2007 tarihinde ayağından ameliyat
olmak üzere Diyarbakır Devlet Hastanesi Ortopedi servisine müracaat ettiğini, ortopedi servisinde görevli
Op. Dr. N.A.’nın Bağ-Kur’lu olmasına rağmen 400 YTL ameliyat parası istediğini, Bağ-kurlu olduğunu
söylemesine rağmen, devletin parayı geç verdiğini ve bu nedenle parayı kendisinin peşin olarak vermesi
gerektiğini belirtti.
Mersin’de hastane borcunu ödeyemeyen anne baba, 2 yaşındaki çocuklarıyla birlikte 27 saat cezaevinde
tutuldu. Mersin’de inşaat işçiliği yapan Ahmet (38) ve Nuriye İreç (32) çifti, 2 yıl önce dünyaya gelen
çocukları Sinan’ın tedavi masrafına karşılık imzaladıkları senedi ödeyemeyip mal bildiriminde de
bulunmayınca, 5 Mart günü çocuklarıyla birlikte cezaevine girdi. Olayın medyaya yansımasının ardından
İstanbul’dan bir hayırseverin faizi ve mahkeme masrafıyla 750 YTL’yi bulan borcu Mersin’e havale
etmesiyle İreç çifti cezaevinden çıktı.
Bartın'da, kolundan rahatsız olan 5 yaşındaki kızı Tuana Zeren Mert.'yi 7 Nisan günü muayene için
hastaneye götüren Şaziye Mert’e hastane görevlileri Bağ-Kur'a borçları olduğu gerekçesiyle muayene
yapamayacaklarını, borç ödendikten sonra muayenenin yapılacağını belirtti. Bunun üzerine Bağ- Kur'a
giden küçük kızın babası Mustafa Mert, 10 kuruş borçları olduğunu öğrendi.
Gaziantep Yeditepe Mahallesi 72.sokaktaki evinde yalnız yaşayan Emine Özkara (95), 26 Nisan günü
mutfakta yemek hazırladığı sırada eteğinin piknik tüpünden alev alması sonucu ağır yaralandı. Çocukları
tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürülen yaşlı kadın, ilk
müdahalenin ardından yer olmadığı gerekçesiyle Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine gönderildi. Bu
hastanede de yanık ünitesi olmadığı gerekçesiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine
sevk edilen Emine Özkara, burada da aynı sorunla karşılaştı. Yaşlı kadın bu kez götürüldüğü Numune
Hastanesi’nde tedavi altın alındıktan yarım saat sonra hayatını kaybetti.
30 Nisan günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan S.K., oğlu B.K.’yi rahatsızlanması üzerine
özel diş doktoruna götürdüğünü, muayene sonucu 3 dişine dolgu yapıldığını, ancak yapılan dolguların
düştüğünü, tekrar dolgu yapılmasına rağmen sinirlerinde bir zedelenme olduğunun tespit edildiğini belirtti.
4 Mayıs günü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Araştırma Hastanesi'ne yüksek tansiyon nedeniyle
kaldırılan Muteber Pilge isimli yaşlı kadın, tomografi cihazı bozulduğu için Van Devlet Hastanesi'ne sevk
edildi. Hastane önünde bekleyen 3 ambulansın da şoförü bulunmaması üzerine yaşlı kadın soğuk havada
3 saat sedye üzerinde bekletildi.
İstanbul'da gerçekleştirilen Newroz kutlamasına müdahale eden polisler tarafından dövülmesi sonucu felç
geçiren ve hastaneye kaldırılan Zeki Güngör (30), 30 gün kaldığı Çapa Tıp Fakültesi Acil Servisi'nden
tedavisi tamamlanmadığı halde “yer yok” denilerek taburcu edildi.
Erzincan ilinde, 18 Haziran günü güvenlik güçlerinin bir kamyona ateş açması sonucu yaralanan Hasan
Metin’in, tedavi için götürüldüğü Erzincan, Erzurum ve Trabzon devlet hastanelerindeki doktorları
tarafından “Biz terörist tedavi etmeyiz” denilerek tedavi edilmediği, tedavi edilmeyen Hasan Metin’in iki
bacağında bulunan iki kurşun ve vücudundaki yaralarla Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde
tutulduğu iddia edildi.
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2 Ekim günü Antakya’da, Belediye’ye ait Arıtma Tesisinden çıkan pis kokuların mahallede yaşam sağlığını
engellediğini belirten Akdeniz Mahallesi sakinleri, Arıtma Tesisi önünden Antakya Belediyesine doğru
yürüyüşle bu durumu protesto ettiler. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet
Sultanoğlu, Antakya Belediyesi’nin aylardır binlerce kişiyi kanal ve tuvalet pisliğinin kokusuyla yaşamaya
mecbur ettiğini belirtirken, mahalle sakinlerinden Metin Hatun da, çıkan pis kokulardan kaynaklı
çocuklarının hastalandığını ifade ederek “Biz mahalle halkı olarak arıtma tesisinin kapanmasını istiyoruz”
dedi.
28 Eylül günü İnsan Hakları Derneği’ne yazılı başvuruda bulunan Semiha Gündüz şu beyanda bulundu;
“25 Eylül günü mide kanaması şüphesi ile Pendik Devlet Hastanesi’nden Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Hasan Gündüz’ün hastanenin acil servisine yatışı gerçekleştirilmiştir.
Sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ile hastanın eşi, annem Muhnise Gündüz arasında yaşanan
tartışma neticesinde annem hastaneden kovulurcasına dışarı çıkartılmış ve hasta yakını olarak ben
refakatçi olarak kaldım. Öğle saatleri civarında hastane başhekimi Alparslan Mayadağlı yanında 2 doktor
eşliğinde viziteye geldi. Koğuşta Hasan GÜNDÜZ ve 2 hasta daha bulunmakta iken hastaların yakınları
olarak dışarı çıkartıldık. Mayadağlı hasta koğuşunda Hasan Gündüz’e yönelik olarak “Sabahki olay
çıkartan o kadının hastasını gönderin” ifadesini kullandığını, doktorlarla dışarı çıktığında tekrar “…sorun
çıkartan hasta yakınlarının hastalarını tutmayın.” şeklinde talimat düzeyinde ifadeler kullandığını belirtti.
Semiha Gündüz, Hasan Gündüz’ün saat 13:00’te alınan tahlil sonuçları doğrultusunda Endoskopi
yapılmasına karar verildiğini, fakat ne hastanın ne de bizim bu hususta bilgilendirilmediğini, bunun
neticesinde endoskopi esnasında hastanın yemek yediği anlaşılmış olup endoskopi yapılmadığını,
konuyla ilgili olarak görüşmek üzere görevli doktor Esma Türkmen’in yanına gittiğini, doktorun kendisine
“gerizekalı hasta yemek yemiş” dediğini, kendisine “Siz nasıl konuşuyorsunuz?” şeklindeki tepki
göstermesi üzerine doktorun güvenlik görevlilerine “bu kadını dışarı çıkartın!” talimatını verdiğini, hastanın
taburcu işlemi yapılırken, doktor Esma Türkmen’in “Bir daha bu hastanede sizden hiç kimsenin yatış
yapamayacağını ve kara listeye alındınız” dediğini, babamın ve bizim tedavi anlamında nelere dikkat
etmemiz gerektiğini söylerken de “eğer rahatsızlığı tekrarlanırsa başka bir hastaneye götürmeniz
gerekiyor, bu hastanede bakılamayacak” şeklinde beyanda bulundu.
İzmir Sağlık Platformu, Mayıs ayında geçilen aile hekimliği uygulaması nedeniyle İzmir halkının sağlığının
tehlikede olduğunu açıkladı. 15 Ağustos günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Pratisyen Hekimlik
Derneği İzmir Şube Başkanı Hasan Değirmenci, birinci basamak sağlık hizmetlerinin koruyucu ve tedavi
edici hizmetleri kapsaması nedeniyle geniş bir hizmet alanı olduğunun altını çizerek, bu konudaki
değerlendirmelerini belirli alanlara bölerek kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. İlk değerlendirmelerini
“bağışıklama” hizmetleri ile ilgili yapmak istediklerini aktaran Değirmenci, bağışıklama yani aşılama
hizmetlerinin, gebe, bebek, çocuk ve risk altındaki tüm halkın bulaşıcı hastalıklardan korunmasının en
etkin ve ucuz yolu olduğunu belirtti. Aile hekimliği pilot uygulaması öncesi, sağlık ocaklarında saha gezileri
ile tespit edilen gebelere, bebeklere ve çocuklara ulusal Genişletilmiş Bağışıklama Programı’nın öncelikli
hizmet olarak sunulduğunu hatırlatan Değirmenci, bağışıklama hizmetlerinde de tam bir kaosun hüküm
sürdüğünü söyledi. Değirmenci şöyle konuştu: “Saha çalışması hemen hiç yapılmadığından gebe-bebek
tespitleri yapılamamaktadır. Korkumuz odur ki, bu deri kaplı koltuklarda bir süre sonra aşı ile korunabilen
hastalıklara yakalanmış, ülkemizden sağlık ocağı çalışanlarının üstün çalışmaları ile eredike edilen felçli
çocuklarımızı yatırabiliriz.” Aşılama hizmetlerinin bir ekip çalışması gerektirdiğini dile getiren Değirmenci,
“Mevcut yapıda ekip diye bir şey kalmamıştır” dedi. Aile hekimlerine geçiş dönem eğitimi olarak en az bir
yıl sürmesi gerekli olan eğitimlerin verilmediğinin altını çizen Değirmenci, bu şekilde bağışıklama
hizmetleri gibi, öncelikli ve özellikli bir alanda eksik bilgi ve koordinasyon hatalarının aşı zayiatlarını
artırdığını, bu şekilde aşı ihtiyacının tamamını dışarıdan karşılayan ülkemizin kaynaklarının israf edildiğini
kaydetti. Değirmenci ayrıca, aşı takvimine uymama yüzünden bulaşıcı hastalık riskinin yükseldiğini de
sözlerine ekledi.
31 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Hasan Eser Çiçek, kendisi ve oğlunun
gözlerimden rahatsızlığı % 90 oranında rahatsızlığı bulunduğunu, tedavi için düzenli bir geliri
bulunmadığını, sağlık güvencesi olmadığı için “yeşil kart başvurusunda” bulunduğunu ve talebinin kabul
edildiğini, ancak gözleri için ilaç almak üzere eczaneye gittiğinde kendisine “yeşil kartının kapalı olduğu”
gerekçesiyle ilaç verilmediğini belirterek hukuki yardım talep etti.
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3 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Mehmet Pektaş, 1994 doğumlu oğlum
Ahmet Pektaş’ın 3 aylıkken geçirdiği bir kazadan dolayı göğüs kemikleri kırıldığını ve bu nedenle Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi olduğunu, yeşil kartları olmasına rağmen kendisinden oğluna
takacakları plantin için 2500 dolar istediklerini belirtti.
9 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Mustafa Akyol, anne ve babası için 2 kez
için yeşil kart başvurusunda bulunduğunu, her defasında “koyunlarınız var” denilerek başvuruların
reddedildiğini, gerçekte hiçbir mal varlıklarının olmadığını, yeşil kart verilmesinin temel sebebinin bir
kardeşinin PKK militanı, diğerinin de cezaevinde olması olduğunu iddia etti. Akyol, anne babası için
yaptıkları yaşlılık maaşı başvurusunun da benzer bahanelerle reddedildiğini belirtti.
24 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Mehmet Baz, yeğeni Ferhat Baz’ın ruhsal
sorunları olduğunu, bu rahatsızlığı sonucunda adli bir olaydan dolayı tutuklandığın ve sonrasında Elazığ
ve İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanelerinde tedavi gördüğünü, cezaevinden çıktıktan
sonra sağlık sorunlarının devam ettiğini, aylık tedavi giderinin yaklaşık 500,00 YTL olduğunu, yeğeni için 6
sefer yeşil kart başvurusunda bulunduğunu ancak hepsinin reddedildiğini belirtti.
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ENGELLİ HAKLARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milliyet gazetesinin öncülüğünde başlatılan kampanyayla temeli atılan ve
1974'te açılarak yüzlerce görme engelliyi hayata hazırlayan 9 dönümlük arazi üzerine kurulu Emirgân Altı
Nokta Körler Rehabilitasyon Merkezi'nin tahliyesini istedi. Merkezi Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme
Kurumu ile birlikte işleten Altı Nokta Körler Vakfı'na belediye yetkililerince 30 Mayıs'ta ulaştırılan tahliye
tebliğinde, "intifa hakkı dolan arazinin 7 gün içinde belediyeye teslim ve dernek tarafından inşa edilen
alanın boşaltılarak tahliye edilmesi" istendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de vakfın tüzel kurucuları
arasında yer aldığını belirten Vakıf Başkanı Ali Eşref Müezzinoğlu, şunları kaydetti: "Merkezde bugüne
kadar 1645 görme engelli hayata tutunmak için yatılı eğitim aldı. 33 öğrenci eğitime devam ediyor. Bu
öğrencileri sokağa mı atalım?" Belediyenin verdiği 7 günlük sürenin dolması üzerine 7 Haziran günü
sabah saatlerinde merkeze gelen üç zabıta memuru, Altı Nokta Körler Vakfı yetkilileriyle görüştü.
Memurların, merkezin boşaltılmasına başlanıp başlanmayacağını sorduğu öğrenildi. Merkezde 7 Haziran
günü düzenlenen basın toplantısında da arazinin 30 yıl daha Altı Nokta Körler Vakfı'na tahsis edilmesi
istendi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de, Başkan Kadir Topbaş'ın verdiği talimat doğrultusunda vakfa
alternatif yer gösterilmeden tahliye işlemine başlanmayacağını belirtti. Ancak vakıf yetkilileri, kendilerine
bu konuda bir bilgi gelmediğini bildirdi.
İstanbul'un çeşitli semtlerindeki sağır ve dilsizleri hedef seçen gasp, taciz ve adam yaralama suçlarından
aranan bir şebeke çökertildi. Kendileri de engelli olan çete üyelerinden Ferhat Y'nin, baskıdan bıkan 30
kadar sağır dilsiz gurubu tarafından 10 Mart günü yakalanarak polise teslim edilmesi ile başlayan
operasyonda, polis, çetenin diğer üyeleri Yakup Ş. ve Savaş Y'yi de gözaltına aldı. Uzun süredir
engellilere ait lokal, dernek ve kulüplerde 19 gasp, 4 taciz, 2 silahla yaralama ve çok sayıda tehdit suçu
işlediği iddia edilen Ferhat Y, cumartesi günü Kadıköy'de engelliler tarafından kıskıvrak yakalandı. İşaret
dili ile ifadeleri alınan engelliler, Ferhat Y'nin suç ortağı oldukları iddia edilen, Savaş Y. ve Yakup Ş'den de
şikayetçi oldu.
18 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Zeki Aba şu beyanlarda bulundu: “ Ben Altı
Nokta Körler Derneği üyesi olup sağ gözüm görmemektedir. Yeni çıkan Özürlüler Yasasına göre ben ve
benim durumum da olan kişiler sağlam statüsünde oluyor. Yani benim özürlü kadrosundan işe girebilmem
için yada maaş alabilmem için % 40’lık bir özürüm olması gerekir oysa ben askerlikten muafım bu yasa şu
anda bizi mağdur etmektedir.”
Diyarbakır'ın Kaynartepe Mahallesi'nde ikamet eden ve maddi durumu kötü olan Bozkuş ailesi, sağır ve
dilsiz olan Ferhat Bozkuş (8), Melek Bozkuş (7) ve Zeynep Bozkuş (3) adlı çocuklarının tedavi
ettiremediklerini belirtti. İlk doğduklarında durumlarını fark etmeyen aile daha sonra çocuklarının
rahatsızlanması üzerine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Tedavilerinin ardından
çocukların sağır ve dilsiz olduğu gerçeğini öğrendi. Diyarbakır Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü,
çocukların dilsiz ve sağır olduğuna dair rapor verdi. Rapor aldıktan sonra Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi'ndeki doktorlar çocukları Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ankara'ya
giden aile, çocuklarının durumuna ilişkin rapor aldı. Çocuklara işitme cihazının takılması gerektiğinin
belirtilmesi üzerine aile sıkıntıya düştü.
Doğuştan görme engelli olan Eğitim Sen üyesi tarih öğretmeni Ali Ercan, 18 yıllık meslek hayatı boyunca
görme özürlüsü olduğu için sürekli soruşturma ve sürgünlere maruz kaldığını belirterek, son olarak görev
yaptığı Adana'nın Seyhan İlçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından zorla özürlülük derecesinin
tespitine ilişkin rapor alınması için sevk kağıdı imzalatıldığını belirtti. Eğitim Sen Adana Şubesi, yüzde 100
görme engelli tarih öğretmeni Ali Ercan adlı üyelerine, Seyhan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından zorla
sevk kağıdı imzalatıldığını 31 Ocak günü bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu.
Bebekken geçirdiği menenjit sonrasında zihinsel engelli olan Filiz Açıl, ailesi tarafından 16 yıl boyunca
tutulduğu evlerinin bodrumundaki izbe odadan, 14 Şubat günü Sarıyer Kaymakamlığı ilçe sağlık
ekiplerince kurtarıldı. Yıllarca günde bir kez leğende önüne getirilen yemeği yiyen, yıkanmayan Filiz
hastanede tedavi altına alındı.
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Mardin merkez, Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Midyat ilçelerinde engelliler için açılan dernekler ekonomik
sıkıntılar yaşıyor. 2 yıl önce açılan Kızıltepe Engelliler İle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin 730'a
yakın üyesi var. 136 üyesi çocuk, 27 üyesi kadın olan derneğin başkanı Mustafa Sessiz, 'Üyelerimizin 80'i
yatalak ve bunların beze ihtiyacı var. Ülkemizde engellilere iş imkanı yok bari yaşam imkanı sunulsun.
Sosyal hayata kazandırmak yerine kaderlerine terk ediliyor engelliler. Özürlülerin sorun ve ihtiyaçlarına
göre yasal düzenlemeler yapılmalı' dedi. 2 yıldır hiç bir kurum ve kuruluştan destek alamadıklarını
kaydeden Sessiz, 'Derneğimiz binanın ikinci katında ve biz bu engelli halimizle 2 kat çıkıyoruz. Bu bile
başlı başına bir sorun. Engellinin halini anlamak için her evde bir engelli olması gerekmiyor' dedi.
Adana'nın Seyhan İlçesi'nin Gülbahçe Mahallesi'nde ikamet eden Laçin ailesi, kızları Fatma'nın doğduktan
hemen sonra geçirdiği havale nedeniyle akli dengesini yitirmesi ve saldırganlaşması nedeniyle ellerini
arkadan bağlamak zorunda kaldıklaını belirttiler. 6 çocuk annesi Havva Laçin, kızının iyileşmesi için
ellerinden geleni yaptıklarını, fakat tedavisinin sonuçsuz kaldığını belirtti. Eşinin inşaat işçisi olduğunu ve
sürekli iş bulamadığını ifade eden anne Laçin, maddi durumlarının da kötü olduğunu dile getirdi.
Fırat Üniversitesi Otomotiv Öğretmenliği Bölümü'nü kazanan Enver Şahin (20) isimli öğrenci, öğrenimini
sürdürmek için binada yapılmasını istediği düzenlemeler reddedilmesi üzerine, okul yönetimine ihtarname
gönderdi. 2005 yılında geçirdiği kazanın ardından kaydını iki yıl donduran Şahin, tedavisinin bitmesinin
ardından 2006 yılında okula başlamaya karar verdi. Şahin, 2007-08 öğretim yılında okula başlamak
istediğini dekanlığa bildirerek, asansör, rampa, derslik ve tuvalet gibi sorunların giderilmesini istedi. Ancak,
Dekan Prof. Dr. Kazım Pıhtılı imzalı cevapta, Şahin'in taleplerinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı
belirtilerek "...fakülte binasında kısa zamanda düzenleme yapılması mümkün görülmemektedir. Öğrencisi
olduğunuz otomotiv öğretmenliği programının derslerinin büyük bölümü uygulamalı atölye derslerinden
oluşup, uygulamalara bilfiil katılmanız gerekmektedir. Bu aşamada uygulamalara katılmanızın güçlükleri
bulunmaktadır" denildi. Şahin, bunu üzerine Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği avukatları aracılığıyla,
dekanlık ve rektörlüğe ihtarname gönderdi. İhtarnamede de, Anayasa'nın 42. maddesinde yer alan,
"Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz" ve 5378 sayılı Özürlüler Kanunu'un 15.
maddesindeki "Hiçbir gerekçe ile özürlülerin eğitim alması engellenemez" hükümlerini hatırlattı.
Görme engelli ilk milletvekili olan AKP İstanbul Milletvekili Lokman Ayva, tüm partileri engellilere yeteri
kadar şans tanımadığı için eleştirdi. Lokman Ayva, Meclis'te yaşadığı sorunları şöyle anlattı: "Anayasa ile
ilgili gizli oylama yapacağım, yapamıyorum. Çünkü birinden destek almam lazım. Cumhurbaşkanı
seçilecek, bunu gizli yapabilmek istiyorum. Elektronik oylama, yoklama, pusula yazmanın artık körlere
uygun hale getirilmesi gerekiyor."
Mersin'de girdiği Ortaöğretim Kurumları Sınavı'nda (OKS) Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'ni kazanan
bedensel engelli Ersin Lale, ulaşım engeli nedeniyle okula gidemiyor. Kazandığı okula hiçbir şehir içi
ulaşım aracının gitmediğini ve okul servisinin bulunmadığını belirten baba Hatip Lale, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile okul idaresine yaptığı yardım başvurusundan olumsuz yanıt aldı.

565

ENGELLİ HAKLARI | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

AYRIMCILIK
9 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Munasıp Sarı, iş başvurusu yaptığı bir işyerinde
kendisine Kürt olup olmadığının sorulduğunu, Kürt kökenli olduğu halde “hayır” dediğini, fakat daha sonra
Kürt olduğu öğrenilince işten çıkarıldığını ve hakarete maruz kaldığını belirtti. Munasıp Sarı, olayla ilgili
konuşma kayıtları ve iş sözleşmesinin mevcut olduğunu da belirtti.
Eğitim Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, AKP'nin yönetici atamalarında kadınları adeta unuttuğunu
belirterek, "Atamaların cinsiyet tablosu, AKP iktidarının erkek egemen karakterini açık bir şekilde gözler
önüne seriyor" dedi. Dinçer, "Yaptığımız tespitlere göre Milli Eğitim Bakanlığının yönetici ve yönetici
yardımcısı atamalarının ezici çoğunluğu erkeklerden oluşmaktadır. Atamalar arasında bilgilerine
ulaşabildiğimiz 3653 yönetici ve yönetici yardımcısının yüzde 94.9'u erkek iken sadece yüzde 5.1'i
kadındır. Kadın yönetici atamalarının tamamına yakını ana okulları ve kız meslek liselerine yapılanlardan
oluşmaktadır" dedi. Bu tablonun kendilerini şaşırtmadığını ifade eden Dinçer, "Çünkü AKP iktidarı cinsiyet
eşitliği konusunda daha başından sınıfta kalmış bir iktidardır. Meclis'in cinsiyet tablosu ortadadır. Bu iktidar
kadınları görmezden gelen hatta onlarla kavgalı bir iktidardır. Zira kadın örgütleriyle mahkemelik olan bir
kadından sorumlu devlet bakanı bu
hükümetten çıkmıştır. İktidarın lideri, bir
çiftçiye 'ananıda al git' diyebilmiştir"
dedi.
Dinçer,
toplumun
yarısını
oluşturdukları gibi eğitim ve bilim
İmam: Kadın çalışmasın nefsine hâkim olamaz
emekçilerinin de yarısını oluşturan
İstanbul Beylikdüzü'nde, cuma namazında "Kadınlar
kadınların, yönetim kademelerinde de
nefsine hâkim olamaz, karılarınızı çalıştırmayın" diye vaaz
en az bu oranda temsil edilmeleri
veren imamı cemaat şikâyet etti. İmam ise kendini
gerektiğini ifade etti.
savundu: Bunlar İslam'ın emri.
İstanbul Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camisi
Şırnak'ta şehit olan Emrah Eryılmaz'ın
İmamı Hasan Hakyemez, cuma namazı öncesi verdiği
(21) cenaze namazını kıldıran Niğde
vaazında, "Karılarınızı çalıştırmayın. Kadın nefsine hâkim
Müftüsü Yüksel Kaymak, 7 Ekim günü
olamaz" deyince cemaat tarafından Büyükçekmece
Şırnak'taki
Gabar
Dağı'nda
Müftülüğü'ne şikâyet edildi. İddiaya göre İmam Hasan
gerçekleştirilen saldırıda
yaşamını
Hakyemez, Kurban Bayramı'nın ikinci günü kılınan cuma
yitiren Emrah Eryılmaz Niğde'de
namazı öncesinde "Kadınların çalışmasının İslam'a göre
cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü
caiz olmadığı" yönünde bir vaaz verdi. İddiaya göre imam
Yüksel Kaymak, "Bu Ermeni p... dersini
Hasan Hakyemez, Kurban Bayramı'nın ikinci günü kılınan
millet olarak vermeyi bizlere nasip et
cuma namazı öncesinde özetle şöyle dedi: "Eşini çalıştıran
yarabbi" şeklinde dua etti.
adamın biri bana gelerek, karısının kendisini patronu ile
aldattığını ve ne yapması gerektiği sordu. Ben diyorum ki,
Esenyurt Ali Kul Çok Programlı
karılarınızı çalıştırmayın. Çalıştırırsanız günaha girersiniz.
Lisesi'nde öğrenim gören B.K. isimli
Erkeğin tek nefsi var ve buna hâkim olabiliyor. Halbuki
öğrenci, “alevi” olduğu için edebiyat
kadının 9 nefsi var, hangisine hâkim olsun? Çalışan kadın
öğretmeni Zeki Yılmaz’ın dayak ve
işyerinde nefsine hâkim olamaz."
baskısına maruz kaldı. TBMM İnsan
YAZILI SAVUNMASI İSTENDİ
Hakları Komisyonu ayrımcılık iddiasını
Şikâyet sözlü olduğu için müftülük de imamı 'sözlü' uyardı.
İstanbul'daki araştırmaları sonucunda
Ancak tepkilerin artması üzerine Büyükçekmece İlçe
bir
raporla
resmileştirirken
aynı
Müftüsü Fahri Sağlık, yazılı savunma aldı. Sağlık, açılacak
partiden Esenyurt Belediye Başkanı
soruşturmada imamın uyarma ya da kınama ile
Necmi Kadıoğlu, belediyede memur
cezalandırılabileceğini söyledi. Öte yandan Beylikdüzü
olarak çalışan baba Ziram K.'yı,
Fatih Sultan Mehmet Camisi Yaptırma ve Yaşatma
öğretmen Zeki Yılmaz. ile belediyede
Derneği'nin 2006 yılında imam Hakyemez'in görevinden
buluşturdu. Ziram. K.'nın 'bir doktor ve
alınması için müftülüğe yazılı bir dilekçe verdiği de ortaya
kimi
gazetecilerle
görüşmemesini'
çıktı. (Sabah-30.12.2007)
istedi. Ziram K., 25 Kasım günü
oğlunun,
okulundaki
mezhep
ayrımcılığını
anlattığını
belirterek,
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“Ramazan ayıydı. Zeki Yılmaz, sınıflarına girmiş, bir kız öğrenciyi yemek yerken görmüş ve "Oruç
tutmuyor musun" diye sormuştu. Kız öğrenci, "Hasta olduğum için bugün tutmuyorum" dedi. Zeki Yılmaz.,
sınıfa dönüp, "İçinizde Alevi var mı?" diye sordu. B.K. "Ben Aleviyim" dedi. Öğretmen, Burak'a "Siz Aleviler
neden oruç tutmuyorsunuz. Senin benden çekeceğin var" dedi. B.K.'nın yaşamı altüst olmuştu: "Beni,
arkadaşımla konuşuyorum diye dövdü, karnıma vurdu. Yazılıdan sıfır verdi ve arkadaşlarımın önünde
aşağıladı. Bir hafta okula gidemedim. Başka sınıfa geçmek istedim ama olmadı. Korkudan kendimi derse
veremiyorum." eki Yılmaz hakkında adli soruşturma başlatılmadı. TBMM İnsan Hakları Danışma
Kurulu'nun 'ayrımcılıkla' suçladığı Yılmaz'a, sadece 30 YTL maaş kesme cezası verildi ve civardaki bir
okulda geçici şekilde görevlendirildi.
İzmir'in hemen hemen tüm ilçelerinde 'Türk nüfusunun artışı sağlansın Kürt nüfusu azaltılsın' talebiyle
düzenlediği ırkçı kampanyalarla gündeme gelen İzmir Türkçü Toplumcu Buduncular Derneği hakkında,
'Irkçı faaliyet yürüttüğü' gerekçesiyle İzmirli 16 avukat, sendikacı ve hekim tarafından İzmir Cumhuriyet
Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, dernek
hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek aşağıladığı' ve 'Dernekler Kanunu'na muhalefet ettiği'
suçlamasıyla İzmir Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Hazırlanan iddianamede, derneğin halkı kin ve
düşmanlığa tahrik ederek aşağıladığı ve Dernekler Kanunu'na muhalefet ettiği belirtildi. İddianamede, Türk
nüfusunun artışının sağlanması ve Kürt nüfusunun azaltılması için yürütülen kampanyalar ve derneğin
internet sitesinde yer alan ırkçı ifadelere yer verildi. İddianamede, Dernek Başkanı Rıfat Cenk
Tozkoparan'ın 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve aşağılamak' ile 'Dernekler Kanunu'na muhalefet'
suçlarından toplam 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ve 500 YTL para cezasıyla cezalandırılması
isteniyor.
Mersin’in Toroslar Beldesi'ne bağlı Demirtaş Mahallesi'nde yol ve altyapı çalışmasını yürüten MHP’li
Toroslar Beldesi Belediyesi’nin Kürt kökenli vatandaşların yoğun yaşadığı bölgenin altyapısını yapmadığı
iddia edildi. Demirtaş Mahallesi'ne göç eden Kürtler, MHP’li belediyenin diğer tüm mahallelerde altyapı ve
kanalizasyon çalışması yaptığını ancak, Kürtlerin yoğun yaşadığı 77.075 sokaktaki yol ve altyapısı
yapmadığı gerekçesiyle 22 Ağustos günü Toroslar Belediyesi'ne yürüdü.
Mersin’de Kasım ayında, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler mahallelerde bildiri dağıtarak Kürt esnaflardan
alış veriş yapılmaması yönünde çağrı yaptı. Dağıtılan bildirilerde, “Mahallenizde kurulan semt pazarında
harcamış olduğunuz paralar PKK terör örgütüne yardım olarak gidiyor. Hain birer kurşun olarak bize
dönüyor. Kürt esnafla alış veriş yapmayın” şeklinde provokatif uyarılar bulunuyor.
11 Aralık günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan Hasan Alavi, kızı Sebahat Alavi’nin 23.11.2005
tarihinde 22184 protokol no ile yapılan pediatrik nörolojik muayenesinde hastanın Cerabral paisi mental
retardayon epilepsi doğumsal kalça çıkığı ile tahrip edildiği, özür durumunun %100 olup rapor Erzurum
Atatürk Ünv. Tıp Merkezi Yakutiye ve aziziye Araştırma Hastaneleri Başhekimliği tarafından verilmiştir. Bu
rapora dayanarak kızının özürlü maaşı alması için gerekli evraklarını da tamamlayarak Yedisu ilçesi
kaymakamlığına başvurduğunu ancak dosyanın defalarca emekli sandığı tarafından eksik evrak nedeniyle
geri geldiğini,ayrıca Hasan Alavi’nin şahsının almakta olduğu yaşlılık maaşı ile yararlandığı yeşilkartının
iptal edildiğini, bu iptale ilişkin olarak kendisine herhangi bir bilginin verilmediğini; belirtiği durumun
sebebinin “Suriye uyruklu bir PKK militanının Yedisu Jandarma Komutanlığına teslim olması sonucunda
kendisinin de aralarında bulunduğu birçok kişinin ismini kullanmasından” kaynaklanabileceğini belirtti.
6 Aralık günü İHD Muş şubesine başvuruda bulunan Emrah Oğlağa, 10 yıldır Türkiye Kayak
Federasyonunu bünyesinde milli kayakçı olarak çalıştığını, 3-4 yıldır Uluslararası yarışmalara katıldığını,
Türkiye birincisi derecesinin olduğunu belirtip, geçen yıl Bolu Gerede de kampta olduğu sırada ”sen
bayrağa hakaret etmişsin” denilip iftira atılarak Milli takımdan atıldığını, asıl gerekçenin “ben kampta
Kürdüm” dediği için olduğunu belirterek hukuki yardım talep etti.
Van ilinde, Fethullah Gülen'in yaptırdığı Çağlayan Erkek Yurdu'nda kalan Muş Malazgirt Doğumlu Rıdvan
Söylemez ile isminin açıklanmasını istemeyen bir öğrencinin, Yurt Müdürü Mustafa İpek tarafından “Siz
burada Kürtçülük yapıyorsunuz. Türkiye gol yiyince sizler seviniyorsunuz” denilerek yurttan atıldığı
belirtildi.
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13 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Yılmaz Yakut, 11 Eylül günü Bağlar Dörtyol
Mevkiinde, sara (epilepsi) hastalığı nedeniyle kriz geçirdiğini ve düşerek yüzünden yaralandığını, tedavi
için Girne Caddesinde bulunan 5 Nisan Sağlık Ocağı’na müracaat ettiğini, sağlık ocağında adını bilmediği
başörtülü bir hemşire veya doktora rahatsızlığını ifade ederek pansuman olmak istediğini, ancak başörtülü
yetkilinin kendisine pansuman yapamayacağını ve pansuman yapacak bir görevlinin de burada
bulunmadığını söylediğini, bu esnada sağlık ocağında bulunan diğer hasta ve veya yakınlarını duruma
müdahale ettiklerini ancak başörtülü görevlinin diğer hastaların da kendisine acil müdahale gerektiği
yönündeki beyanlarını dikkate almayarak pansuman yapılmayacağını söylediğini, bunun üzerine sağlık
ocağından ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.
1 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Mevlude Adanır 29 Ekim günü Cumhuriyet
Bayramı’nın kutlandığı sırada “Kürt olmaları” nedeniyle Tire ilçesi Güpçen-Kahrat bulunan evinin üç kişi
tarafından taşlandığını “bu memleket bizim, Kürtleri istemiyoruz” diyerek küfürlere maruz kaldıklarını, bir
süre sonra ayrılan bu kişilerin bir süre sonra bu kez arabayla gelerek evin avlusunda “kahrolsun Kürtler,
sizi burada yaşatmayacağız, Kürtlere ölüm” diyerek slogan attıklarını, 1 Kasım günü can güvenliği
nedeniyle Tireyi terk ettiğini belirtti.
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ÖZEL RAPORLAR
19-20 ARALIK 2006 TARİHLERİNDE MERSİN ÜNİVERSİTESİNDE MEYDANA
GELEN ÖĞRENCİ OLAYLARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA-İNCELEME RAPORU
(26.01.2007)
OLAY
19-20 Aralık 2006 tarihlerinde Mersin Üniversitesi’nde olaylar meydana gelmiş, bu olaylarda 8’i öğrenci
olmak üzere onlarca kişi yaralanmış, 2’ si çocuk olmak üzere 67 kişi gözaltına alınmış, olaylarla ilgili 13
kişi tutuklanmıştı. İHD Mersin şubemize yapılan Vatit Abi, Telli Çiçek, Av. Ali Bozan ve 12 kişinin yazılı
başvurusu üzerine, Şube Başkanı Celal Sonuvar ve YK Üyesi Av. Abdulselam Duran belirtilen tarihlerde
olay mahalline giderek gözlemlerde bulunmuş, olayların daha da büyümemesi için girişimlerde
bulunmuştur.
AMAÇ
Bu olayların gözlemine dayalı İHD Mersin Şubesinin ön raporu Merkez Yönetim Kurulumuzda
değerlendirilmiştir. Meydana gelen bu olayların daha kapsamlı bir şekilde araştırılması gerektiği kanaatine
varan İHD Merkez Yönetim Kurulumuz, Mersin iline giderek resmi yetkililer, sivil toplum örgüt temsilcileri,
mağdurlar, mağdurların aileleri, varsa görgü tanıkları ile görüşmek, araştırma ve incelemeler ile elde
edilen bilgiler ışığında rapor hazırlamak, raporu ilgili ve yetkili kurum ve makamlara göndermek,
kamuoyunun bilgilendirilmesi, çeşitli ulusal ve uluslararası mevzuatlarda güvence altına alınan hakların
korunmasına katkıda bulunmak, olayların fail/leri hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını talep
etmek amacıyla Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir İnsan Hakları Heyetinin oluşturulmasını
kararlaştırmıştır.
İHD Genel Merkezi, heyet adına 25.12.2006 tarih ve 201/2006/27-257 sayılı yazı ile 26.12.2006 günü için
Mersin Valiliği, Mersin C.Başsavcılığı ve Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden randevu talebinde
bulunmuştur.
HEYETİN OLUŞUMU
İnsan Hakları Heyeti;
İHD Genel Sekreter Yardımcısı Sevim Salihoğlu, İHD MYK üyesi ve Doğu, Güneydoğu Bölge Temsilcisi
Mihdi Perinçek, İHD MYK üyesi ve Akdeniz Bölge Temsilcisi Beyhan Günyeli Karadeniz ile İHD MYK üyesi
Ali Dinsever’den oluşmuştur.
Heyet, 26.12.2006 günü Mersin iline gitmiş; Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, C.Başsavcısı Cemil
Kuyu, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süha Aydın, Mersin Barosu Başkanı İsa Gök, İHD Mersin
Şube Başkanı Celal Sonuvar, YK üyesi A. Abdulselam Duran, Av. Bedri Kuran, Av.Dicle Yiğit, Av.Ali
Bozan ve mağdurlardan İlknur Çiçek, Meryem Özdemir, Bahdiyar Erol, Ahmet Cebba, Nejla Baksi,
Müslüm Tekinalp İle görüşerek görgü ve beyanlarını almıştır.
HEYETİN RESMİ YETKİLİLER İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMELER
Ahmet BÜYÜKÇELİK-Mersin Vali Yardımcısı
26.12.2006 günü saat 11.00’de, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, kendisiyle makam odasında yapılan
görüşmede, “ Çok fazla ayrıntıya giremiyorum; çünkü olay adliyeye intikal etmiştir. Gözaltılar var,
tutuklamanın olup olmadığını bilmiyorum. Tedbir olarak önleyici kolluk görevimizi yaparız. Olayın şu
andaki safhası adlidir.” biçiminde beyanda bulunmuştur.
Heyetin, “Polis, 19 ve 20 Aralık 2006 tarihlerinde Mülki İdare Amirinin emri veya Üniversite Rektörlüğünün
talebi üzerine mi üniversite kampüsünün içine girdi? Yoksa keyfiyeten mi girdi?” ile “Bir haber ajansı
muhabiri , Telli Çiçek, darp edilmiştir, bunun ile ilgili bir işlem tesis edilmiş midir? Olaylar ile ilgili idari bir
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soruşturma yapıldı mı? Yapılıyor mu?” sorularına, Vali Yardımcısı; “ Bu konuları araştıracağız.” biçiminde
beyanda bulunmuştur.
Cemil KUYU-Mersin C.Başsavcısı
26.12.2006 günü saat 11.30’da, Mersin C.Başsavcısı Cemil Kuyu, kendisiyle makam odasında yapılan
görüşmede, “Yasa gereği yapılan soruşturma ile ilgili bir şeyler söyleyemiyorum. Bir savcı arkadaşımızı
görevlendirmiş bulunuyoruz. Soruşturma adaletli bir şekilde yapılıyor, birilerinin kayrılması gibi bir durum
ve yaklaşımımız yoktur. Gözaltı ve tutuklamalar 20 Aralık 2006 günü meydana gelen olaylar nedeniyle
olmuştur. Ayın 19’unda meydana gelen olaylar ile ilgili savcılığımıza Emniyet Müdürlüğünden veya
vatandaşlardan doğru bilgi ve başvuru gelmemiştir. Vatandaşların böylesi talepleri varsa hemen bize
intikal ettirsinler, onları da soruşturma kapsamına alacağız. Heyet olarak sizin de ulaştığınız bilgiler varsa
onları da değerlendireceğiz. Söylediğiniz gibi raporunuz bize ulaşırsa onu da dosya kapsamına alacağız.
Herkese ve her kesime aynı düzeyde yaklaşıyoruz.” biçiminde beyanda bulunmuştur.
Süha AYDIN-Mersin Üniversitesi Rektörü
26.12.2006 günü saat 16.15’te Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süha Aydın, kendisiyle yapılan
görüşmede, “ Üniversitemiz mağdur olmuştur. Bazı öğrencilerimiz öğreniminden geri kalmıştır, bu
öğrencilerimizin eğitim hakkı ihlal edilmiştir. Üniversite yönetimi olarak olaya bütünlüklü bakıyoruz,
yalnızca bir taraftan olaya bakmıyoruz. Disiplinlik bir olay varsa disiplin mekanizmasını işleteceğiz.
Öğrencilerimizi haksız bir biçimde mağdur etmeyi düşünmüyoruz, disiplin mekanizmasını işletirken ille de
ceza vereceğiz diye bakmıyoruz. İdari soruşturma başlatmış bulunuyoruz. Olası olayları önlemek için 19
ve 20 Aralık 2006 tarihlerinde güvenlik güçlerinden yardım talep ettik, güvenlik güçleri çağrımız üzerine
üniversite kampüsüne girmiştir. Bazı dönemlerde bilinen bazı kişilerin üniversitemize girişini engelliyoruz.
Kampüsümüz geniş bir alanı kaplamaktadır. Zabıtai tedbirlerle duvarlardan yasaların suç saydığı aletlerin
girişini önlememiz mümkün değil; ayrıca inşaat alanından da malzeme alınması kolaydır. Niyeti iyi
olmayan kişiler isterlerse bunları mutlaka edinir. Üniversite güvenlik birimince tespit edilen bazı kişileri
Emniyet Müdürlüğüne bildirdik. Televizyonda yayınlanan görüntülerde gördüğüm ve elinde bıçak olan
kişi/öğrenci ile ‘taksi şoförü’ olarak iddia edilen kişiyi de Emniyet Müdürlüğüne bildirdik. Üniversitemizde
sükunet içinde bir eğitim için yönetim olarak çaba içindeyiz, çabamızı sürdüreceğiz. Bütün öğrencilerimizin
olabildiğince zamanında mezun edilip hayata atılmalarını sağlamaya çalışacağız, bunun için sivil toplumun
da bize yardımcı olması lazım ve sivil toplumdan bunu istiyoruz. İHD’nin bu girişimi önemlidir, kim hangi
hukukla bu katkıyı sağlayabiliyorsa sağlamalıdır. “ biçiminde beyanda bulunmuştur.
HEYETİN YAPTIĞI DİĞER GÖRÜŞMELER
İsa GÖK-Mersin Barosu Başkanı
26.12.2006 günü saat 10.00’da, Mersin Barosu Başkanı Av. İsa Gök, kendisiyle yapılan
görüşmede,”Avukat arkadaşlarımızın baromuza ilettiği bilgilere göre yaşanan gelişmeleri paylaşacağım.
Polisin üniversite içine girmesini doğru bulmuyorum. Tek yönlü yaklaşım var; ülkücüler korunuyor,
devrimci-demokrat öğrenciler takip edilmektedir. Okulda büyük bir maddi zarar olmuştur.
Devrimci,demokrat öğrencilerin içinde de bazılarının hareketli olduğunu düşünüyorum; ayrıca zincir ve
bıçaklar ile dışardan gelen bazı kişilerin varlığı da doğrudur. 2’si çocuk olmak üzere 67 kişi göz altına
alındı, bunlardan 12 tanesi tutuklandı. Hukuki yardıma ihtiyacı olan herkse yardımda bulunduk. Üniversite
yönetimi bu olayları önlemede birinci derecede sorumludur. Olay kamuoyuna saptırılarak yansıtılıyor. Bu
olayları Kürt öğrenciler çıkarıyor yaygarası yalandır, kendilerine ülkücü diyenlerin diğerlerine yönelmesi
var. Mersin özgün bir yerdir ve toplumu germeye çalışan küçük bir örgütlenme var. Gözaltına alınanların
ve tutuklananların hepsi sol görüşlü olanlardır. Emniyet Müdürlüğü fezlekeleri temel alınırsa- iyi ki adliye
çok itibar etmiyor- herkes ağırlıklı olarak çok büyük cezalar alabilir. Gözaltına alma sırasında öğrenciler
resmi,sivil polisler tarafından darp edilmişler. Gözaltı işlemi sonrası işkenceye dair müvekkillerimizden
beyan almadık.” biçiminde beyanda bulunmuştur.
Celal SONUVAR-İHD Mersin Şube Başkanı
İHD Mersin Şube Başkanı, kendisiyle yapılan görüşmede, “ Mersin Üniversitesi’nde yaklaşık üç hafta önce
de bazı öğrenciler saç, kılık kıyafetleri ileri sürülerek darp edilmişlerdi. 19 Aralık 2006 günü saat 14.00
dolaylarında DTP İl Başkanı Av. Ali Bozan şubemizi arayarak Mersin Üniversitesi kampüs girişinde bir
hareketliliğin olduğuna dair telefon aldıklarını söyleyerek İHD’den yardım talep edildiğini belirtti. YK üyemiz
Av. Abdulselam Duran’ı da aradım ve motosikletimle olay yerine intikal ettim. Oraya gittiğimde Av.A.Selam
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Duran, Av.Bedri Kuran, Av. Dicle Yiğit ve Av.Serhat Ölmez’in de az önce oraya varmış olduğunu
öğrendim. Kampüs girişinin sağ tarafında 35-40 kişilik bir grup ‘Ya Allah, Bismillah, Allah’u Ekber,
kahrolsun PKK’ biçiminde slogan atıyordu. Kampüs girişinde ise Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet
Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil yaklaşık yüz polis bulunuyordu. İçerde olan bazı öğrencilerin aileleri de
dışarıda duruyordu. Gazeteci Telli Çiçek, az önce slogan atan grup tarafından tartaklanmış, olay yerine
vardığımda hala yerde yatıyordu. Polis, ne aileleri ne de bizleri içeri alıyordu. Polis, slogan atan grup ile
aramızda bir hat oluşturdu. Aileler, kendileriyle yaptığımız görüşmede içerde bir grup öğrencinin olduğunu,
dışarı çıkamadıklarını, çıkarlarsa çatışmanın yaşanacağını söylediler. Polis yetkililerinden, içerde bulunan
öğrencilerin güvenliği sağlanarak dışarı çıkarılmasını talep ettik. Gözlemci heyet olarak ısrarımız üzerine
polis, slogan atan grubu uzaklaştırdı. İçerdeki öğrenciler, kampüs kapısına toplu olarak geldiler, basına
kısa bir açıklamada bulundular, kendileri tarafından temin edilen 3 servis aracına binerek üniversiteden
ayrıldılar. Araçla İHD Mersin Şubesine giderlerken motosikletim ile onlara eşlik ettim. Öğrenciler şube
binamızda da basın açıklaması yapıp dağıldılar. 20 Aralık 2006 günü saat 12.30 dolaylarında Mersin SES
ve Halk Evleri başkanları şubemize gelerek üniversitede olayların meydana geldiğini söyleyerek beraber
gitmemizi istediler. Ben Mersin’de bulunan STÖ yöneticileri ile toplantı yapacağımızı, vali ve rektörden
randevu talep edeceğimizi söyleyerek şube yöneticisi avukat arkadaşlarımızı oraya göndereceğimizi
söyledim. Olaylardan sonra saat 14.30 dolaylarında olay yeri olan Mersin Üniversitesi’nin kampus girişine
gittim. Bazı avukatlar da gelmişti. Aldığımız bilgi polisin yapılan basın açıklamasına müdahalesi ile
olayların meydana geldiği biçiminde oldu. Kapıda bulunan kişiler bize Tüm Bel-Sen’den bir yönetici ile
SES Şube Başkanı Yılmaz’ın içerde olduğunu söylediler. Başta üniversite güvenlik görevlileri içeri
girmemize izin vermediler. İHD Şube Başkanı olduğumu diğer arkadaşların da avukat olduğunu
söyledikten sonra içeri girdik, kapıdan 100-150 m ilerlemiştik ki karşıdan 30-40 kişilik bir grubun sivil-resmi
giyimli polis korumasında çıkış kapısına doğru gelişini gördük. Bize yaklaştıklarında, dün kapıda slogan
atan grup olduğunu gördük. Daha önce kampüse giren SES Şube Başkanı Yılmaz’ı cep telefonu ile
aradık, o da bize olayların bittiğini, tüm öğrencilerin göz altına alındığını söyledi. Geri döndük. Polis
müdahalesi sırasında yaralanan bazı öğrenciler Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülmüştü. Av. Ali Bozan ve
Av.Bedri Kuran ile birlikte hastaneye gittik. Yaralılar Mürsel Yılmaz, Baran Korkmaz ve Bahdiyar Erol’du.
Bir tanesi kafasına aldığı cop darbesi ile yaralanmıştı. Yaşanan olaylar üzerine Mersin’de bulunan 28
kurum temsilcileri olarak saat 18.30'da bir toplantı yaptık. Olayların büyümeden önlenmesi ve bir daha
böylesi olayların meydana gelmemesi için vali ve rektörlük ile görüşme kararı aldık. Randevu talebinde
bulunduk, iki kuruma yönelik bu talebimizi 21 Aralık günü yineledik, ne yazık ki 25 Aralık akşamına kadar
talebimize yanıt verilmedi.” biçiminde beyanda bulunmuştur.
Abdulselam DURAN-İHD Mersin Şube YK Üyesi
İHD Mersin Şube YK Üyesi Av.Abdulselam Duran, kendisiyle yapılan görüşmede, “ 19 Aralık 2006 günü
saat 14.00 dolaylarında DTP il başkanı Av. Ali Bozan, şubemizi ve beni arayarak Mersin Üniversitesi
kampus girişinde bir hareketliliğin olduğunu belirterek, kurum olarak İHD’den ve bir hukukçu olmamdan
kaynaklı benden yardım talep etti. Şube başkanımız Celal Sonuvar da beni aramıştı. Olaylardan haberdar
olan Av.Bedri Kuran, Av. Dicle Yiğit ve Av.Serhat Ölmez ile birlikte olay yerine gittik. Kampüs girişinin sağ
tarafında ‘Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber’, ‘Kahrolsun PKK’ biçiminde slogan atan 30-40 kişilik bir grup
duruyordu. Kampüs girişinde 100 kişilik Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil
polis bulunuyordu. Bazı öğrencilerin aileleri de dışarıda duruyordu. Gazeteci Telli Çiçek az önce slogan
atan grup tarafından tartaklanmış, olay yerine vardığımızda hala yerde yatıyordu. Polis ne aileleri ne de
bizleri içeri alıyordu. Polis slogan atan grup ile aramızda bir hat oluşturdu. Aileler, kendileriyle yaptığımız
görüşmede içerde bir grup öğrencinin olduğunu, dışarı çıkamadıklarını, çıkarlarsa çatışmanın meydana
geleceğini söylediler. Polis yetkililerinden, içerde bulunan öğrencilerin güvenliği sağlanarak dışarı
çıkarılmasını talep ettik. Hukukçu ve gözlemci heyet olarak ısrarımız üzerine polis slogan atan grubu
uzaklaştırdı. İçerdeki yaklaşık 150 öğrenci kampüs kapısına toplu olarak geldiler, basına kısa bir
açıklamada bulundular, kendileri tarafından temin edilen 3 servis aracına binerek üniversiteden ayrıldılar.
Araçla İHD Mersin Şubesine giderlerken özel aracımızla eşlik ettik, şubede basın açıklaması yapıp
dağıldılar. “ biçiminde beyanda bulunmuştur.
Bedri KURAN
Av. Bedri Kuran, kendisiyle yapılan görüşmede, “19 Aralık günü ben de olay yerine gitmiştim. Av. A.Selam
Duran’ın anlatımlarını beraber yaşadık. Ayrıca, 20 Aralık 2006 günü olaylardan sonra saat 14.30
dolaylarında olay yeri olan Mersin Üniversitesi’nin kampüs girişine gittik. Aldığımız bilgi polisin yapılan
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basın açıklamasına müdahalesi ile olayların meydana geldiği biçimde oldu. Kapıda bulunan kişiler bize
Tüm Bel-Sen’den bir yönetici ile SES Şube Başkanı Yılmaz’ın içerde olduğunu söylediler. Başta,
üniversite güvenlik görevlileri içeri girmemize izin vermediler. Avukat olduğumuzu söyledikten sonra içeri
girdik, kapıdan 100-150 m ilerlemiştik ki karşıdan 30-40 kişilik bir grubun sivil-resmi giyimli polis
korumasında çıkış kapısına doğru gelişini gördük. Bize yaklaştıklarında dün kapıda slogan atan grup
olduğunu gördük. Daha önce kampüse giren SES Şube Başkanı Yılmaz’ı cep telefonu ile aradık. O da
bize olayların bittiğini, tüm öğrencilerin göz altına alındığını söyledi. Geri döndük. Polis müdahalesi
sırasında yaralanan bazı öğrenciler Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülmüştü,. Av. Ali Bozan ve Celal
Sonuvar ile birlikte hastaneye gittik, yaralılar Mürsel Yılmaz, Baran Korkmaz ve Bahdiyar Erol’du. Bir
tanesi kafasına aldığı cop darbesi ile yaralanmıştı. Gözaltına alınan öğrencilerin adli tabiplikteki gözaltı
muayenesine avukat olarak hazır bulunmak üzere saat 17.30 dolaylarında adli tabipliğe gittiğimizde
muayene odasında resmi giyimli ve sivil polislerin olduğunu, muayenelerin bu ortamda yapıldığını gördük,
bu duruma itiraz ettik. Hastane yetkili doktoru H.C. Kurtoğlu polisin bulunduğu ortamda muayenenin doğru
olduğunu söyleyerek işlemleri devam ettirdi.” biçiminde beyanda bulunmuştur.
Dicle YİĞİT
Av.Dicle Yiğit, kendisiyle yapılan görüşmede, “19 Aralık ve 20 Aralık 2006 tarihlerinde Mersin
Üniversitesi’nde meydana gelen olaylar nedeniyle olay yerine giden İHD Gözlem Heyeti ve avukatlar
grubunda yer aldım. Av. A.Selam Duran ve Av. Bedri Kuran’ın beyanlarındaki görgülere ben de sahibim.
20 Aralık 2006 günü olaydan sonra Av. Ali Bozan, Av.Serhat Ölmez, Av.Işıl Akan, Av.Cüneyt Durnaoğlu
ile birlikte saat 18.30 dolaylarında Emniyet Müdürlüğüne gittik. Bize gözaltıların Güvenlik Şubesinde
olduğunu söylediler; ancak işlemlerinin bitmediğini, bu nedenle görüştürmeyeceklerini ifade ettiler. Bir
kısım gözaltıların Güneykent Polis Karakolunda olduğunu belirttiler. Kolluk ifadelerinde avukat olarak
bulunmak için oraya gittik, iki kişinin ifadesinde hazır bulunduk. Daha sonra engel çıkardılar, şüphelilerin
beyanlarından sonra bizlerin ifadelerde hazır bulunup bulunamayacağımızı söylediler. Daha sonra
CMK’dan avukat talep edildi, biz de Emniyet Müdürlüğündeki gözaltıların ifadelerinde hazır bulunduk.
Gözaltındaki şüpheliler, beton zeminde yattıklarını, 5-6 kişiye bir battaniye verildiğini söylediler.” biçiminde
beyanda bulunmuştur.
Ali BOZAN
Av. Ali Bozan, kendisiyle yapılan görüşmede,” 19 ve 20 Aralık 2006 tarihlerinde yaşanan olaylar nedeniyle
Mersin Üniversitesi kampüsüne giden heyet ve avukatlar içinde yer aldım. Av. A.Selam Duran ve Av. Dicle
Yiğit’ın beyanlarındaki görgülere ben de sahibim. 19 Aralık günü öğlen saatlerinde beni üniversitede
okuyan bir öğrenci telefonla aradı ve okulda gerginliğin olduğunu söyledi. Ben de İHD’yi, bazı sivil toplum
örgüt yöneticilerini ve tanıdığım bazı avukat arkadaşları aradım. Arkasından bazı il ve ilçe yöneticilerimiz
ile birlikte gittik. Giriş kapısına vardığımızda üniversite kampüsünden polis korumasında bir grup dışarı
çıktı. Bu gruba karşı korumasız kalmıştık. Bu arada Çiftlik Köyü’nden gelen bir grup insan bu gruba katıldı.
Kapının yaklaşık 10 m gerisinde bulunan gazeteci Telli Çiçek, resmi giyimli ve sivil polisler ile üniversite
güvenlik elemanlarının gözleri önünde bu grubun saldırısına maruz kaldı, tartaklandı. Görevliler bu
saldırıya karşı tedbir almadığı gibi saldırıya da müdahale etmedi.” biçiminde beyanda bulunmuştur.
İlknur ÇİÇEK (1982)
İlknur Çiçek, kendisiyle yapılan görüşmede, “ Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4.
sınıf öğrencisiyim. 19 Aralık 2006 günü saat 11.00 dolaylarında Meslek Yüksek Okulu içinde çoğunluğu
öğrenci olmayan, ellerinde zincir, bıçak olan kişilerin toplandığını, 2 solcu öğrencinin dövüldüğünü duyduk.
Çevik Kuvvete bağlı resmi kıyafetli polisler ile sivil polisler onları korumaya alarak dışarı çıkardılar.
Yaşananları protesto etmek için 20 Aralık 2006 günü saat 12.00’de öğrenciler tarafından Meslek Yüksek
Okulu önünde bir basın açıklaması yapılacaktı, polisler buna engel oldular. Bu yüzden basın açıklaması,
yüksek okula yakın olan yol üzerinde yapıldı. Engellemenin nedeni konusunda tartışma yapılırken polis
saldırdı, coplarla vurmaya, gaz bombası atmaya başladılar. Bizler de kaçışmaya başladık. Polisler
kovaladı. Ben de fakülte binasına girdim, polisin kovalamacası devam etti, bazı arkadaşlarla birlikte okulun
üst katındaki öğretim görevlisinin odasına girdik. Pencereden gelişmeleri seyrediyorduk. O sırada okulda
ders işleniyordu. Resmi giyimli birkaç polis ile sivil bir polis fakültemizin kapı dahil bazı camlarını kırdı. Bu
polisleri görürsem, en azından saçaları dökülmüş,kel olanı teşhis edebilirim; çünkü o polis bütün gün
oradaydı. Beni ve arkadaşlarımı, o gün fakülteyi terk etmeyen öğretim görevlisinin yanında döverek göz
altına aldılar ve arabaya götürünceye kadar dövdüler. Gözaltı işlemi için adli tabipliğe götürüldüm, doktor
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darba maruz kaldığımı verdiği raporda belirtti. Emniyet Müdürlüğünde yer kalmadığı gerekçesiyle birkaç
arkadaş ile birlikte Soğuksu Polis Karakoluna götürüldüm. Ailemize telefon etmemize izin vermediler. Bazı
kağıtları imzalattılar ancak bu kağıtların neye ait tutanaklar olduğunu bilmiyorum. 22 Aralık günü
C.Başsavcılığına çıkarıldım. C.Savcılığından serbest bırakıldım. Gözaltında iken avukat ile görüştüm.
Gözaltında fiziki işkenceye maruz kalmadım. Okul binasındaki tahribat polisin saldırısından sonra
meydana geldi.” biçiminde beyanda bulunmuştur.
Meryem ÖZDEMİR
Meryem Özdemir, kendisiyle yapılan görüşmede, “Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. 19 Aralık 2006 tarihinden önce yapılan bir saldırıyı kınamak için 19 Aralık
günü bir bildiri dağıtıldı. Meslek Yüksek Okulunda bildiri dağıtılırken 20-25 kişilik ‘ülkücü’ grubu saldırdı.
Ahmet Cebba adlı arkadaşımızı yakalayıp darp ettiler. 20 Aralık günü bu saldırıyı protesto etmek amacıyla
bir basın açıklaması yapılacaktı. Kampüs içindeki Cumhuriyet Alanı’ndan Meslek okuluna kadar yürüyüş
yapacak, orada açıklamada bulunacaktık. Yürüyüşümüz engellendi, biz de yol üzerinde oturma eylemi
yapmak istedik. Açıklamamız okundu, o sırada polis müdahale etti. Polis bizi vadi denilen bölüme doğru
kovalarken, sivil polisler de yukarıdan bize taş atıyordu. Fen-Edebiyat Fakültesine doğru koşmaya
başladık, arkamızdan gaz bombası atılıyordu. Baran Bozkurt ve Mürsel Yıldız adlı arkadaşlarımız
yaralandı. Bu fakülteyi geçtikten sonra beni ve Orhan Atıcı isimli arkadaşı gözaltına aldılar. 3 polis bizi
yere yatırıp bize copla vurdular, tekme tokadın yanı sıra saçımı çeken polis bana o… diye küfür etti,
ellerimizi kelepçeledi, oradaki bayan polis kolumu sıktı, amiri engelledi. Bu bayan polisi görürsem tanırım.
Sol kol ve sağ bacağımda morluklar oluştu. Soğuksu Karakoluna götürüldüm. Hastaneye götürülürken
lavabo ihtiyacıma tuvaletin kapısını açık bırakarak izin verdikleri için ihtiyacımı gideremedim. 22 Aralık
günü C.Savcılığından serbest bırakıldım. Okul camlarını polislerin kırdığını gördüm.” biçiminde beyanda
bulunmuştur.
Bahdiyar EROL (1985)
Bahdiyar Erol, kendisiyle yapılan görüşmede, “ Ben, Mersin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4.
sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık üç hafta önce okul dışından gelen satırlı-bıçaklı ve yaşları oldukça büyük olan
bir grup, arkadaşlarımızla oturduğumuz açık alanda saldırıda bulundu. Bu olayı protesto etmek için 19
Aralık günü bildiri dağıttığımız sırada içlerinde öğrenci olmayan bir grup, bildiri dağıtan sol görüşlü öğrenci
arkadaşlara saldırmış, arkadaşların yaralanmalarına neden olmuştu. 20 Aralık günü, bir gün önce
meydana gelen olayı protesto etmek için bir basın açıklaması yapılacaktı. Basın açıklamasının bitmesiyle
birlikte polisler saldırdı, kafama 8-10 kez cop darbesi aldım. Polis bazı kişileri hedefleyerek onlara
saldırıyordu. Gördüğünüz gibi gözlerimde morluklar, kafamda 12 dikiş var. Gaz bombası ile yaralananlar
var. Emniyet Müdürlüğüne götürülürken özellikle bayan arkadaşlarımıza hakaret ediliyordu. Psikolojik
işkenceye maruz kaldım. Polisler bize hitaben 15-20 gün rapor alabileceklerini ve bununla birlikte tazminat
hak ettiklerini ifade ediyorlardı.” biçiminde beyanda bulunmuştur.
Ahmet CEBBA (1986)
Ahmet Cebba, kendisiyle yapılan görüşmede, “Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim,
19 Aralık 2006 tarihinde kütüphaneye giderken protesto bildirisini dağıtan arkadaşlara saldıran 10-15
kişilik grup daha sonra da bana saldırdı. Kafamı tekmelediler, yaralandım. Bana saldıranları şikayet etmek
üzere karakola gittim, polisler ifademi aldıktan sonra beni Tıp Fakültesi Hastanesine götürdüler. Darp
edildiğime dair rapor verildi.” biçiminde beyanda bulunmuştur
Nejla BAKSİ
Nejla Baksi, kendisiyle yapılan görüşmede, “Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümü
öğrencisiyim, arkadaşlarımdan 19.12.2006 tarihinde okulda bazı olayların meydana geldiğini ve yaşanan
olaylara ilişkin 20.12.2006 günü basın açıklaması yapılacağını duydum. Ben de basın açıklamasına
katılmak üzere Çiftlik Köy kampüsüne gittim. Saat 13.00 dolaylarında içeriye girdiğimde kampüsün
içersinde Cumhuriyet Meydanı diye anılan alanın civarında panzerler, Çevik Kuvvet ekipleri ve sivil polisler
vardı. Rektörlük binasının önünde bekleyen sivil polis ekipleri rektörlüğün önünden geçmemizi
engellediler. Bunun üzerine binanın arkasından, çarşı denilen bölgeden alana geçtim. Alana vardığımda
60-70 civarında kişi toplanmıştı. Benim alana varmam ile birlikte yürüyüş başlamıştı. Bu arada
üniversitenin içinden başka öğrenciler de katıldı. Yaklaşık 300 öğrenci olmuştu. Cumhuriyet Alanı’ndan
yüksek okula doğru yürüyüşümüz devam etti. Daha sonra öndeki öğrenci arkadaşlara hitaben bir açıklama
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yapıldı, ben en arkada olduğum için ne konuşulduğunu duyamadım. Öndekiler oturunca ben de oturdum.
15-20 dakika bekletildik. Geri dönmek üzere yürüyüşe başladığımız sırada polis müdahale etti. Polisin
müdahalesi üzerine sağa sola kaçışmalar oldu. Ben de vadi diye tabir edilen bölgeye kaçtım, bu sırada bir
çukura düştüm. Kaçan öğrencilerden biri de üzerime düştü. Ayağı burkulanlar oldu, ben de ayakkabımı
düşürdüm. Polis üzerimize taş ve benzeri cisimler atıyordu. Vadiye indikten sonra Cumhuriyet Alanı’na
dönerken gaz bombaları atıldı, kendimi korumak için kantine geçtim. İlk etapta bizi içeriye alıp kapıyı
kilitlediler. Yaklaşık on kişiydik, aramızda kafasından yaralanan bir öğrenci vardı, gaz bombasından
etkilenenler vardı. Yaralı öğrenci de bizimle birlikte kantine girmek istedi; ama kantin görevlisi başımı
belaya sokmayın, diyerek onu içeri almadı. Kantindeyken dışarıda olup bitenleri seyrediyorduk. Polis
öğrencilere coplarla saldırıyordu, gaz bombaları atılıyordu. Bu arada bir grup Çevik Kuvvet ekibi kantine
doğru gelince kantin görevlileri bizi dışarı çıkardı. Dışarı çıkarılınca polisler bize doğru yöneldi, ben de
yalın ayak kaçtım. İki bayan sivil polis yakaladı ve diğer polislere teslim etti, polis otosuna bindirildik, daha
sonra otobüse bindirilmek üzere indirildik. Cep telefonu ve kimliğim alındığında sözlü hakaretlere maruz
kaldım. Kahraman adında kaburgası kırılan bir öğrencinin hastaneye götürülmesi ısrarımıza rağmen,
öğrenci götürülmedi. Kampüs içinde yaklaşık saat 16.00’ya kadar bekletildik, daha sonra hastaneye
götürüldük. Hastanede şikayetini dile getiren öğrencilere coplarla saldırılmaya çalışılıyordu. Bir aile bana
orada bir ayakkabı verdi. Bu arada polisler, ayakkabın nerede, diyerek olaylara karıştığımı söylüyorlardı.
Oradan Emniyet’e götürüldük. Hakaretler devam etti, hatta bayanlara sarkıntılık dahi yapıldı.” biçiminde
beyanda bulunmuştur.
Müslüm TEKİNALP
Müslüm Tekinalp, kendisiyle yapılan görüşmede, “Mersin Üniversitesi öğrencisiyim, dönemin başından
itibaren 15 kişilik ülkücü grup yurtta kalan öğrencileri taciz ediyordu. Özellikle Kürt kökenli öğrencilere
yönelik tahrik ve tacizi tırmandırdılar. Bu giderek sol görüşlü herkesi kapsamaya başladı. Bizi saldırının
merkezine koyarak bizim üzerimizden tüm solcu gençleri de hedef almışlardı. Bu olaylar sivil polisin
desteğinde okula yansıtılmaya başlandı. Önce öğrencilerin kılık kıyafetleri bahane edilerek saldırıldı.
Yaklaşık 3 hafta önce saçı uzun, küpeli erkek öğrenciler; daha sonra eteği kısa olan kız öğrenciler
saldırıya uğradı, küfür ve hakaretler tahammül edilmez hale geldi. Biz de bunun önüne geçmek için
dayanışma içine girdik. Bunun için bir bildiri dağıttık, kendimizi korumaya yönelik dayanışmamızı
güçlendirmeye çalıştık. Bildiri dağıttığımız gün ülkücülerin saldırısına uğradık. Daha sonra sivil polislerin
desteğinde okuldan çıkarıldılar. Sivil polis ve Çevik Kuvvete bağlı polislerin gözü önünde toplu taşıma
aracından iki arkadaşımız indirilip dövüldü, dövülenler hastaneye kaldırıldılar. Ayın on dokuzunda
ülkücülerin bize saldıracağını duyduk. Biz de kendimizi korumak için toplandık. Okuldan tanıdığımız dört
ülkücü içimize girmeye çalıştı, tahrik ederek dağıtmak istediler. Bu olmayınca Uğur Cingöz adındaki
öğrenci ile yanındaki diğer üç kişi bana saldırdılar. O sıra Fen-Edebiyat Fakültesinin arkasındaki
arkadaşlar yardımıma koştular. Uğur’un yanındakiler kaçtı, ben de Uğur’un elindeki komando bıçağını
aldım. Bozan Bozkurt ve Burkay Savaşçı ile birlikte onun arkadaşlarımızdan dayak yemesini önledik ve
üzerindeki kimliği aldık. Onu deşifre etmek için kimliğini basına gösterdik, ardından onu bıçağı ile birlikte
polise teslim ettik. Saat 12.00-13.00 arasında yapmayı planladığımız basın açıklaması için Cumhuriyet
Meydanı’nda toplanmaya başladık. Bu arada yüksek okulda bir araya gelen ülkücülerin çıkarılmasını
polisten istedik. Polis bize saldırdı, gaz bombası attı, bu saldırı sırasında bir sürü arkadaşımız yaralandı.
Polis bizi kovaladı. Fen-Edebiyat Fakültesine girerek cam ve bilgisayarları kırdılar, panoları kırarak
‘Bunları sizden tahsil edeceğiz.’ diye bağırıyorlardı. ‘Bu camların hepsi canınıza batacak.’ diyorlardı.
Polislerden sakınırken arkadaşlarımız ile birlikte gözaltına alındık. Polis ‘Uğur’un elinden bıçağı alan sen
misin?’ diyerek beni dövmeye başladı. Yerde sürüklendim, polis otosuna atıldım. Bu esnada hocalarımız
olanları seyrediyordu. Gözaltı yerine kadar darp ve şiddet sürdü. Gözaltı süresince hakaret, tahrik ve taciz
devam etti. Doktora çıkarıldık, doktor gerekli muayeneyi yapmadı. Vücudumdaki çiziklere, önemli değil,
diyerek alay ediyordu. Rektörün gelişi ile bu olaylara start verildi.” biçiminde beyanda bulunmuştur.
Telli ÇİÇEK
Telli Çiçek, 21.12.2006 tarihinde İHD Mersin Şubesine yaptığı yazılı başvuruda, “ Ben Dicle Haber Ajansı
muhabiriyim. 19 Aralık 2006 günü Mersin Üniversitesi’nde gelişen olayları görüntülemek üzere kampus
girişine gittim. Çekim yaparken kapıda biriken grubun saldırısına uğradım ve darp edildim. Saldırı
sırasında Çevik Kuvvete bağlı resmi giyimli polisler ile bazı sivil polisler oradaydı ve bu saldırıyı
engellemek için gerekli çabayı göstermediler. Ayrıca, 20 Aralık 2006 tarihinde öğrencilerin saat 12.00 de
kampus içinde yaptığı basın açıklamasını gazeteci olarak izlemem üniversite kapısında görev yapan
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polisler tarafından engellendi. Yerel ve ulusal basının tüm muhabirlerine izin verilirken ben engellendim.”
biçiminde beyanda bulunmuştur.
HEYETİN YAPTIĞI TESPİTLER
Heyetimiz;
1- 20 Aralık 2006’da yapılan basın açıklaması eyleminde 2’si çocuk olmak üzere 67 kişinin gözaltına
alındığını, bunlardan 13 kişinin tutuklandığını,
2- Gözaltına alınma işlemi sırasında öğrencilerin darp ve cebire maruz kaldıklarını ve bu durumu aldıkları
tıbbi raporlarla kanıtladıklarını,
3-Gözaltına alınan öğrencilerden bazılarının sınavlarına katılamadığını tespit etmiştir.
AYDINLATILMASI GEREKEN NOKTALAR
1) 19 Aralık 2006 tarihinde saldırıya uğrayan öğrencilerden Ahmet Cebba’nın polis karakoluna şikayette
bulunmasına ve darp edildiğine dair raporu olmasına rağmen saldırganlar hakkında niçin yasal işlemlere
başlanmamıştır ? Mersin Cumhuriyet Başsavcısı heyetimize bu olayların kendilerine yansıtılmadığını
beyan etmiştir. Bu durum, Ahmet Cebba’nın şikayetini alan ve kendisini adli tabipliğe sevk eden polis
karakolunun görevini yapmamasından mı kaynaklanmaktadır?
2) Saldırıya uğrayan öğrencilerden Müslüm Tekinalp’in raporumuza yansıyan beyanlarında bahsi geçen
ve öğrenciler tarafından elindeki bıçakla birlikte polise teslim edildiği belirtilen Uğur Cingöz adlı öğrenci;
üniversite içine bıçaklı olarak nasıl girebilmektedir? Bu kişi hakkında herhangi bir soruşturma yapılmış
mıdır?
3) 20 Aralık 2006 günü üniversitedeki saldırıları kınamak için yapılan basın açıklamasına gaz bombası ile
müdahale etme ve katılımcıları gözaltına alma emrini kim vermiştir?
4) Öğrencilerin ve avukatların iddialarına göre adli tabiplikteki muayene esnasında polislerin dışarıya
çıkmadığı iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise nedeni nedir?
5) 19 Aralık tarihinde meydana gelen olaylarda saldırgan grup içinde üniversiteye girdiği basın organları
tarafından da görüntülenen “taksicinin” kimliği tespit edilip, hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı? Bu kişi
üniversite kampusuna nasıl girmiştir?
6) 20 Aralık tarihinde polisin müdahalesi ile darp ve cebire maruz kalarak göz altına alınan öğrencilerin
tedavileri zamanında yapılmış mıdır?
7) Üniversite yönetimi ve diğer yetkililer bundan sonra üniversitede öğrencilerin eğitim haklarını
kullanabilmeleri için ne gibi önlemler almaktadır?
KANAAT ve SONUÇ
Kanaat;
Heyetimiz, resmi yetkililer, STÖ yöneticileri, mağdurlar ve görgü tanıklarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda
;
1) 19 Aralık 2006 günü meydana gelen saldırı ve yaralanma olaylarının faillerini bulup adli mercilere intikal
ettirmeyen; diğer yandan, meydana gelen saldırı ve yaralanmalara karşı demokratik haklarını basın
açıklaması yaparak kullanmak isteyen öğrencilere yönelik gereksiz ve ölçüsüz şiddet kullanan güvenlik
güçlerinin taraflı davrandığı,
2) Haksızlıklara karşı düşünceler ile taleplerin ifade edilmesi insancıl hukukun bir gereğidir. Bunun için
şiddeti içermeyen demokratik yöntemler kullanılmalıdır. 19-20 Aralık 2006 tarihlerinde bu hak kullanılırken
şiddet zemininin yaratıldığı,
3)Üniversite Yönetiminin, idari tedbirler ile olayların büyümesini önleme çabasını yeterince göstermediği,
durumu güvenlik güçlerine havale ederek olayların büyümesine yol açtığı,
4) Müdahale ile birlikte kovalanan bir kitlenin, gözaltına alınmaya yol açacak kovalamacayı gözardı edip,
etrafı tahrip etmeye yönelmesinin yaşamın doğal akışına aykırı olduğu
5) Basına yansıyan görüntüler ile tanık, mağdur ve Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süha Aydın’ın
anlatımlarına göre, kendilerini ‘ülkücü’ olarak tanımlayan grup içinde yer alan bazı kişilerin kanunların suç
aleti alarak tanımladığı aletleri kampus içinde teşhir ederek taşımalarının ve öğrenci olmayan kişi/kişilerin
bu grubun içinde yer almasının olayların büyümesine yol açtığı kanaatindedir.
Sonuç;
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Polisin üniversitelere yönelik baskısı ve üniversite içersinde uyguladığı şiddet başlı başına bir insan hakkı
ihlali olmasının yanı sıra özerk üniversite yönetim anlayışı ile çelişmektedir. Olaylar döneminde işkence
yasağı, öğrenim hakkı, mülkiyet hakkı ihlal edilmiş, adli tabiplik muayenesi ile ilgili ulusal ve uluslararası
hukuk ihlal edilmiştir.
Sevim SALİHOĞLU

Mihdi PERİNÇEK

İHD Genel Sekreter
Yardımcısı

İHD MYK Üyesi
Doğu, Güneydoğu
Bölge Temsilcisi
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Beyhan Günyeli
KARADENİZ

Ali DİNSEVER

İHD MYK üyesi
Akdeniz Bölge
Temsilcisi

İHD MYK Üyesi
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POLİS VAZİFE VE SALAHİYETİ YASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN TASARISI İNCELEME RAPORU
(01.06.2007)
Türkiye’de özellikle 1999 yılının başından itibaren AB uyum yasaları neticesinde meydana gelen
değişiklikler hak ve özgürlükler alanında çok rahatça gözlemlenebilmiştir. Ancak sonrasında dünyada ve
Ortadoğu’da meydana gelen gelişmeler sonucunda başını ABD’nin çekmiş olduğu, güvenliği ön planda
tutan bir blok oluşturulmuştur. Bu blok dünyada özgürlük mü güvenlik mi tartışmasına yol açmış ve sonuç
olarak da güvenlik, insan hak ve özgürlüklerinden daha öncelikli kabul edilmiştir. Türkiye 2006 yılında fiili
olarak güvenlikçi blok içerisinde yer aldığını Terörle Mücadele Yasası’nı mecliste kabul ederek
göstermiştir. Gelinen aşamada zaten TMY ile oldukça daraltılan hak ve özgürlüklerin daha da daraltılması
ve polise oldukça geniş yetkiler tanıyan bir yasa tasarısı meclise sunulmuştur. Bu yasa tasarısı Polis
Vazife ve Salahiyeti Yasası’nda değişiklik yapmaya yöneliktir. Mevcut yasalarda hak ve özgürlüklerin
kullanılması önünde onca engel varken buna yeni bir yasa metninin daha eklenmesi kazanımların
aşındırılması anlamına gelecektir. Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı hükümler
de taşıdığını düşündüğümüz bu tasarının meclisten geçmemesi gerektiğine dair hatırlatmamızı yaparken
tasarıya ilişkin görüşlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
Kanun tasarısı dokuz maddeden oluşmaktadır. Bunlardan iki madde kanunun yürütülmesine dairdir. İlk
önce başlıklar verilecek ardından değerlendirme yapılacaktır.
1-2559 sayılı PVSK’nın 4.maddesine ek olarak “durdurma ve kimlik sorma” başlıklı 4/A maddesinin
eklenmesi teklifi vardır.
2-2559 sayılı PVSK’ nın 5. maddesi “parmak izi ve fotoğrafların kayda alınması” başlığında değişiklik
yapılması teklifi vardır.
3-2559 sayılı PVSK’nın 9.maddesinin “önleme araması” adı altında değiştirilmesi teklifi vardır.
4- 2559 sayılı PVSK’nın 16.maddesinin “zor ve silah kullanma” başlığı altında değiştirilmesi teklifi vardır.
5-2559 sayılı PVSK’nın ek 6. maddesi “adli görev ve yetkiler” adı altında değiştirilecektir
6-2559 sayılı PVSK'nın “istihbarat faaliyetlerinde kullanılacak donanıma ilişkin” ek 7.maddesine iki
yeni fıkra eklenmesi teklifi vardır.
7-2559 sayılı PVSK'nın 3 maddesi, 17. maddenin ikinci,üçüncü,dördüncü, beşinci fıkraları ile, 20.
maddesinin birinci fıkrasını yürürlükten kaldırılması teklifi vardır.
8-Kanun tasarısındaki diğer iki madde ise yürürlük tarihi ve yürütecek olan organa ilişkindir.
TASARI MADDELERİNİN İNCELENMESİ
TASARI MADDE 1: Durdurma ve kimlik sorma
MADDE 4/A– Polis, kişileri ve araçları ;
1.Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek,
2.Bir suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin
faillerinin kimlik tespitlerini yapmak,
3.Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek,
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ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından da ya da topluma yönelik mevcut ya da
muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurulabilir.
Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için polisin tecrübesine ve içinde bulunulan durumdan edindiği
izlenime dayanan makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek fiili durumda ve keyfilik
oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz.
Polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir. Kimliğini
veya diğer gerekli belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir.
Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan süreden
fazla olamaz.
Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir.
Polis, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu
hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar vermesini önlemek amacına
yönelik gerekli tedbirleri alabilir. Ancak, bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın
dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerin açılması istenemez.
Bu kanun ve diğer kanunların verdiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında polis tarafından gerekli
işlemler için durdurulan kişiler ve araçlarla ilgili hükümler saklıdır.
Polis, görevini yerine getirirken kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra kişilere
kimliğini sorabilir. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları hususunda gerekli kolaylık gösterilir.
Polis, kimlik sorgulaması süresince kişiyi ve aracı bekletebilir. Bu sorgulama işlemi sırasında kimlik bilgileri
kayda geçilebilir. Belgenin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınılması veya gerçeğe aykırı
beyanda bulunulması dolaysıyla, ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak, durumdan derhal
Cumhuriyet Savcısı haberdar edilir. Bu kişi kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve
gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakımından 5271 sayılı CMK
hükümleri uygulanır.
Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son
verilir.
Nüfusa kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemeyen kişilerin nüfusa kayıtlarının temini için gerekli işlemler
yapıldıktan sonra 5. maddeye göre fotoğraf ve parmak izi tespit edilerek kayda alınır.
Kimliği tespit edilemeyen kişinin yabancı olduğunun anlaşılması halinde 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve
5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem
yapılır.
DEĞERLENDİRME:
1-Tasarının 1. maddesinde polisin durdurma ve kimlik sorma yetkisi düzenlenmiştir. Mevcut
kanunlarımızda düzenlenmemiş olan bir yetki olan durdurma yetkisi ilk kez bu tasarıda gündeme
getirilmiştir.
2-Durdurma yetkisinin kullanılmasında ve sınırının
bırakılmaktadır. Bu durum keyfiyete yol açabilecektir.

belirlenmesinde

inisiyatif

tamamıyla

polise

3-Durdurma için makul sebebin olması gereklidir, denilmiştir; ancak makul sebebin ülkemiz koşullarında
ne kadar geniş değerlendirilebileceği unutulmaması gereken bir noktadır. Kaldı ki her polis memurunun
“makul sebep”,”yeterli şüphe”,”gerekli tedbir” anlayışının farklı olduğunu düşünmekteyiz.
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4-Maddenin gerekçesine bakıldığında, kişilerin ve araçların bilgi amaçlı olarak durdurulabileceği; ancak
kişilerin burada bilgi vermede hukuksal sorumluğu olmadığı; fakat ahlaki yükümlülükten bahsedildiği
görülmektedir. Kişilerin önceden ahlaki bir yükümlük altına sokulması suistimale açık bir alan
yaratmaktadır.
5-Yine madde gerekçesinde durdurulan kişinin sorulara tatmin edici cevap vermemesi veya hiç cevap
vermemesi durumunda gerekli tedbirlerin alınabileceği belirtilmiştir. Ancak mevzuatta kişinin kimlik bilgileri
dışında herhangi bir beyanda bulunmak zorunluluğu olmadığı açıktır. Kanuni susma hakkının olduğu
unutulmamalıdır. Tasarı bizce bununla çelişmektedir.
6-Tasarıda ayrıca, durdurma işlemini yapan polisin aynı zamanda yeterli şüphe durumunda kişi üzerinde
yoklama ve sıvazlama yöntemiyle arama yapabileceği belirtilmiştir. Buradan hareketle aslında her
durdurma işlemi sonucunda, yeterli şüphe vardır, denildiğinde arama işlemi yapılacağı ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca durdurma işleminde aracın görünmeyen kısımlarının kişinin rızası ile aranabileceği ve bu rızanın
hukuka aykırı olmayacağı dile getirilmiştir. Ancak ev aramalarındaki rızanın hukuka aykırılığı kaldırmadığı
gibi buradaki rızanın da hukuka aykırılığı kaldırmayacağı görüşündeyiz.
TASARI MADDE 2- “Parmak izi ve fotoğrafların kayda alınması”
MADDE 5- Polis;
a) Gönüllü
b) Her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak için
başvuruda bulunan,
c) Başta polis olmak üzere, genel veya özel kolluk görevlisi ya da özel güvenlik görevlisi olarak istihdam
edilen,
ç) Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan,
d) Sığınma talebinde bulunan veya gerekli görülmesi halinde ülkeye giriş yapan sair yabancı,
e) Gözaltına alınan,
kişilerin parmak izini alır.
Birinci fıkraya göre alınan parmak izleri, münhasıran Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bir
sisteme kaydedilerek saklanır. Parmak izi, ait olduğu kişinin kimlik bilgileriyle birlikte, ne zaman ve kim
tarafından alındığı belirtilmek suretiyle sisteme kaydedilir. Ancak, parmak izinin hangi sebeple alındığı
sisteme kaydedilmez.
Olay yerinde elde edilen ve kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen parmak izleri, kime ait olduğu tespit
edilinceye kadar ilgili soruşturma dosya numarasıyla birlikte sisteme kaydedilir.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 81’inci maddesiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun’un 21 maddesi hükümlerine göre alınan parmak izleri de bu sisteme kaydedilir.
(a ) bendi hariç birinci fıkra ile dördüncü fıkra kapsamına giren kişilerin ayrıca fotoğrafları alınarak ikinci
fıkrada belirlenen esaslara uygun olarak parmak izi ile birlikte sisteme kaydedilir.
Bu sistemde yer alan bilgiler, kimlik tespiti, suçun önlenmesi veya yürütülmekte olan soruşturma ve
kovuşturma kapsamında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla, mahkeme, hakim, Cumhuriyet
Savcısı ve kolluk tarafından kullanılabilir.
Kolluk birimleri, kimlik tespiti yapmak ya da olay yerinden alınan parmak izini karşılaştırmak amacıyla
doğrudan bu sistemle bağlantı kurabilir.
Sistemde kayıtlı bilgilerin hangi kamu görevlisi tarafından ve ne amaçla kullanıldığının denetlenebilmesine
imkan tanıyan bir güvenlik sistemi kurulur.
Sistemde yer alan kayıtlar gizlidir, altıncı ve yedinci fıkrada belirlenen amaçlar dışında kullanılamaz.
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Sisteme kayıtlı olan parmak izi ve fotoğraflar, kişinin ölümünden itibaren on yıl ve her halde kayıt
tarihinden itibaren seksen yıl geçtikten sonra silinir.
Parmak izi ve fotoğrafların sistemde kaydedilmesi ve saklanması ile bu kayıtlardan yararlanmaya ilişkin
diğer esas ve usuller, İçişleri Bakanlığı tarafından Adalet Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.
5271 sayılı CMK Madde 81 de
1- Üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı şüpheli veya sanığın
kimliğinin teşhisi için gerekli olması halinde, Cumhuriyet Savcısının emriyle fotoğrafı, beden ölçüleri,
parmak ve avuç içi izi, bedeninde yer almış olup teşhisini kolaylaştıracak diğer özellikleriyle sesi ve
görüntüleri kayda alınarak, soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin dosyaya konulur.
2- Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza
verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleşmesi hallerinde söz konusu kayıtlar Cumhuriyet Savcısının
huzurunda derhal yok edilir ve bu husus tutanağa geçirilir.
DEĞERLENDİRME:
1-Tasarıda 5271 sayılı yasadan farklı olarak göze çarpan ilk husus parmak izi ve fotoğrafların alınmasında
ortada bir şüpheli veya sanığın olmamasıdır. Polis sadece suç sebebiyle değil, her türlü görevi sırasında
hakkında fıkrada sayılan bir işlem yaptığı kişilerin de parmak izini alabilecektir. Dolayısıyla suçlu ve
suçsuz ayrımının göz ardı edildiği kanaatindeyiz. Ayrıca tasarının gerekçesinde ayırt edici özelliklerin bu
tasarı kapsamında alınamayacağı belirtilmiş bununla da tasarıya bir dayanak yaratılmaya çalışılmıştır.
2–5271 sayılı yasa sadece bir şüpheli veya sanığın varlığı yeterli bulunmayarak, isnat edilen bir suçun
cezasının 2 yıl veya daha fazla olması halinde parmak izi alma ve fotoğraf çekme işlemi yapılabileceği
belirtilirken; yeni tasarıda bu husus tamamen göz ardı edilmiş, neredeyse her hal ve şartta bu işlemi
yapması için polise yetki tanınmıştır.
3-5271 sayılı CMK, sanık veya şüphelinin kimliğinin tespiti için gerekli olması halinde parmak izi ve
fotoğraf alınabileceğini belirtmişken; tasarıda gereklilik unsuru tamamen göz ardı edilmiş hatta bir adım
daha ileri gidilerek, vatandaşın “gönüllülük” temelinde de bu işlemleri yaptırabileceğini düzenlemiştir.
4–5271 sayılı CMK ve mevcut 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda fotoğraf ve parmak izi
alma işlemlerinin ancak Cumhuriyet Savcısının emriyle yapılabileceği düzenlemişken; tasarı kolluğa bu
yetkileri devretmiştir. Adli makamlar bu tasarıyla tamamen devre dışı bırakılarak kolluğa dönük hukuksal
denetimler bertaraf edilmiştir.
5-Tasarıda geniş kapsamlı ve neredeyse herkesi kapsayacak şekilde kayıt sistemi oluşturma hedeflenmiş,
bununla toplumun bir bütün olarak fişlenmesi hukuki dayanak bulmuştur. Burada özellikle toplumu
meydan getiren bireylerin tamamının ilerde suç işleyecek bireyler olabileceği olgusu ortaya konulmuş ve
potansiyel suçlu gözü ile topluma bakılmıştır.
6–5271 sayılı yasada alınan parmak izi ve fotoğrafların kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz
süresinin dolması, itirazın reddi beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleşmesi
hallerinde söz konusu kayıtların Cumhuriyet Savcısının huzurunda derhal yok edilip bu hususun bir
tutanakla tespitinin yapılması öngörülmüşken; tasarıda sisteme kayıtlı bu bilgilerin 80 yıl gibi uzun bir süre
saklanacağı belirtilmiştir. Hatta daha da ileri gidilerek, kişinin ölümünden itibaren 10 yıl boyunca da
saklanacağı düzenlenmiştir. Burada sistemdeki kayıtların kişinin cezai sorumluluğundan bağımsız olarak
değerlendirildiği, tamamen fişleme amacına dönük olduğu gerçeği karşımıza çıkmaktadır.
7-5271 sayılı CMK’da kayıtların yok edilmesi konusunda yetki, Cumhuriyet Savcılarına verilmişken;
tasarıda polis bu konuda da tam yetkili kılınmıştır. Kayıtların belirtilen süreler geçtikten sonra da silinip
silinmediğinin hukuki olarak denetlenmesine olanak tanınmamıştır.
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8- Ayrıca parmak izinin alınabilmesine dayanak sağlamak için uluslararası kararlara atıf yapılmış ve 2010
yılına kadar ülkedeki herkesin pasaport alabileceği ihtimalinden yola çıkılmıştır.
TASARI MADDE 3- “önleme aramaları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir”
“önleme araması”
MADDE 9- Polis, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş sulh ceza
hakiminin kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin
vereceği yazılı emirle kişilerin üstlerini ,araçlarını,özel kağıtlarını ve eşyasını arar; alınması gereken
tedbirleri alır, suç delillerini koruma altına alarak 5271 sayılı CMK’ya göre gerekli işlemler yapar. Arama
talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun gerekçesiyle birlikte gösterilmesi gerekir.
Arama kararında veya emrinde;
a-Aramanın sebebi,
b-Aramanın konusu ve kapsamı,
c-Aramanın yapılacağı yer,
d-Aramanın yapılacağı zaman ve geçerli olacağı süre belirtilir.
Önleme araması aşağıdaki yerlerde yapılabilir:
a- 2911 sayılı TGY kapsamında yapılan toplantı ve gösterilerin yapıldığı yer ve yakın çevresi
b- Özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya sendika genel kurul
toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresinde,
c-Halkın topluca bulunduğu veya bulunabileceği yerlerde,
ç-Öğretim ve eğitim özgürlüğünün sağlanması için her derecede öğretim ve eğitim kurumlarının ve
20.maddenin ikinci fıkrasının A bendindeki koşula uygun olarak girilecek yüksek öğretim kurumlarının
içinde, bunların yakın çevreleri ile giriş çıkışlarında,
d-Umumi veya umuma açık yerlerde,
e-Her türlü toplu taşıma araçlarında , seyreden taşıtlarda.
Konutta önleme araması yapılamaz, kamuya açık olmayan iş yerleri ve diğer kapalı alanlardaki önleme
araması için hakim kararı gereklidir. Ancak polis, kişilerin hayatı veya vücut bütünlüğüne karşı işlenmesi
muhakkak olarak öngörülen ya da işlenmekte olan bir suçun önlenmesi amacıyla, ayrıca bir karar veya
emre gerek olmaksızın ve yardım istenmiş olup olmamasına bakılmaksızın kişilerin konutuna ve işyerine
girebilir.
Spor karşılaşması, miting, konser, festival, toplantı ve gösteri yürüyüşü ve benzeri toplumsal etkinliklerin
düzenlendiği veya aniden toplulukların oluştuğu haller de gecikmesinde sakınca bulunan hal sayılır.
Polis, tehlikenin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla güvenliğini sağladığı bina ve tesislere
gelenlerin ünvan, sıfat veya görevlerine, diğer özel kanunlarla kendilerine tanınan istisnalara ve herhangi
bir emir veya karar olmasına bakılmaksızın üstünü, aracını ve eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile
kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir. Bu yerlere girmek isteyenler, kimliklerini sorulmaksızın ibraz etmek
zorundadırlar.
DEĞERLENDİRME:
1-Öncelikle maddenin gerekçesine bakıldığında, öncelikle bu maddede önleme aramasının gece
yapılmasına yönelik bir kısıtlamanın olmadığı öngörülmüştür. Ancak, çok daha önem arz eden adli
aramalarda dahi bir istisna hariç gece arama yapılamayacağı açıkça ortaya konulmuşken, önleme
araması için istisna dahi getirilmeden gece arama yapılmasına izin vermek bizce bir hukuksal problem
doğuracaktır. Adli aramalardaki istisnadan kaynaklı sıkça yapılamayan bu aramaların yerini önleme
aramalarının daha çok yapılması alacaktır.
2-Bir diğer düzenleme ise imdat veya yardım istenmemiş olsa dahi ve herhangi bir emir ya da karar
gerekmeksizin kişilere ait konutlara girilebilmesinin yolunun açılmasıdır. Burada özellikle mülkiyet hakkı
konusunda bir eksiklik olduğu ve aksi yöndeki malik iradesine rağmen mülkiyet hakkının ihlal edilebileceği
durumu ortaya çıkar.
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3-Tasarının bu maddesinde yer alan bir diğer hukuka aykırı durum ise bazı yasalardan kaynaklı olarak
(başta Avukatlık Kanunu) özel yargılama ve usullere tabi kişilere yönelik istisnai durumun tamamen
kaldırılmasını, tek uygulanacak yasa olarak PVSK’nın kullanılmasını doğuracaktır. Bu maddenin özellikle
Danıştay saldırısından sonra sürekli olarak dile getirilen avukatların aranmasında engel olan yasa
maddelerinin kaldırılması talebinin sonucu olduğu bizce açıktır. Tasarı sadece üst araması demekle
kalmıyor, bunun aynı zamanda teknik cihazla ve gerektiğinde elle de yapılabileceğini dile getiriyor.

TASARI MADDE 4- Kanunun 16.maddesi aşağıdaki şekliyle değiştirilmiştir.
“zor ve silah kullanma”
MADDE 16- Polis, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde, bu direnişi kırmak amacıyla ve
kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir.
Zor kullanma yetkisi ve kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale
getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları
gerçekleştiğinde silah kullanabilir.
İkinci fıkrada yer alan ;
Bedeni kuvvet; polisin direnen kişilere veya eşya üzerinde doğrudan doğruya kullandığı bedeni gücü,
Maddi güç; polisin direnişçi üzerinde veya eşya üzerinde bedeni kuvvet dışında kullandığı kelepçe, cop,
basınçlı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fiziki engeller, polis köpekleri ve atlarını ifade eder.
Zor kullanmadan önce, ilgililere direnmeye devam etmeleri halinde doğrudan doğruya zor kullanılacağı
ihtarı yapılır. Ancak, direnmenin mahiyeti ve derecesi göz önünde bulundurularak, ihtar yapılmadan da zor
kullanılabilir.
Polis, zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz hale getirebilmek için kullanacağı araç ve gereç
ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir eder. Ancak, toplu kuvvet müdahale edilen durumlarda zor
kullanmanın derecesi ile kullanılacak eşyayı müdahale eden kuvvetin amiri tayin eder.
Polis kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı
kalmaksızın, 5237 sayılı TCK’nın meşru savunmaya ilişkin hükümlerine göre savunmada bulunur.
Polis;
a-Meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında
b-Bedeni kuvvet ve maddi güç kullanarak etkisiz hale getiremediği direniş karşısında, direnişi kırmak
amacıyla ve kıracak ölçüde
c-Hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiş olan kişilerin ya
da suç üstü halinde şüphelinin yakalanmasını sağlayacak ölçüde,
silah kullanmaya yetkilidir. Polis yedinci fıkranın c bendine göre silah kullanmadan önce kişiye “dur”
çağrısında bulunur. Kişinin bu çağrıya uymayarak kaçmaya devam etmesi halinde, önce uyarı amacıyla
silahla ateş edilebilir. Buna rağmen kaçmakta ısrar etmesi dolayısıyla ele geçirilmesinin mümkün
olmaması halinde ise, kişinin yakalanmasını sağlayacak ölçüde silahla ateş edebilir.
Polis direnişi kırmak ya da yakalamak amacıyla zor veya silah kullanma yetkisini kullanırken kendisine
silahla saldırıya teşebbüs etmesi halinde, silahla saldırıya teşebbüs eden kişiye karşı saldırı tehlikesini
etkisiz kılacak ölçü ve oranda duraksamadan silahla ateş edebilir.
DEĞERLENDİRME:
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1-Öncelikle bu maddenin tasarıda yer alması “yaşam hakkı” ihlallerinin artması anlamına gelmektedir. Her
şeyden önce madde metnine bakıldığında her ne şekilde olursa olsun polise silahla karşılık vermese dahi
sadece “dur” çağrısına uymadığı için ve kaçmakta ısrar ettiği için,kişi polisin açmış olduğu ateşle karşı
karşıya kalacaktır. Bu anlamda herhangi bir şekilde polise karşılık vermeyen ve sadece kaçan kişiye
ateşle karşılık verilmesi hukuki açıdan orantısızlıktır. 5237 sayılı TCK’ya atıf yapılmaktadır tasarıda; ancak
TCK Madde 25 “tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu” şeklinde
bir ibare barındırmaktadır. Dolayısıyla kaçma eylemi ile silah kullanma arasında orantı olmadığı yasal
olarak da ortadadır.
2-Polisin görevi sırasında, “teslim ol” çağrısı dahi yapmadan direnişi kırmak amacıyla silah kullanırken
kendisine karşı silah kullanmaya teşebbüs edilmesi halinde kolluk görevlileri, tehlikeyi etkisiz kılabilecek
ölçü ve orantıda, duraksamadan hedefe karşı silah kullanmaya yetkilidirler. Daha önceden Anayasa
Mahkemesi tarafından iptal edilen ancak hukuku zorlayarak tekrardan mevzuata sokulan bu madde bizce
yargısız infazların sayısını arttıracaktır.
TASARI MADDE 5- 2559 sayılı yasanın Ek 6.maddesinin “adli görev ve yetkiler” başlığı altında
değiştirilmesi önerilmiştir.
TASARI MADDE 6- 2559 sayılı yasanın Ek 7. Maddesinin sonuna yeni bir fıkra eklenmiştir. Fıkranın
içeriğinde polisin suç takibinde kullanacağı beşeri ve teknik imkanlar atıf yapılmıştır.
TASARI MADDE 7- 2559 sayılı yasanın 3.,17/2-3-4-5 fıkraları ile 20. maddesinin kaldırılması önerilmiştir.
TASARI MADDE 8- Yürürlük tarihi
TASARI MADDE 9- Yürütücü organ.
Yukarıda özellikle hak ve özgürlükler alanına kısıtlama getireceğine inandığımız ve incelediğimiz PVSK’da
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının Meclis Genel Kurulunda yapılacak oylama sonucunda kabul
edilmemesi gerektiğine inanmaktayız. Hak ve özgürlükler alanımız TMY ile birlikte yeterince daraltıldı ve
hukuk devleti ekseninden uzaklaşmamıza neden olacak olan bu kanun tasarısı polis devletine giden yolda
atılan başka bir adım anlamındadır. Saygılarımızla.
Cüneyt CANİŞ
MYK ÜYESİ
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03 TEMMUZ 2007 TARİHİNDE ŞIRNAK İLİ BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE
PATLATILAN BOMBANIN BELEDİYE BAŞKANI FAİK DURSUN’UN YAŞAM
HAKKININ HEDEFLEDİĞİ İDDİALARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA-İNCELEME
RAPORU
(10.07.2007)
OLAY
03 Temmuz 2007 tarihinde Dicle Haber Ajansının WEB sayfasındaki “Beytüşşebap Belediye Başkanı
Dursun’a suikast girişimi” haberi sonrasında İHD Genel Merkez yöneticilerini arayan DTP Şırnak İl
Başkanı İzzet Belge; yaşlı bir kadının sabah saatlerinde Beytüşşebap Belediye Başkanının her gün
makamına giderken kullandığı güzergah olan Kumtik Caddesi üzerinde poşet içersinde bir bomba
bulduğunu, yaşlı kadının çocukları kanalıyla durumu Belediye Başkanına bildirdiğini, Belediye Başkanının
C.Savcısı Veli Karabacak’ı iki defa aradığını, İlçe Emniyet Müdürlüğünün olay yerine geç intikal ettiğini,
gerekli güvenlik önlemi alınmadan yaklaşık 12-15 metre mesafeden uzun namlulu bir silah ile tek atışla
patlayıcının imha edildiğini, genel kanı ve inancın bombanın Belediye Başkanını öldürmek için konulduğu
yönünde olduğunu belirterek İHD’den yardım talebinde bulunmuştur.
AMAÇ
Derneğimize telefon ile yapılan başvuru ve adı geçen ajansın haberi üzerine, iddia edilen durum için
mağdurlar, varsa görgü tanıkları ile görüşmek, araştırma ve incelemeler ile elde edilen bilgiler ışığında
rapor hazırlamak, raporu ilgili ve yetkili kurum ve makamlara göndererek maddi gerçeğin açığa
çıkarılmasına katkıda bulunmak, kamuoyunun gerçek bilgiye ulaşmasını sağlamak, çeşitli ulusal ve
uluslararası mevzuatlarda güvence altına alınan yaşam hakkının korunmasına katkıda bulunmak, fail/ler
hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını talep etmek amacıyla bir İnsan Hakları Heyeti
oluşturulmuştur.
HEYETİN OLUŞUMU
İnsan Hakları Heyeti;
İHD MYK Üyesi ve Doğu, Güneydoğu Bölge Temsilcisi Mihdi Perinçek ile İHD MYK üyesi Hüseyin
Cangir’den oluşmuştur. Heyet 04 Temmuz 2007 günü Şırnak ili Beytüşşebap İlçesine giderek, olay
yerinde incelemelerde bulunmuş, görgü tanığı Sedika Ulaş ve olay yeri yakınında ikamet eden mahalle
sakinleri, Belediye Başkanı Faik Dursun, İlçe C.Savcısı Veli Karabacak ve İlçe Kaymakamı Güngör
Yıldırım ile görüşmüş, görgü ve beyanlarını almıştır.
HEYETİN YAPTIĞI GÖRÜŞMELER
Sedika Ulaş (84 yaş.)
Görgü tanığı Sedika Ulaş; “Olay sabahı namaza kalmıştım. Sabah namazımı kıldıktan sonra bir ibrik su
almak için çeşmeye gittim. Güneş daha yeni doğmuştu. Evimizin arka tarafındaki kavşaktan geçen yolu
kullanırım. Çeşme dönüşünde evimizin hemen yanında olan ahşap telefon direğinin dibinde ve içinde bir
şeylerin olduğu belli olan bir poşet duruyordu. Eğilip baktım, poşetin içinde iki karış boyunda boru
biçiminde bir cam kavanoz, birkaç pil, saate benzer bir alet birbirine bağlanmıştı. Korktum ve hemen
oğluma haber verdim. Oğlum bir bombaya benzediğini söyleyerek beni oradan uzaklaştırdı. Daha sonra
Belediye Başkanına haber verdi. Evimizin arkasına düşen kenarın çaprazında bir asker nöbet kulübesi
var. Orada devamlı askerler nöbet tutar. Asker kulübesi askeri lojmanlara aittir. Poşeti gördüğümde,
askerin arkamdaki kulübede olup olmadığını bilmiyorum, çünkü arkama bakmamıştım. Oğlum bomba
olduğunu söyledikten sonra da heyecanlandığım için yine kulübeye bakmamıştım. Çok daha sonra- güneş
epey yükselmişti- birkaç polis geldi. Halk, gördüğüm poşetin 15-20 metre uzağında toplanmıştı. Ev halkı
olarak biz de biraz uzaklaşmıştık. Yan komşumuzun damına bir kişi çıktı. Elinde uzun bir silah vardı. Bir
patlama sesi duydum. Patlama anında poşetin bulunduğu yeri göremiyordum.” biçiminde beyanda
bulunmuştur.
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Olay yeri yakınında ikamet eden bir yurttaş özetle; “Poşetin kim tarafından ve nasıl oraya bırakıldığını
görmedik. Sabah komşularımızın sesleri ile uyandıktan sonra durumu öğrendik. Evlerimizden biraz
uzaklaştık. Güneş epey yükseldikten sonra birkaç polis geldi. Televizyonlarda gördüğümüz gibi bir
güvenlik tedbiri alınmadı. İtfaiye aracı da geldi; ancak su sıkmadı. Bir kişi bir damın üzerine çıktı. Elinde
uzun bir silah vardı. Nişan aldı. Silah sesi duymadan bomba sesi duyduk. Asker kulübesinde devamlı
askerler nöbet tutar. Öğleden sonra bazı polisler geldi ve olay yerinde incelemeler yaptı. Bazı parçaları
toplayıp götürdüler. Bu polisleri tanımıyoruz, büyük ihtimalle ilçemizde görev yapan polisler değildi. C.
Savcısının ne olay sırasında ne de olay sonrası olay yerine geldiğini görmedik.” biçiminde anlatımda
bulunmuştur.
Faik Dursun (Belediye Başkanı)
Belediye Başkanı Faik Dursun, kendisiyle makamında yapılan görüşmede; “Her gün saat 08.10-08.30
arasında belediyede olacak şekilde evden çıkıp makam aracı ile giderim. Araba ile hep aynı güzergahı
kullanıyorum. Evim olay yerine yaklaşık 30-40 metre dolaylarındadır. Olay günü saat 08.00 dolaylarında
bana haber verildi. Yol güzergahımda bir patlayıcının olduğu söylendi. C.Savcısı Veli Bey’i aradım.
Durumu ona aktardım. Müdahale etmesi talebinde bulundum. Evden çıkmayarak bekledim. Bu arada
halkın patlayıcının bulunduğu yerde toplandığı haberini aldım. Hatta itfaiye aracımız da gelmiş.
Görevlilerin zaman geçmesine rağmen gelmediğini öğrenince tekrar Veli Bey’i aradım. Tehlike ve
kaygılarımı paylaştım. Daha sonra birkaç güvenlik görevlisinin geldiğini, güvenlik tedbiri alınmadan, silah
sıkılarak patlayıcının imha edildiğini öğrendim. Patlama sesini saat 09.05 dolaylarında işittim. Ben bunun
bana yönelik bir suikast teşebbüsü olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncemi dün olay heyecanı içinde basın
ile de paylaştım. Bana yönelik ilk uygulama bu değil. 2006 yılı Mayıs ayında düzmece bir mektup ile de
bana komplo yapıldı. Daha sonra, belediyenin bir yöneticisinin sorumlu olduğu bir alanda kalaşnikof
silahına ait 15 adet mermilerin bulunduğu iddia edildi, yargılanma devam ediyor. Bunun yanı sıra, şu ana
kadar hiçbir yetkili olay ile ilgili bir açıklamada bulunmamıştır, yine yetkililer tarafından bir geçmiş olsun
ziyareti yapılmamış, telefon dahi edilmemiştir.” biçiminde beyan ve iddiada bulunmuştur.
HEYETİN YAPTIĞI RESMİ GÖRÜŞMELER
Güngör Yıldırım (Beytüşşebap İlçe Kaymakamı)
İlçe Kaymakamı Güngör Yıldırım, kendisiyle makamında yapılan görüşmede; “İnsan Hakları Heyetinin,
geçen yıl ilçemizde meydana gelen, gerek Ziraat Bankasının yıkılmasına neden olan bomba olayında,
gerekse bir astsubayımızın yaşamını yitirdiği olay sonrasında da gelmesini isterdik. Dün meydana gelen
olayda can kaybının olmaması çok önemlidir. Patlayıcının bırakıldığı yerden halk da, belediye başkanı da,
olay yerine yakın olan askeri lojmanlarda oturanlar da geçiyor, ara sıra alay’ı ziyaret eden ben de
geçiyorum. Bilgi kirliği var. Tek yanlı yaklaşım ve peşin hükümlü olunmamalı. Herkes inancına göre bu
olaya bir amaç yüklüyor. İlçemiz ve bölgede sosyolojik bir olgu var, halk yerel liderlerin beyanlarını dikkate
alıyor. Devlet yetkililerine yaklaşımı farklıdır. Devlet yetkililerinin yaptıkları olumlu hizmetler dahi tersyüz
edilerek haber haline getirilmektedir. Yeni yasal mevzuata göre ancak bombayı şahsın elinde yakalarsan
sanık haline getirebiliyorsun, yakalamadığın zaman inkara giderek kurtuluyor, bu da olayların açığa
çıkarılmasında zorluklara yol açıyor. Olaylara, kimin bundan çıkarı var yöntemi ile bakmak gerekir.”
biçiminde beyanda bulunmuştur.
Veli Karabacak (Beytüşşebap C.Savcısı)
Beytüşşebap C.Savcısı Veli Karabacak, kendisiyle makamında yapılan görüşmede; ”Olay günü Belediye
Başkanı beni saat 09.00 dolaylarında aradı. Yolunun üzerinde bir patlayıcı olduğu haberini aldığını
söyledi. Güvenlik güçlerimizi olay yerine intikal ettirdik. Daha önce üst makamlardan gelen bir yazıda,
güvenlik nedeniyle olay anında olay yerine gitmemizin doğru olmadığı belirtilmişti. Güvenlik tedbiri
alındıktan sonra saat 09.00’u birkaç dakika geçe patlayıcı imha edildi. Patlayıcının sistemi hakkında
Şırnak’tan gelen uzmanların tanzim edeceği rapordan sonra kesin bilgi edinebiliriz. Ancak, verilen ön bilgi,
roketten yapılan bir patlayıcı olduğu biçiminde olmuştur. Tanık bulmakta zorlanıyoruz. Var olan tanıkların
beyanlarına başvuracağız. Vatandaşın güven içinde yaşaması için tüm duyarlılığımızı hukuk içinde
sürdüreceğiz.” biçiminde beyanda bulunmuştur.
HEYETİN YAPTIĞI TESPİTLER
Heyetimiz;
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1-Olay yerinin kamuya açık bir kavşağın kenarında olan ahşap telefon direği ile Sedika Ulaş’a ait
meskenin dibi olduğunu, olay yerinde inceleme yapılırken ahşap direğin değiştirilmiş olduğunu,
2-Meskene ait duvarda, patlamanın neden olduğu is bulaşığı bulunduğunu, meydana gelen patlamanın
duvar ve yere yaptığı mevcut etki dikkate alındığında ise, tahrip gücü yüksek bir patlayıcı olma ihtimalinin
çok düşük olduğunu,
3-Kavşağa açılan yolların yaklaşık 4-6 metre dolaylarında olduğunu,
4-Askeri lojmanların yaklaşık 15, Belediye Başkanına ait meskenin yaklaşık 45-50 metre olay yerine
mesafede olduğunu,
5-Belediye başkanına ait meskenden patlama noktasının görülmediğini, patlama yerinin askeri lojmanın
görüş açısında olduğunu,
6-Asker nöbet kulübesinin patlama noktasına yaklaşık 8-9 metre mesafede olduğunu, gözetleme açısı
itibariyle, patlama noktasının asker nöbet kulübesinin tam karşısına düştüğünü tespit etmiştir.
AYDINLATILMASI GEREKEN NOKTALAR
1- Patlayıcının imha edilmesi sırasında ve öncesinde, güvenlik tedbirinin alınmadığı iddiası doğru mu?
Alınmamışsa niçin alınmamıştır?
2- Belediye Başkanı tarafından yapılan ihbara rağmen, böylesi hassas bir olayda güvenlik görevlileri
neden olay yerine geç intikal etmiştir?
3- Patlayıcının kurulum ve patlama sistemi bilinmeden, belirli bir mesafeden silah ile ateş edilerek imha
edilmesi patlayıcıların imha edilmesi teknik talimatnamesine uygun mudur?
4- Patlayıcının olay yerine kim/kimler tarafından bırakıldığı tanıklığı için, olası en yüksek ihtimalin askeri
lojmanlara ait nöbet kulübesinde nöbet tutan askerlerin tanıklığı olduğu gerçeğinden hareketle,
patlayıcının bulunması anına kadar o gece nöbet tutan askerlerin beyanlarına başvuruldu mu? Çünkü,
askeri disiplin mantığı içinde, nöbet görevi titizlik ve süreklilik içinde ifa edilir.
KANAAT ve SONUÇ
Kanaat
Raporumuzun konusunu teşkil eden patlayıcının bileşimi, tesir gücü, kurulum ve hedeflenen patlama
biçimine dair kesin veriler ve olası amaçlar, kriminal rapor tanziminden sonra netleşeceği gerçeği ile
birlikte diyebiliriz ki bu olay, kişileri ve Beytüşşebap halkını kaygılandırmıştır. Meydana gelen olayın
amaçlarına ilişkin ifade edilen yerel düşünceleri, Beytüşşebap ilçesindeki zorlu ve sıkıntılı yaşam ile daha
önce meydana gelen olayların doğal yansıması olarak görmek gerekir.
Hukuk devleti olma iddiasında olan ülkelerdeki devletin yerel birimleri, toplum ve bireyin güvenlik içinde
yaşamasının olanaklarını sağlayan, insan onurunu koruyan ve kollayan normlara göre hareket eder.
Faillerin, bu olayı ilçede kargaşa ve kaygı yaratarak, yerel devlet birimlerinin, faillerin çıkarlarına hizmet
edecek şekilde hareket etmelerini sağlamak amacı ile yaptıkları kanaatindeyiz.
Sonuç
Can kaybının olmaması sevindiricidir. Beytüşşebap’ta güven ve güvenlik sorunu bulunmaktadır. Yurttaşlar
kendilerini güven içinde hissetmiyor. Ayrıca, yaşam hakkı herkes için risk altındadır. Hiçbir olasılığı göz
ardı etmeden, adli ve idari olarak olayın etkin bir şekilde soruşturulması, faillerinin tespit edilmesi ve yargı
önüne çıkarılması halinde güven ile hak ve özgürlüklerin güvenliği sağlanabilir, yaşam hakkı güvenceye
alınabilir. İHD ve insan hakları savunucuları olarak gelişmeleri takip etme hassasiyetimizi sürdüreceğiz.
Saygılarımızla.
Mihdi PERİNÇEK
İHD MYK Üyesi
Doğu, Güneydoğu Bölge Temsilcisi
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13 TEMMUZ 2007 TARİHİNDE DİYARBAKIR İLİ FERİTKÖŞK MAHALLESİNDE
MEYDANA GELEN OLAYDA YAŞAMLARINI YİTİREN İSKENDER ÖZPOLAT’IN
İNFAZ, M. Ö.’NÜN İSE GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN DÖVÜLEREK
ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİALARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA-İNCELEME RAPORU
(20.07.2007)
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

MAZLUMDER

DİYARBAKIR BAROSU

OLAY
Selahattin Özpolat adlı kişi, başvurusunda “Kardeşim İskender Özpolat (53 yaşında) ve ailesi Diyarbakır ili
Feritköşk Mahallesi’nde ikamet etmektedir. Kardeşimin psikolojik rahatsızlığı olduğuna dair raporu
vardır.13 Temmuz 2007 tarihinde evinin önünde meydana gelen bir olay nedeniyle polisler evlerini
ablukaya aldı. Diyarbakır C.Savcılığı nezdinde girişimlerde bulundum. C.Savcısının ‘14 Temmuz 2007
gününe kadar müdahale edilmesin.’ sözlü talimatına rağmen güvenlik güçleri, olay anında 9 insanın
olduğu bu eve müdahalede bulundu. Kardeşim İskender, aldığı kurşun yarası, oğlu M. Ö. (17 Yaşında)
polislerden aldığı darbeler sonucu öldü. Kardeşim infaz edildi, oğlu M.Ö. işkence ile öldürüldü. İnsan
hakları kuruluşlarından yardım talep ediyorum.” dedi.
AMAÇ
Yapılan başvuru üzerine, iddia edilen durum için mağdurlar, resmi kurumlar ve varsa görgü tanıkları ile
görüşmek, araştırma ve incelemeler ile elde edilen bilgiler ışığında rapor hazırlamak, raporu ilgili ve yetkili
kurum ve makamlara göndererek maddi gerçeğin açığa çıkarılmasına katkıda bulunmak, kamuoyunun
gerçek bilgiye ulaşmasını sağlamak, çeşitli ulusal ve uluslararası mevzuatlarda güvence altına alınan
yaşam hakkının korunmasına katkıda bulunmak, fail/ler hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını
talep etmek amacıyla bir insan hakları heyeti oluşturulmuştur.
HEYETİN OLUŞUMU
İnsan Hakları Heyeti;
İHD MYK Üyesi ve Doğu, Güneydoğu Bölge Temsilcisi Mihdi Perinçek, Mazlumder Bölge Koordinatörü
Selahattin Çoban, Diyarbakır Barosu Başkanı M. Sezgin Tanrıkulu, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Ali
Akıncı, Mazlumder Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Pamuk ile Diyarbakır Barosu
sekreteri Serhat Eren’den oluşmuştur.
Heyetin, 17 Temmuz 2007 tarihinde Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır C.Başsavcılığı ile görüşmesi için, İHD
Genel Merkezi 16 Temmuz 2007 tarih ve 2002/2007/14-49 sayılı yazı ile randevu talebinde bulunmuştur.
Diyarbakır Valiliği randevu talebine olumlu yanıt vermiş, Diyarbakır C.Başsavcılığı ise, günlük programının
dolu olduğunu telefonla genel merkeze iletmiştir.
İl dışında olan Diyarbakır Valisi Efkan Ala’ya vekalet eden Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu ile 17 Temmuz
2007 günü saat 13.30-14.15 arasında makamında görüşme yapılmıştır.
Heyet, ayrıca, 17 Temmuz 2007 günü olay yerinde incelemelerde bulunmuş, Selahattin, Yıldız, Suna,
Cahide, Havva ve Kazım Özpolat, Mahalle Muhtarı Şükrü Tekin, Bayram Yavuz, Ömer Sipek ve ismini
belirtmek istemeyen bazı görgü tanıklarıyla görüşmüş, görgü ve beyanlarını almıştır. Heyet üyesi
Diyarbakır Barosu Başkanı M. Sezgin Tanrıkulu, sağlık problemi nedeniyle 17 Temmuz 2007 tarihindeki
görüşme ve incelemelerde yer alamamıştır.
HEYETİN YAPTIĞI GÖRÜŞMELER
Selahattin Özpolat (İskender Özpolatı’ın kardeşi):
İskender Özpolat’ın kardeşi Selahattin Özpolat “İskender Özpolat kardeşimdir. M.Ö. ise yeğenimdir.
Kardeşim İskender Özpolat ve ailesi Diyarbakır ili Feritköşk Mahallesi’nde ikamet etmektedir. Kardeşimin
yaklaşık 15 yıldır tedavi gördüğüne ve psikolojik rahatsızlığı olduğuna dair sağlık raporu vardır.
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13.07.2007 günü Cuma namazından sonra Muhtar Şükrü beni aradı ve İskender’e ait evin yanında olay
meydana geldiğini söyledi. 14.30 sıralarında olay yerine geldim. Kardeşime ait evin polisler tarafından
sarıldığını gördüm. Emniyet amiri ile görüşerek, İskender’in 15 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü,
raporunun olduğunu, kendisinin yaşanan olay için teslim olmasını sağlayacağımızı söyledim, bize zaman
tanınmasını istedim. O sırada, Validen müdahale edilmemesi için anons geldi. Polisler geri çekildi. Amire
ricada bulundum. ‘Biz onu size getiririz.’ dedik. Amirlerden bir tanesine ‘Polisler damdadır, aşağıya indirin.’
dedim. Polisler indiler ve daha sonra tekrar çıktılar. Ben o sırada savcılığa gidip savcı beyle görüştüm.
Savcı, bana yarına kadar kimsenin müdahale etmeyeceğini söyledi. Aynı zamanda ben kardeşimi ve
yeğenimi Valiliğe göndermiştim, o zamana kadar herhangi bir çatışma ya da olay yoktu. Ancak daha savcı
beyin yanındayken bana telefon geldi. Ve telefonda silah sesleri geliyordu. Ben de telefonu savcıya
dinlettim. Bunun üzerine savcı, ‘Bana olay yerinde bulunan bir yetkilinin numarasını verin.’ dedi. Ben
kardeşimi arayarak orda bulunan bir yetkilinin numarasını istedim. Kardeşim yetkili amirle görüştü. Hangi
savcıda olduğumu sordu, savcının adını ve soyadını istedi. Savcı ismini soy ismini verdi. Savcı amirle
görüştü. 5 dakika olmamıştı ki silah sesleri gelmeye başladı. Savcı beye sordum. Savcı, ‘Benim
yapabileceğim bir şey yok, bir polis vurulmuş.’ dedi. Ben hemen mahalleye gittim. Olaylar daha devam
ediyordu. Emniyet Müdürü kendisi geldi. Ben de onla görüşmek istedim. Aradan 5-10 dakika geçti, beni
Emniyet Müdürünün yanına götürdüler, ben de kendisine rica ettim, ‘Bu operasyonu durdurun, ben
kardeşimi daha sonra size getiririm.’ dedim. Emniyet Müdürü bana ‘Bir polis vurulmuş, eli silahlıdır.’ dedi.
Ben de ona ‘Müdürüm içeride çocuklar var, psikolojisi bozuktur.’ dedim. ‘Eşi ve çocuklardan ses gelmiyor.’
dedi. ‘Acaba çocukları içerde vurmuş olabilir mi?’ dedi. O sırada itfaiye geldi. Evin içinden dumanlar
yükseliyordu. Daha sonra Emniyet Müdürü, ‘Bunu alın götürün.’ dedi. Ve bunun üzerine bir polis beni
alarak Sağlık Karakoluna götürdüler. Beni nezarette kapattılar. 23.00’da beni serbest bıraktılar.” biçiminde
beyanda bulundu.
Yıldız Özpolat (45 yaşında-iskender Özpolat’ın nikahlı eşi):
İskender Özpolat’ın nikahlı eşi Yıldız Özpolat ” 13.07.2007 günü saat 13.30 dolaylarında kapımız çalındı.
Pencereden baktım. Cevşen satan bir kişi kapıdaydı, cevşen almamı istedi, bozuk para olmadığı için
alamayacağımı söyledim. O da şeker istedi. Bir poşet içersine şeker koyup kapıdan verdim. Aradan birkaç
dakika geçti. Tekrar kapımız çalındı. O sırada çocuklarıma yemek sofrası hazırlıyordum. Kapıyı açtım,
gelen eşim İskender (53 yaşında) idi. Salona geçip oturdu, bir bardak su istedi, verdim. Aradan 15-20
dakika geçti dışardan ayak sesleri geldi. Bu sesler bizim damımızdan da geliyordu. O sırada evde, ben,
eşim, çocuklarım M.Ö., Cahide, kimlikte Emine olan Müjde, Sevgi, Ömer, gelinim Suna, torunlarım
Semanur ve Cihan vardı. Dışardan ses ve megafonla ‘ Askeri teslim ol!’ diye bağırıyorlardı (Mahalleli
eşime Askeri diyor.). Eşim sesiz kaldı. Hastalığı nedeniyle devamlı sesiz kalıyordu. Yaklaşık 15 yıldır
tedavi görüyordu. O sıralar antre bölümünde oturuyorduk. Bir süre sonra bizler sokak tarafındaki orta
odaya geçtik. İskender salonda oturuyordu. Ara sıra antreye gelip gidiyordu. Daha sonra biz de antreye
geçtik. Aradan yaklaşık 20 dakika geçti. Etraf sakinleşmişti. Sesler gelmiyordu. Üzerinde takım elbisesi
olan oğlum M.Ö. (17 yaşında), ara kapıyı açıp yukarı çıktı. Biz onun dama çıkan merdivenin üzerinde
bulunan çöp kutusuna kül dökmeye gittiğini sandık. Meğer damın üstüne çıkmaya gitmiş. Dama çıkan
merdiven kapısının sesini duyduk, hemen ardından damdan gürültü geldi. Hiçbir silah sesi gelmedi.
Hepimiz içerde olduğumuz için bu gürültü üzerine eşim, ara kapıya gidip merdivenin başında ‘M.Ö.’yü
bırakın, sizinle bir problemimiz yok.’ diye seslendi. Ben de hemen arkasında duruyordum. Kısa bir süre
sonra silah sesleri gelmeye başladı. Eşim ara kapıyı kapattı. İçeri girdik. Alt katın avlusundan balkonu olan
salona ve yan komşu damından sokağa bakan odaların içine silah sıkılıyordu. O sırada eşimin de birkaç el
silah attığını kızım söyledi. Eşim salonun iç duvarının dibinde oturuyordu, silahlardan sonra o da antreye
geldi. Doğu tarafındaki salon ve odaya bombalar atıldı. Eşim antrede kaldı, biz orta odaya geçtik. Bizim
odaya da silah sıkılıyordu. Bağrışıyor ve dışarıdakilere ‘Çocuklar var, çocuklar ölüyor!’ diye seslenip
bağırıyorduk. Kurşun ve bombalar nedeniyle antrede tekrar toplandık. Eşim ara kapıyı açıp dama çıkan
merdivenlere doğru gitti, kesinlikle elinde silah yoktu. Merdivenin ortasında düştü. Yanına gittim. Başını
kucağıma aldım, vücudundan kan geliyordu. Polisler dış kapıyı darbe ile açıp içeri geldi, bizleri ambulans
ile hastaneye götürdüler.” biçiminde beyanda bulundu.
Suna Özpolat ( 23, İskender Özpolat’ın gelini) ve Cahide Özpolat (24, kızı):
Cahide ve Suna Özpolat, Yıldız, Özpolat’la aynı mealde beyanlarda bulundular.
Havva Özpolat ( İskender Özpolat’ın imam nikahlı, hamile eşi- 27):
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Alt katta ikamet eden İskender Özpolat’ın imam nikahlı eşi Havva Özpolat, “ İskender Özpolat’ın imam
nikahlı eşiyim. Eşim olay günü, Cuma ezanından epey sonra evden çıkmış üst kata gidiyordu. Ben de
dışarıdaydım. Seyyar bir satıcı ısrarla bir şeyler almasını istiyordu, o da eliyle ‘Uzak dur!’ işareti yapıyordu.
Çok ısrar edince, eşim silahını çekip yere doğru birkaç el ateş etti ve üst kattaki diğer eşinin evine gitti.
Ben de çocuğumu alıp evime gittim. Kızımın başını yıkadım. Dışarıdan sesler gelmeye başladı. Avlumuza
çıktım. Etraftaki damlarda polisler vardı. Avlu kapısını açınca 3 silahlı polis ile karşılaştım. Silahlarını bana
doğrulttular. Ben,’ Yapmayın çocuklar var, ben eşiyim .’ dedim. Beni çekip dışarı çıkardılar ve evden
uzaklaştırdılar. Hamile olduğum için uzaklaştım. “ biçiminde beyanda bulundu.
Şükrü Tekin (Feritköşk Mahalle muhtarı):
Feritköşk Mahalle Muhtarı Şükrü Tekin, “ Cuma namazından sonra bir sorun için caminin yanında imam ile
sohbet ettik. Daha sonra kahveye gittim, çay içerken olay yerinin yakınında bakkaliye işleten Abdullah
Aydın, beni telefon ile arayarak ‘Burada olay var.’ dedi. İçtiğim çayı yarım bırakarak olay yerine geldim.
358 no’lu sokağın başında karakolda görev yapan polislerin kan izlerini takip ederek geldiklerini , bu
sırada bir ambulansın gittiğini gördüm. Olay yerine geldiğimde saat 14.20 dolaylarıydı. İskender’in
kardeşlerini telefonla aradım. Daha sonra Özel Tim ve Çevik Kuvvet görevlileri geldi. İskender Özpolat’a
ait evin etrafında tedbir aldılar. Selahattin güvenlik görevlileri ile görüştü. Bu görüşme üzerine görevliler
biraz geri çekilerek tedbir almaya devam etti. Olayın meydana geldiği evin kuzeyine düşen bitişik evin
damında belinde tabanca olan iki polis duruyordu. Ara sıra telefon ile görüşüyordu. Orada duran polislerin
de geri çekilmesi halinde sorunun çözülmesinin kolaylaşacağını söyledim. Ancak oradan ayrılmadılar.
Selahattin yanına birkaç akrabasını alarak C.Savcısı ile görüşmek için gitti. Saat 16.30’a kadar herhangi
bir olay meydana gelmedi, tedbir devam ediyordu. Ortalık sakindi. Ben de yemek için eve gittim. Yemek
yerken silah sesleri geldi, hemen geri döndüm. Ancak, güvenlik görevlileri bizi evin yanına
yaklaştırmadılar. Ana caddedeki kahveye girip, oturmamızı söylediler. Bu arada sivil polisler bir şeylere
sarılmış, uzun boylu olduğu görülen bir kişiyi 359. sokaktan getirip uzunlamasına sivil bir taksiye soktular.
Uzun olduğu için zorla kapıyı kapattılar. Bunlar saat 17.10 dolaylarında yaşandı. Evden dumanlar
yükseliyordu. Ambulanslar, yangın söndürme araçları gidip geliyordu. Saat 22.30 dolaylarında Emniyet
Müdürlüğünden çağrıldım. Bana ve Mehmet Kılıç’a İskender Özpolat’a ait evin teslim edildiğine dair
tutanak tuttular. Güvenlik görevlileri ayrıca sükûnetin sağlanması konusunda bazı tavsiyelerde bulundular.
Bu görgümü C.Savcısına ifade biçiminde de verdim.” biçiminde beyanda bulundu.
Kazım Özpolat (1967 doğ. İskender’in kardeşi):
“Cuma namazından sonraydı, Muhtar aradı, ‘Durma, gel.’ dedi. Saat 14.00’ü biraz geçiyordu. Müdahalenin
olduğu evin sokağı başında bekletildik. Duruyorduk. Polisler tedbir almışlardı. Komando elbisesini
giyenlerde uzun namlulu silahlar, sivil polislerde tabanca vardı. Evin karşı damında ve merdiven
sahanlığında bulunan aydınlatmayı gören yerde 2 polis, eve bitişik diğer evin damında ise 3 polis
mevzilenmişti. Selahattin ağabeyim savcının yanında iken beni aradı. Ben o anda komiserin yanındaydım.
Savcının komiserler ile konuşmak istediğini söyledi. Savcının, ‘Komiserler beni arasın.’ dediğini amirlere
ilettim. Ancak, ne yaptıysam amirler savcıyı aramadı. Aradan yarım saatten biraz fazla bir süre geçti. M.Ö.
dama çıktı. M.Ö.’nün dama çıkışı ile birlikte polisler üzerine atıldılar, yumruk ve silah dipçiğiyle
vuruyorlardı, kolunu arkaya bükmüşlerdi. Kısa bir süre sonra silah sesleri gelmeye başladı. Yanımda
bulunanlar kolumdan çekip götürdüler. Çocukların tümü hastaneye götürüldüğü için ben de hastaneye
koştum.” biçiminde beyanda bulundu.
Bayram Yavuz (Görgü tanığı):
“ 13 Temmuz 2007 günü saat 14.45 sularında olay yerine geldim. Olay yerine geldiğimde güvenlik güçleri
vardı. İskender’in şizofren olduğunu, bu hususta raporunun bulunduğunu ve ikna edebileceğimizi
söyledim. Zaman tanımadılar. Damın üst katında sivil polisi gördüm. Bu polisin oradan ayrılmasının ikna
etmeye yardımcı olacağını söyledim. Ama amirler dinlemediler. Polis, bulunduğu noktadan sürekli evin iç
kısmını gözetlemeye çalışıyordu. Aradan bir süre geçti. Polis, yan evin damından İskender’ e ait evin
damına atladı. Atlayınca ben olayı artık göremedim; ancak polisin ‘Yat, yat!’ diye bağırdığını duydum.
Aradan 2 dakika geçmeden çok yoğun silah sesleri geldi. Seri silah sesi geldikten hemen sonra
‘Arkadaşımız vuruldu.’ diye polislerin sesi geldi. Daha kısa bir süre sonra ambulanslar geldi. Polis
memurunu, bitişik evin dam yan duvarı yıkılarak bitişik eve, oradan 359 no’lu sokaktan ambulansa
götürdüler. Ondan sonra, ‘İçerdekilerin hepsini öldüreceğiz.’ diye bağırdılar, küfretme sesleri gelmeye
başladı. İçeriye gaz bombası attılar. Eve ateş ediliyordu. Daha sonra kapıları kırdılar ve bir odayı ateşe
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verdiler. Oda ateşe verildiğinde hala İskender yaşıyordu; çünkü İskender kısa bir süre önce vurulmuştu.
Ev sakinlerini dışarıya çıkardılar. İçerden çıkanlar İskender’in merdivende vurulmuş olduğunu söylediler.
İçerdekiler çıkarıldıktan sonra dahi polisler evi taradılar. Ben M.Ö.’yü 21.44 sularında, D.Ü. Araştırma
Hastanesi Acil bölümünde eli kelepçeli içeri götürüldüğünde gördüm. Sedyenin üstünde yatıyordu. Sol
gözünün şişmiş olduğunu, yüzünden ve kafasından kan aktığını gördüm. Ayrıca kafası komple şişmişti.”
biçiminde beyanda bulundu.

Ömer Sipek (olay tanığı):
“ Saat 14.15 sıralarında olay yerindeydim. Evin etrafında polisler vardı. Ben de merak ettim. Bizim ev
olabilir diye gelmiştim. Askeri Özpolat’ ın evini polisler sarmıştı. Yaklaşık yarım saat sonra silahlar sıkıldı.
Evinde, damında bir polis vurulmuştu. Bir polis gözcülük yapıyor aşağıdaki amirlerine bilgi veriyordu. Polis
vurulduğunda arkadaşları hemen polisi ambulansa götürdüler. M.Ö.’yü damda gördüm. M.Ö.’yü aldılar,
ona şiddet uyguladılar, kafasına torba geçirdiler. Daha sonra aşağıya indirip beyaz renkli bir Toros
arabaya bindiler. M.Ö.’yü yerden sürüklediler arabaya bindirirken, arabanın kapısını kafasına vurdular
birkaç kez. Daha sonra bizlere doğru havaya silah sıktılar. Bize gaz bombası attılar. Küfür ediyorlardı. Bu
olaylar saat 17.30’da oldu. Tekrar komşu damlardan eve silah sıkıyorlardı. Evin alt katındaki avlu kapısını
panzer ile kırdılar. Bütün mahallenin elektriklerini kestiler. Evin içine gaz ve sis bombası attılar. Olay
yerine 7. Kolordu Komutanı da gelmişti.” biçiminde beyanda bulundu.
İsmini vermek istemeyen İskender’in komşusu olan bir tanık ” Saat 13.30-14.00 sularında 3 el silah sesi
duydum. Ambulans ve polisler geldi. Aşağı indim. Polisler İskender’e ait evin kapısına gittiler. Ben sokağın
başında marketin önündeydim. Yaklaşık 1 saat sonra 3 polis sokağın diğer tarafındaki evden İskender’e
ait evin damına atladılar. 18’ine girmesine 3-4 ay kalmış M.Ö. ‘Abi, Abi!’, ‘Abi, beni öldürüyorlar!’ diye
bağırıyordu. Ağabeyi Nurettin benim yanımdaydı. Nurettin gitmek isteyince polisler ağabeyinin
istikametine havaya ateş açtı. Polisler M.Ö.’nün başını yere vuruyorlardı. Ayaklarıyla ağzına ve burnuna
vuruyorlardı. İndirirken görmedim, araya koyarlarken gördüm. Ayakları kapıya sıkışmıştı. Kafasına telis
geçirmişlerdi. Beyaz renkli Toros marka bir araca 3 sivil polis getirdi. Araba ile aramızda 10 adım vardı.
Arabadan M.Ö.’nün bağrışları geliyordu; ‘Abi, beni öldürüyorlar!‘ diye. Arabanın kapısını kapatmak için 3-4
defa ayağına vurdular. Asker elbisesi giymiş kişiler bize doğru ateş ettiler, kaçıştık. Olay yerine yakın
okulun bahçesinde saydım 88 araç ve panzer vardı. Ben 36 yaşındayım, böyle bir vahşet yaşamadık,
yaşamak da istemiyoruz. Bugün ona, yarın oğluma yapılabilir; çünkü M.Ö. oğlumun yaşındaydı.” biçiminde
beyanda bulundu.
HEYETİN YAPTIĞI RESMİ GÖRÜŞMELER
Suat Seyitoğlu ( Diyarbakır Vali Yardımcısı-vali vekili):
Diyarbakır Vali Yardımcısı ve aynı zamanda 17.07.2007 günü vekalet görevini yapan Suat Seyitoğlu,
kendisiyle makamında yapılan görüşmede; “ Olay yargıya intikal etmiştir. Benim yargılama sürecinde olay
ile ilgili açıklamalarda bulunmam yargıyı etkileme olur. Aynı zamanda İl İnsan Hakları Kuruluna başkanlık
ediyorum. Sizin araştırmada ulaştığınız delil ve sonuçlar varsa bilmek istiyorum. Onun için ben sizi
dinlemek istiyorum. Olaydan sonra Sağlık Müdürümüz ile birlikte olay yerine gittim. Yangın çıkmış
olduğunu gördüm. Olay sırasında evde bulunan çocukların sağlığına kavuşması için çabalar gösterildi.
İdari olarak doğal olarak bilgilendiriliyoruz. Olayın ilk meydana geldiği saat ile müdahale saati arasındaki
zaman yaklaşık 7-8 saattir. Güvenlik güçleri İskender Özpolat’ın yaralama ve ruhsatsız silahtan dolayı
teslim olması için çok beklemiş. Eş ve çocuklarının bu duruma niye müdahale etmediği araştırılmalıdır. Bir
polis memurumuz da şehit olmuştur. Diyarbakır’daki her olayı her yönden değerlendirmeliyiz; çünkü
burada yasa dışı örgütler var. Bu insanları kullanmak isteyebilirler. M.Ö. adlı çocuğun darp sonucu
öldüğüne dair raporun olduğunu sizden duyuyorum. Gerçeğin açığa çıkmasını biz de istiyoruz. Varsa idari
bir kusur, gereken yapılacaktır. Olay için idari bir soruşturmanın başlatılıp başlatılmadığını bilmiyorum,
sayın Valimizin yetkisindedir. Dün akşamdan beri vekalet ediyorum ve bu akşam vekalet sürem dolacak.
Buna sayın Valim karar verecek. Güvenlik görevlileri tarafından bize verilen bilgiye göre çocuğun elinde
kurusıkı bir tabanca varmış ve 4 el ateş etmiş. Haklar hakkında herkes bilinçlenmiştir. Burası bir hukuk
devletidir. Yanlış işlem yapan yargı önünde hesap verecektir. Yargı süreci işlemektedir.” biçiminde
anlatımda bulundu.
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HEYETİN YAPTIĞI TESPİTLER
Heyetimiz,
1- Olayın, Feritköşk Mahallesi 358 sok., 3 no’lu evde meydana geldiğini, evin iki katlı olduğunu, alt ve üst
kat girişlerinin farklı yönlerdeki kapılardan ve bina giriş kapılarının demirden olduğunu,
2- Alt katta, İskender Özpolat’ın ikinci ve nikahsız hamile eşi Havva Özpolat’ın çocuğu ile birlikte ikamet
ettiğini, bu katın bir oda, bir salon, antre, banyo, WC ve zemini beton bir avlusunun olduğunu, ön
duvarında mermi çekirdek izlerinin olduğunu,
3- Evin üst katının, 358 nolu sokak tarafında 3 oda, Dicle nehrine bakan ve 358 nolu sokağa bakan odaya
geçişi olan bir salon, antre ve diğer bölümlerinin olduğunu, bu katta İskender Özpolat, nikahlı eşi Yıldız
Özpolat, Yıldız Özpolat’ tan doğma çocukları, gelini ve torunlarının ikamet ettiğini,
4- Binanın kuzeyindeki binayla bitişik olduğunu, bitişik binadan olayın meydana geldiği evin terasına
geçişin olanaklı olduğunu, 358 no’lu sokağın yaklaşık 3 metre genişliğinde olduğunu, sokağın öbür
tarafındaki iki katlı evlerin terası ile olayın meydana geldiği evin terası arasındaki mesafenin yaklaşık 1.5
metre olduğunu,
5- Üst kattan terasa çıkılan bir merdivenin olduğunu, bu merdivenin orta (kaydırma bölümü) yerinde
miktarı fazla birkaç günlük kan lekesinin olduğunu (İskender Özpolat’ın vurulduğu belirtilen yer), merdiven
aralığında iki bölmeli bir aydınlatma camının bulunduğunu, bu camdan karşı binanın damının
görüldüğünü, bir camının kırık olduğunu,
6- Terasın batı bölümü ve merdiven çıkışına denk gelen bölümde bir kulübenin, yanında metal bir
malzemenin bulunduğunu, dama çıkan merdiven duvarı ile bu metal malzemede 10’dan fazla mermi
çekirdeği izinin bulunduğu, merdivenin çıkışına yakın yerde birkaç kurumuş kan lekesinin olduğunu,
7- Alt kat avlusunun bitişik ev ile olan bağlantısının yaklaşık bir tuğlalık boşluğunda 3 adet, boş, pompalı
tüfek fişeğinin olduğunu, merdiven çıkışına yakın yerdeki çamaşır ipinin üstünde M. Ö.’nün olay anında
giydiği iddia edilen ceketin bulunduğunu, cekette girinti ve çıkıntıları geniş ayakkabı taban izlerinin
bulunduğunu,
8- Bitişik ev, sokağın diğer tarafındaki evler ve İskender Özpolat’a ait evin teraslarında kan lekelerine ait
hiçbir izin bulunmadığını,
9- Doğuya bakan salon ve oda ile sokağa bakan odaların camlarının kırık olduğunu, salonla bağlantılı
odanın içindeki eşyalar ile birlikte yanmış olduğunu, diğer eşyaların tahrip olduğunu, odada bulunan ve
yanan eşyaların, 2 adet kanepe, 7 adet halı, 1 adet dikiş makinesi, 3 adet elektrik sobası, 1 adet vitrin ve
içindeki eşyaları, bir adet askılık ve oda kapısının yanmış, oturma odasında bulunan klimanın, 2 adet ikili
koltuk, 3 adet tekli koltuk, 1 adet vantilatör, 1 adet müzik seti vitrin ve içindeki eşyalar ile 1 adet halı, 3
adet kırlentin tahrip olduğunu, yanan odanın perdelerinin yanmış, diğer oda ve salondaki perdelerin
kurşun delikleriyle tahrip olduğunu, yanan odada bulunan yatak ve yorganların yandığını, 2 adet tüpün
tahrip olduğunu, banyo bölümünde 1 patlamış gaz fişeğinin bulunduğunu,
10- Polis Memuru Hüsamettin İnci ile İskender Özpolat’ın olayda yaşamını yitirdiğini, M.Ö.’nün ise
gözaltına alındıktan sonra hastanede yaşamını yitirdiğini,
11- 16.07.2007 tarih ve 2007042677 prokol no’lu D.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir
Cerrahisi Ana Bilim Dalı Nöroşürji yoğun Bakım ünitesinin Anamnezi verenin adli merci olduğu epikriz
raporunda; M.Ö’nün 13.07.2007 tarihinde hastaneye getirildiğini, yaygın beyin yaralanması, tavmatik
subdural kanaması yaşadığını, şuurunun kapalı olduğunu, vücudunda yer yer ödem ve ekimozlar
bulunduğunu, tüm tıbbı müdahalelere rağmen 14.07.2007 günü saat 03.45’te solunumunun durduğunu,
saat 04.24 ‘te yaşamını yitirdiğini,
12- Güvenlik güçlerinin olaya müdahale biçimi, olay sırasında başta çocuklar olmak üzere evde bulunan
tüm kişilerde travmaya yol açmış olduğunu tespit etmiştir.
Ayrıca, tanık anlatımlarının kesiştiği ortak noktalar şunlardır:
1- İlk yaralama olayı saat 13.30-14.00 arasında olmuştur.
2- Güvenlik güçlerinin olay yerine intikali 14.00-14.10 arasında olmuştur.
3- M. Ö.’nün terasta etkisiz hale getirilmesi saat 17.20- 17.30 dolaylarında meydana gelmiştir.
4- Silahlar ilk defa saat 17.30 dolaylarında sıkılmaya başlanmış, Polis Memuru Hüsamettin İnci silahların
patladığı bu dakikalarda yaralanmıştır.
5- Silahların sıkılmasından sonra daha çok salona bitişik olan odaya gaz bombası atılmıştır. Silahlar
yeniden patlamaya başlamıştır.
6- Maktül şüpheli İskender Özpolat silahla vurularak etkisiz hale getirildikten sonra, hane halkı tahliye
edilmiş, akabinde salona bitişik odada yangın çıkmıştır.
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AYDINLATILMASI GEREKEN NOKTALAR
Operasyon-müdahale emrini kim verdi? Operasyon için C.Savcısının talimatı alındı mı? Ne zaman alındı?
Nasıl alındı?
İskender Özpolat’ın kardeşi Selahattin Özpolat’ın beyanında geçen “Savcı bana yarına kadar kimsenin
müdahale etmeyeceğini söyledi.” olayı doğru mu?
Polis memuru silah ile vurulduysa, nerede ve kimin silahı ile vuruldu?
Müdahale sırasında pompalı tüfek kullanıldı mı, kaç tane ve kimler tarafından kullanıldı?
İskender’e ait olduğu ileri sürülen silahtan kaç el atış yapılmıştır?
Olay sonrası C.Savcısı tarafından keşif yapılırken, keşif mahallinde aileden, komşulardan, görgü
tanıklarından veya mahallede ikamet edenlerden hazır bulunan oldu mu? Keşif sonrası ev teslim edilen
Feritköşk Muhtarı Şükrü Tekin ve Mehmet Kılıç’ın keşif sırasında da bulunmaları için talepte bulunuldu
mu?
Müdahale sırasında meydana gelen maddi zarar C.Savcılığı tarafından tutanakla tespit edilmiş midir?
Yetkilerce iddia edildiği gibi basit bir adli olay ise, Kolordu Komutanı’nın olay sonrası olay yerine gelişi
uygulana gelen bir yöntem midir? Genel teamüllere uygun mudur?
M. Ö. saat kaçta sağlık kurumuna götürüldü?
KANAAT ve SONUÇ
Kanaat
Olay sırasında eş ve çocuklarıyla birlikte meskun mahaldeki evinde bulunan maktul-şüpheli İskender
Özpolat’ın hukukun uygun gördüğü meşru tedbirler alınarak etkisiz hale getirilmesi yasaların amil
hükmüdür. Olayın cereyanı sırasında maktul-şüphelinin kardeşleri Valilik ve Cumhuriyet Savcısı
makamlarıyla görüşmeler yapmış ve iddiaya göre Cumhuriyet Savcısı, olay mahallindeki emniyet
güçlerine “Bekleyin.” talimatı vermiştir. C. Savcısının talimatına rağmen emniyet güçleri silahlı müdahale
yöntemi ile maktulu etkisiz hale getirmeye çalışmış ve ölüm olayı bu müdahalenin akabinde
gerçekleşmiştir.
M.Ö., tüm görgü tanıklarının aktarımına göre, emniyet güçlerince evin damında darp edilerek etkisiz hale
getirilmiştir. 17 yaşındaki maktulun, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastahanesi’nden alınma
16.07.2007 tarih ve 2007042677 protokol numaralı rapordan, aldığı darbeler neticesinde yaşamını yitirdiği
anlaşılmıştır. Bu itibarla söz konusu ölüm, gözaltında darp neticesinde gerçekleşen bir ölümdür.
Yaşanan trajedinin aile efradı üzerinde telafisi zor bir psikolojik tahribata yol açtığı açıktır; fakat bu
psikolojik tahribata rağmen idari makamlar, aile bireylerinin bu travmanın etkilerinden kurtulmaları için
gerekli bir çaba içine girmemiştir. Heyetimiz, bunun ciddi bir sağlık ihlali olduğu kanaatindedir.
Sonuç
Yaşam hakkı ve işkence yasağı, Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası hukuk ve insan hakları
metinlerinin temel öğeleridir. Ayrıca, ulusal yasa ve hukuk metinlerinde de yaşam hakkının ihlal
edilemeyeceği, işkencenin yasak olduğu kayıt altına alınmıştır.
Bu olaya ilişkin belirttiğimiz kanaatlerimizi güçlendiren önemli belge ve tanıklıklar mevcuttur. İdari ve adli
makamlar tarafından etkin bir şekilde soruşturulması halinde, olayın bütün boyutları tüm gerçekliğiyle
açığa çıkarılacaktır. Bu nedenle, gerekli soruşturmanın yapılması ve olayın kamuoyunun vicdanını
rahatlatacak şekilde aydınlığa kavuşturulması için, Hükümeti ve Meclis İnsan Hakları Komisyonunu
göreve davet ediyoruz.

592

ÖZEL RAPORLAR | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

İnsan Hakları Örgütleri ve savunucuları olarak, yaşanan bu olayın hukuki takipçisi olacağız. Başta yaşam
hakkı olmak üzere hiçbir hakkın ihlal edilmediği bir ortama ulaşıncaya kadar çabalarımız devam edecektir.
Saygılarımızla.
Mihdi
PERİNÇEK
İHD Bölge
Temsilcisi
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Selahattin
Çoban
Mazlumder
Bölge
Koordinatörü

Sezgin
Tanrıkulu
Diyarbakır
Barosu
Başkanı

Ali Akıncı
İHD
Diyarbakır
Şb. Başk.

M. Emin
Pamuk
Mazlumder
D.Bakır
Şb.YK Üyesi

Serhat EREN
Diyarbakır
Barosu
Sekreteri
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SİİRT İLİ PERVARİ İLÇESİ YAPRAKTEPE KÖYÜ ÇEMEKARE MEZRASINDA
(YAYLA) YAŞANAN KEYFİ GÖZALTI, TEHDİT, GIDA AMBARGOSU, ZORUNLU
GÖÇE ZORLAMA ve DİĞER HAK İHLALLERİ İDDİALARINI ARAŞTIRMAİNCELEME RAPORU
(17.08.2007)
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

MAZLUMDER

OLAY
Siirt ili Pervari ilçesi Çemekare Mezrasında ikamet eden bir grup köylü, 10.08.2007’de İnsan Hakları
Derneği Siirt Şubesine başvurarak, Genelkurmay Başkanlığının Geçici Güvenlikli Bölge ilanından sonra
mezralarının 26.06.07’de askerler ve korucularca boşaltılmak istendiğini, sonrasında da Çemekare
Mezrası ile Pervari arası yolun toprak ve kayalarla tamamen kapatıldığını; böylelikle mezra halkının
mezraya giriş çıkışlarının yasaklandığını, bu esnada doktora götürülmesine izin verilmeyen ve ateşli
hastalık geçiren Ünal Çakır isimli bir bebeğin yaşamını yitirdiğini, maruz kaldıkları uygulamaları savcılığa
şikayet ettiklerinde jandarma görevlilerince darp ve kötü muamele uygulamalarına maruz kaldıklarını ve
tehdit edildiklerini, keyfi olarak Pervari Jandarma Komutanlığınca gözaltına alındıklarını ileri sürerek
yardım talep etmişlerdir.
HEYETİN OLUŞUMU
İHD Siirt Şubesine yapılan başvurular üzerine, köy boşaltmaya zorlamak, seyahat ve iletişim haklarının
engellendiği, kötü muamele ile gıdaların, zorunlu ihtiyaç maddelerinin köye girilmesinin engellendiği
iddialarını araştırmak, araştırma ve incelemeler sonrasında kamuoyunun gerçek bilgiye ulaşmasını
sağlamak ve çeşitli ulusal ve uluslararası mevzuatlarda güvence altına alınan yerleşim ve seyahat hakkı,
gayri insani muamele yasağının ve güvenli ortamda yaşama hakkının korunmasına katkıda bulunmak
amacıyla;
İHD Genel Başkanı Av.Reyhan YALÇINDAĞ, Mazlum-Der Diyarbakır Şube Başkanı ve GYK Üyesi Av.
Selahattin ÇOBAN, İHD Siirt Şube Başkanı ve MYK Üyesi Vetha AYDIN ve İHD Diyarbakır Şube Yönetim
Kurulu Üyesi Raci BİLİCİ’nin yer aldığı İnsan Hakları Heyeti oluşturulmuştur.
HEYET GİRİŞİMLERİ
İnsan Hakları Heyeti, zorunlu göçe zorlama, tehdit, keyfi gözaltı, gıdalara ve zorunlu ihtiyaç maddelerine
erişim hakkının engellenmesi ve gayri insani muamele iddialarını araştırma istenci ve çalışma amacını,
olay yerine gitmeden evvel yazılı yolla Pervari Kaymakamlığı, Pervari Cumhuriyet Savcılığı ve Siirt
Valiliğine bildirmiş ve randevu talebinde bulunmuştur.
Heyet, 13 Ağustos 2007 tarihinde Siirt’de bulunan mağdur başvurucularla görüştükten sonra, Pervari’ye
hareket etmiş, konuyu bizzat yerinde incelemek üzere başvurucularla birlikte mezraya hareket etmiş
ancak mezraya 7 km kala Pervari Jandarma Komutanlığı görevlisi uzman çavuş ve korucularca
durdurularak mezraya girmeleri engellenmiş, Pervari’ye geri döndükten sonra konuyla ilgili soruşturmayı
yürüten Pervari Cumhuriyet Savcısı Ahmet ATAMAN ile görüşmüş ancak Kaymakam Hakan BİLGİN, ihale
konulu bir toplantıda olduğunu belirterek daha önceden randevu talep edilmesine rağmen görüşme
talebini reddetmiştir.
İnsan Hakları Heyetinin randevu talebinde bulunduğu Siirt Valiliğiyle ise, Vali Hüseyin Avni MUTLU’nun il
dışında olması ve Vali Vekilinin de toplantıda olması nedeniyle görüşme gerçekleşememiştir.
MAĞDUR BAŞVURUCULARLA YAPILAN GÖRÜŞMELER
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10 Ağustos 2007’de İHD Siirt Şubesine başvuruda bulunan ve daha sonra 13 Ağustosta olayla ilgili
inceleme yapmak üzere Pervari’de bulunan İnsan hakları Heyetine, başvurucular, özetle aşağıdaki
yakınmalarda bulunmuşlardır:
1. Halil ÇAKIR: Mağdur, atalarının uzun yıllar söz konusu mezrada yaşadığını, mezradaki insanların
hayvancılık ve tarımla uğraştığını, arazilerinin son derece verimli olduğunu; normalde 16 mahalleden
ibaret olduğunu ancak mahallelerin şu anda harabe durumunda olduğunu, 1988 yılında OHAL
yönetiminden kaynaklı mezralarını boşaltmak zorunda kaldıklarını; 19 Ekim 1988 tarih ve 2929 Sayılı yerel
Siirt’de Son Söz isimli gazetenin haber küpürünün buna delil olarak gösterilebileceğini belirterek aşağıdaki
yakınmalarda bulunmuştur:
“…1990 yılında Şırnak’ın il olmasıyla birlikte mezramız Siirt ili Pervari ilçesi kapsamına alındı. 1988’de
zorunlu göçe tabi tutulduk ve o tarihten itibaren 2002’ye kadar köyümüze geri gelmemiz yasaklandı.
2000’li yıllarda çıkarılan ‘Köye Dönüş Projesi’ kapsamında geri dönmek ve tekrar üretim alanlarımıza
kavuşmak ve mezramıza yerleşmek, topraklarımızı ekip biçmek, hayvancılıkla uğraşıp geçimimizi
sağlamak üzere birçok resmi makama başvuruda bulunduk. Bunun üzerine 2002’de bazı aileler,
Çemekare Mezrasının Kezer mevkiine kendi imkanlarıyla yerleşti. 2003’de Siirt Valiliğince ilk olarak
düzenlenen Çemekare Yaylası Şenliklerinde bize birçok söz verildi. Ancak bugüne kadar herhangi bir
altyapı hizmetinin götürülmediği Çemekare mezrasındaki ilkel koşullara son verilmesi ve mezraya okul,
elektrik, yol gibi son derece gerekli hizmetlerin yerine getirilmesi için defalarca kez ilgili mercilere
başvurularda bulunduk. Ancak görmezden gelindik. Köyde halen telefon, elektrik hizmetleri yoktur. Yol,
son derece kötü bir yoldur ve insan güvenliğini riske atan durumdadır. Suyu da taşıma suretiyle
barındığımız çadırlara ulaştırmak zorunda kalıyoruz. 5 yıl boyunca talep ettiğimiz hiçbir hizmet yerine
getirilmedi.
Son olarak bu yıl (2007) güvenlik görevlileri, üç defa köyü zorla boşaltmak istediler. Mezranın dışında
bulunup da mezraya gitmek isteyen köylüler, askerler ve korucularca engellenmiş ve bunu şikayet için
gidilen makamlarca da terslenmişlerdir. TBMM’ce kabul edilen tarım ve hayvancılık destekleme fonundan
önceki yıllarda faydalanmamıza rağmen, son dönemlerde faydalanamadık. Faydalanmamamız için mezra
sahiplerince ekilen ekinlerin keşfinin yapılması talebimiz 2006 sonbaharında reddedildi. Ayrıca çevre
köylerde bulunan hayvan sürülerinin, ekili arazilerimizi talan etmesi adeta teşvik edildi. Buna dayalı olarak
yaptığımız suç duyuruları hiçbir sonuç doğurmayıp ekonomik olarak cezalandırılmamız sağlanmıştır. Ekim
için kiraladıkları traktörler için ödeme yapamadık ve tohum paralarını ödeyemedik. Bizler şu anda açlık
sınırının altında yaşamaktayız. Adli makamlar nezdinde dava açabilmemiz için gerekli olan mahkeme harç
masraflarını ödeyemediğimiz için hukuk yollarının tamamını tüketememekteyiz. Köylülerin büyük bir
çoğunluğu köye gitmek istediğinde Ekindüzü karakolunca engellenmekte ve haklarında haksız cezalar
verilmektedir.
Genelkurmay Başkanlığının Haziran ayının başında ilan ettiği Yüksek Güvenlikli Bölgeler sınırlarına girdiği
gerekçesiyle mezramız 26 Haziran 07’de askerler ve korucularca boşaltılmak istenmiştir. Mezra halkı buna
itiraz etmiş; bunun üzerine asker ve korucuların saldırısına maruz kalmıştır. İtiraz edenlerin üzerine ateş
açılmış ve korkutma ve tehdit suretiyle askeri birlikler tarafından getirilen 3 adet kamyon ve 10’a yakın sivil
minibüslere yükletilerek eşyalar Pervari İlçe Jandarma Karakoluna getirilmiştir. Bu esnada mezra halkı
yatacak ve yiyecek eşya olmaksızın perişan vaziyette bırakılmıştır. Tüm gerekli ihtiyaç maddeleri (gıda,
temizlik, battaniye, döşek, vb)alınan köylüler sabaha kadar o vaziyette bekletilmişlerdir. Ertesi gün (28
Haziran 2007’de) köylülerin bir kısmı Pervari ve Siirt’e giderek Pervari Kaymakamlığı, Siirt Valiliği ve
Jandarma Komutanlığıyla çeşitli görüşmeler yapmışlar; bunun üzerine yaylaklarına geri dönebilmişlerdir.
Bu olaydan kısa bir süre sonra da Pervari ilçesi ile Çemekare mezrası (Yaylağı) arasındaki yol, belirli bir
noktadan sonra yaklaşık 5 km boyunca kepçelerle kaya, çakıl taşları ve toprak doldurularak askerler ve
korucular tarafından kapatılmıştır. Bu kapatılan noktanın ismi Meydana Süleyman (Süleyman Meydanı)’
dır. Bunu iki defa yaparak yolun tamamen araçlara kapanmasını sağladılar. Böylelikle mezra halkı olarak
bizim dış dünyayla bağlantımız kesilmiş, zorunlu göçe zorlanmış olduk. Biz mezramızı terk etmek
istemediğimiz, gidecek bir yerimizin de olmaması ve çocuklarımızın aç kalma riskiyle karşı karşıya
olduğunu bildiğimiz için daha sonra kürekler marifetiyle kendi olanaklarımızla 5 km. lik kapatılan yolu
çakıldan, toprak ve taştan temizlemeye çalıştık.
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2 Ağustos 2007’de askerler ve korucular tarafından aynı yol Pervari Belediyesine ait JCB Loder marka iş
makinesiyle jandarmanın talimatıyla İnsanlar tarafından tekrar açılamayacak şekilde toprak dolgu ve
kayalarla kapatılmıştır. Böylece mezra halkının hiçbir koşulda Pervari’ye gitmemesi, ihtiyaçlarını
karşılayamaması hedeflenmiş oldu.
8 Ağustos 2002’de mezra halkı adına ben, Pervari Kaymakamlığına dilekçe vererek yolun açılmasını talep
ettim. Aynı dilekçeyi posta yoluyla Siirt Valiliğine de yolladım. Bu dilekçe üzerine Pervari Jandarma
Karakolu, beni ve 15 köylüyü gözaltına aldı. Gece saat 00.22’ye kadar karakolda bekletildikten sonra
hakkımızda yasak askeri bölgeye girdiğimiz gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.
Tüm ısrarlarımıza rağmen mezranın yolu açılmadığı için ve bir hafta boyunca mezranın dışına çıkmamıza
izin de verilmediği için köylülerden Ahmet Çakır’ın 6 aylık bebeği hastalanmasına rağmen doktora
götürülemedi ve hayatını kaybetti. Köye giriş çıkış sorunları yaşandığı için bebeğin nüfusa kaydı da
yapılamamıştı ancak bebeğe Ünal isminin verildiğini biliyorum. Sağlıksız koşullardan dolayı bebek yüksek
ateş ve ishal hastalığına yakalandı ve daha doktora götürülemeden yolda hayatını kaybetti. Ben aynı
zamanda bebeğin dayısı olduğum için, yaşadığımız bu gayriinsani muameleleri suç duyurusuyla savcılığa
bildirmek istediğimiz esnada Hacı isimli uzman çavuş, bana 0505 445 4746 no’lu telefon numarasını verdi
ve Bedri isimli üsteğmeni aramamı istedi. Ben de Bedri Üsteğmeni aradım ve bunun üzerine Üsteğmen;
‘………….Duyduğuma göre suç duyurusunda bulunacakmışsınız. Ben suç duyurusunda bulunmaması için
bebeğin babasını aradım. Siz de bulunmayın. Dilekçe verdiğiniz takdirde çadırlarınızı yakarım. Sizi de
öldürürüm. Zaten bana kelle de getirmediğiniz için elimden gelen tüm kötülüğü size yapacağım. Bana
getirdiğiniz her teröristin kellesi başına size 20.000 YTL vereceğim. Kelle getirmediğiniz takdirde hepinizi
öldüreceğim…’ şeklinde tehditlerde bulundu.
Daha sonra üsteğmen, yine Hacı isimli uzman çavuş aracılığıyla köylülerden Ahmet Kaya’yı Pervari
Jandarma Karakoluna çağırdı. Ahmet Kaya ve mezranın muhtarı olan Agit Ruvanas birlikte Pervari
Jandarma Komutanlığına gittiler. Onlar İlçe Jandarma Komutanlığından Komando Birliğine götürülmüşler.
Yine aynı Üsteğmen, Komando Birliğinde Ahmet Kaya Agit Ruvanas’ı ölümle tehdit etmiş ve ‘….bana kelle
getirmediğiniz takdirde hepinizi geberteceğim!’ şeklinde bağırıp çağırmıştır.
Biz savcılıkta ifade verirken üzerinde kurşunu renkli bir eşofman olduğu halde Bedri Üsteğmen Adliyeye
geldi ve Abdulcabbar İğdi isimli köylüyü ensesinden tutarak tartakladı ve ‘….seni şu polis kulübesinde
biraz döveyim. Sen çok oldun artık. Hata yapıyorsun; halkı kışkırtıyor ve Roj TV’ye haber veriyorsun. Sana
daha önceden sıkmış olduğum üç kurşun bu sefer boynuna saplanacak; devrileceksin. Ayağını denk al.
Zamanın az kaldı!’ şeklinde hakaret edip tehditlerde bulundu. Daha önce Bedri Üsteğmen mezraya
gelerek köylülerin yanında Abdulcabbar İğdi’ye üç adet kaleşnikof mermisi sıkmıştı. Bu mermiler halen
yanımızdadır.
Mezra halen ulaşıma kapalıdır. Mezrada bulunan Türkan Kaya isimli kadın hamile olup bugünlerde doğum
yapması beklenmektedir. Yol halen kapalı olduğu için ve bize doktora ulaşma hakkı tanınmadığı için
kadının da sağlığı risk altındadır. Savcılıkla görüşme yapıp suç duyurusunda bulunduğumuz esnada
istendiği takdirde bu boş kovanları kendilerine teslim edebileceğimizi de belirttik.
Mezramızda halen 11 yerleşik ve 38’i de geçici (çadır) olmak üzere toplam 49 hane ve 403 nüfus
yaşamaktadır. Başta çocuklar olmak üzere tüm mezra halkı travma yaşamaktadır. Can ve mal
güvenliğimiz söz konusu değildir. Bize bu onur kırıcı ve insanlık dışı muameleyi uygulayan ve köyümüzü
boşaltmak isteyen güvenlik görevlilerinden şikayetçiyiz….”
Mağdurun yaşadıklarının etkisiyle çok ağır bir psikolojik travma yaşadığı, gelecek kaygısı duyduğu,
yapacak başka işlerinin olmaması ve ata toprakları olması nedeniyle mezralarını terk etmek istemedikleri,
ancak ciddi şekilde can ve mal güvenliği kaygısı yaşadığı gözlenmiştir.
2. Abdulcabbar İĞDİ: Başvurucu Abdulcabbar İğdi, diğer köylülerle benzer yakınmalarda bulunmuş ve
özetle şunları eklemiştir:

596

ÖZEL RAPORLAR | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

“…Mezramız, Genelkurmay Başkanlığı tarafından Geçici Yüksek Güvenlikli Bölge ilan edildikten sonra
bize ciddi baskılar ve tehditler gelmeye başladı. İlk olarak Ekindüzü Karakolu tarafından 12 aile,
hayvanlarıyla birlikte köy dışına zorla çıkartıldı. Çemekare aşiretinden 17 kişi, 2 boyunca Karakolda keyfi
olarak tutulduk. Hayvanlarımızı üç gün boyunca sağmamıza izin vermedikleri için hayvanlarımızın
memelerinde bozulmalar, sarılık hastalığı gibi sorunlar baş göstermeye başladı. Hayvanların yaklaşık 89
kadarı memelerinden yara aldı ve sakatlandı. 22 tanesi de sarılık (halk arasında Zerıg) nedeniyle telef
oldu. Oysaki hayvanlarımız sağlıklıydı; Cizre İlçe Tarım Müdürlüğü veterinerleri tarafından kontrol edilmiş,
aşılanmış ve sağlık raporu tanzim edilmişti. Havyalarımızın hastalanıp telef olmasının tek nedeni, Karakol
etrafında sağlıksız, yemsiz ve susuz koşullarda bekletilmesidir.
Daha sonra yine Ekindüzü’nde 6 gün boyunca 53 köylü bekletildik ve yine herhangi bir üretim sürecini
yerine getirmemiz, hayvanlarımızla ilgilenmemiz engellendi. Bunun üzerine birkaç defa Pervari İlçe
Jandarma Merkez Komutanlığına giderek şikayetlerimizi bildirdik. Yüzbaşı bize mezraya dönmek için bir
daha izin vermeyeceğini söyledi. Biz de daha sonra korucu ve askerlerden kendimizi gizleyerek
Çemekare’ye gittik. Daha sonraki tarihlerde mezraya gelen korucu ve askerler, yanlarında getirdikleri 3
kamyon ve 10’u aşkın sivil minibüslere zor kullanarak eşyalarımızı yüklediler. Geldiklerinde zorluk
çıkartmamamızı, mezrayı terk etmemizi, itiraz etmemiz durumunda zor kullanacaklarını söyleyerek tehdit
ettiler. Bedri Üsteğmen’in talimatıyla korucu ve askerler, çadırlarımızın iplerini yırtıp, yorgan, döşek,
battaniye, un, yiyecek maddeleri ve çadırları kamyonlara ve minibüslere yükletti. Buna karşı çıktığımızda
bizi tartaklayıp darp ettiler, tartaklama esnasında Halil Çakır isimli köylüye ait kamerayı da kırdılar.
Yüklemeyi kabul etmeyen bir korucunun ve mezradaki bazı ruhsatlı silah sahiplerinin silahlarına el
koydular. Bu esnada kadın ve çocukları da zor kullanarak araçlara bindirmek isteyince bizler mezrayı terk
etmeyeceğimizi söyledik ve direndik. Bunun üzerine başta Bedri Üsteğmen ve bazı askerler havaya ateş
açtılar. Bundan korkan çocuklar ve kadınlar karşı tepeye doğru kaçmaya başladılar. Daha sonra
çadırlarımız, içinde bulunan tüm eşyalarımız, yiyecek ve gıda maddeleri, vs arabalara yüklendi. Yapılan
bu gayriinsani muameleye karşı çıkan Ahmet Çakır ile Halil Çakır, Doğan Jandarma Karakoluna
götürüldüler. Orada bulunan Bedri Üsteğmen, “…siz benim korucu ve askerlerime karşı çıktınız. Bu
nedenle silahlarınızı vermeyeceğim. Sizi mahkemeye vereceğim, eşyalarınızı da Pervari’’ ye götürüyorum.
Yarın Pervari’ye gelin, orada ifadeniz alınacak” şeklinde bizi tehdit etmeye devam etti.
O gece mezrada bulunan 38 aile, battaniyesiz ve yorgansız, döşeksiz bir vaziyette kaldı. Ertesi gün İlçe
Jandarma Merkez Komutanı olan Levent isimli yüzbaşıyla görüşmeye gittiğimizde bizi yine Üsteğmene
yönlendirdi. Sonuçta araçların parasını biz ödedik ve araçlara binip mezraya geri döndük. Daha sonraki
gün ruhsatlı silahlarımız bize geri verildi.
Son olarak Ağustos ayının başında Meydana Süleyman denilen ve mezraya 5 km ‘de bulunan mevkide
yolun kapatıldığını ve korucu ve askerlerin geçişlere izin vermediğini gördük. Geçebilmek için kazmaküreklerle kendi olanaklarımızla yolun bir kısmını biz açtık. Ancak tekrar birkaç gün sonra aynı yolun
Pervari Belediyesine ait JCB marka kepçe ile toprak ve taşla tekrar kapatıldığını gördük.
8 Ağustosta Halil Çakır ile bazı mezra sakinleri, Jandarma Merkez Komutanı Levent Yüzbaşı ile görüştüler
ve yolun açılmasını istediler; ancak O da yolun açılmasını reddetti. Bunun üzerine mezradan 17 kişi
Komutanlığa gelerek kendisiyle görüşmek istediler; ancak O, köylülerin randevu istediği 3 defa reddetti.
Bunun üzerine bizler Kaymakamlık makamına dilekçe yazdık ve yolların açılmasını istedik. Kaymakam,
bizimle yüzyüze görüşmeyi reddedince biz de dilekçeyi oradaki görevlilere sunduk. Aynı dilekçeyi Siirt
Valiliğine de spota yoluyla gönderdik. Ancak köylülerden 15’i aynı gün saat 18.00’da Merkez
Komutanlığına çağrıldılar ve kendilerine Mera Kanununa muhalefetten haklarında dava açıldığı söylendi.
15 köylü, saat 18.00’den 00.30’a kadar yani 9 Ağustosa kadar Karakolda tutuldular. Köylüler olarak ertesi
gün ifade vermek üzere Savcılık bahçesinde beklerken, gelen telefon üzerine Ahmet Çakır’ın 6 aylık
oğlunun hastalandığı ve doktora getirilemeden yolda yaşamını yitirdiğini ve köyde gömüldüğünü öğrendik.
Bunun üzerine orada bulunan ve bebeğin dayısı Halil Çakır, yol kapalı olduğu için bebeğin hastaneye
yetişmemesine neden olan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmak istedi. Bunun üzerine Hacı
isimli jandarma uzman çavuş, 0505 4454746 no’lu telefonun Bedri Üsteğmene ait olduğunu ve kendisini
aramasını söyledi. Halil Çakır, telefonla Üsteğmeni aradı ve Üsteğmen kendisine, “…ben Ahmet Çakır’ı da
aradım, bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmayacak. O nedenle sen şikayetçi olursan hepinizi
öldürürüm. Çadırlarınızı da yakarım!” dedi. Daha sonra Üsteğmen, yine Hacı isimli uzman çavuş
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aracılığıyla Ahmet Kaya isimli köylüyü yanına çağırdı. Ahmet Kaya ile mezra muhtarı Agit Ruvanas J. Mrk.
Komutanlığına gittiler. Onlar, oradan Komando Komutanlığına götürüldüler. Orada bulunan Bedri
Üsteğmen, Ahmet Kaya’ ya hitaben “… bana terörist kellesi getirmezsen seni öldürürüm; getirdiğin her
kelle için 20.000 YTL vereceğim” demiş. Bunun üzerine Kaya ve Ruvanas, geri geldiler.
Daha sonra Savcılık koridorunda ifade vermeyi beklerken, üzerine giydiği kurşuni renkli eşofmanla Adliye
binasına gelen Bedri Üsteğmen, ensemden tutarak bana bağırdı ve işleri benim karıştırdığımı, Roj TV’ye
haber vererek orada olup bitenleri söylediğimi, bana daha önce sıktığı üç kurşunla yetinmeyeceğini ve bu
defa boynuma saplayacağı kurşunlarla beni öldüreceğini; ayağımı denk almam gerektiğini söyledi. Daha
önceleri de defalarca kez Jandarma Komutanlığından Astsubay Ender isimli biri beni 0537 7930514 no’lu
telefonla arayarak Siirt Jandarmasına gitmemi istedi. Ben güvenemediğim için gitmedim. Ancak geçen
ilkbaharda kendilerini TEDAŞ görevlisi olarak tanıtan 3 kişi, Kazım Eren isimli biri aracılığıyla mezraya
geldiklerini söylemişler ve kardeşim Lokman İğdi ile görüşmüşler. Kardeşime beni kastederek,
“…Ağabeyine söyle, ayağını denk alsın. Seni ve onu 2 kurşuna harcarız. Bizim için iki kurşunun değeri 2,5
YTL’dir” şeklinde tehditlerde bulunmuşlar. Biz bu üç şahsın aslında TEDAŞ görevlisi olmadıklarını; JİTEM
adına geldiklerini tahmin ediyoruz. Nitekim içlerinden birinin Ender astsubayın adamı olarak bilinen
Mustafa isimli uzman çavuş olduğunu ve birçok köylüyü defalarca kez Ekindüzü Karakolunda keyfi olarak
saatlerce beklettiğini biliyoruz. Bir defasında Doğan mevkiinde bekletildiğimizde bu şahıs, gıda
maddelerini köye götürebilmek için Bedri Üsteğmen’den izin almam gerektiğini söylemişti. Ben de
kendisiyle görüşünce bana ajanlık teklif etti ve işbirliğini kabul etmemem durumunda öldürüleceğimi
söyledi.
Daha önce mezra halkının yanında bana doğru kaleşnikofla üç kurşun sıkan Bedri Üsteğmen’in tehditleri
artık bizi bezdirmiştir. Bu boş kovanlar halen bendedir. Delil olarak kendilerine sunabileceğimi savcılığa da
bildirdim. Ciddi tedbirler alınmazsa mezrayı terk etmek zorunda kalacağız. Zaten tarım ve hayvancılık
konusunda da gördüğümüz engellemeler ve diğer muameleler nedeniyle geri kaldık ve ciddi şekilde
borçlandık. İnsan hakları savunucularından yardım bekliyoruz.”
Başvurucunun çok gergin ve kaygılı olduğu, kendisini çaresiz hissettiği gözlenmiş ve Pervari’de ilgili
makamlara şikayetçi olmaktan korktukları için de Siirt Savcılığına giderek şikayetçi oldukları anlaşılmıştır.
3. Agit RUVANAS: Heyet, aynı zamanda mezra muhtarı olan Ruvanas ile yaptığı görüşmede diğer
köylülerle aynı yakınmalarda bulunmuş ve ek olarak şunları belirtmiştir:
“…Diğer arkadaşlarımın söyledikleri olduğu gibi doğrudur. Ekonomik, moral ve maddi ihtiyaçlarımız
bakımından çöküntü içindeyiz. Türkan Kaya isimli kadın doğum yapmak üzeredir, kendisi doktora
ulaştırılmazsa yaşamından endişe etmekteyiz. Tüm mezra halkı her gece kabuslar görmektedir. Çocuklar
sürekli ağlamakta ve korkmaktadırlar. Can ve mal güvenliğimiz yoktur; hayvanlarımızın çoğu zaten telef
oldu. Adli makamların en kısa zamanda gelip keşifte bulunarak zararlarımızın tespitini yapmaları
gerekmektedir. Zaten 1988’den 2002’ye kadar mezramıza giremedik; topraklarımızı ekip biçemedik.
Varolan evlerin ve mekanların çoğu da yıkıldı. Şu anda sadece 11 hane evde yaşamakta; diğer aileler
çadırlarda yaşamaktadır. 2002’den sonra yaylak olarak kullandığımız mezramızda hayvancılık yapmak ve
tarlalarımızı ekip biçmek dışında hiçbir gelirimiz yoktur. Açlık sınırının altına düşmüş durumdayız. Halen
köye herhangi bir gıda veya ihtiyaç malzemesi de alınmamaktadır.”
Mağdurun son derece kaygılı olduğu, bundan sonraki gelişmelerden dolayı endişe duyduğu, travmatik bir
ruh hali yaşadığı gözlenmiştir.
4. Abdulaziz BAŞARAN: Yaşadıkları mağduriyetin artık katlanılamaz boyutta olduğunu belirten mağdur
köylü, diğer ifadelerle benzer yakınmalarda bulunmuş ve İnsan hakları Heyetinden hukuksal destek talep
etmiştir.
5. Mehmet ENGİN: Diğer başvurucularla aynı ifadelerde bulunan Engin, son derece kaygılı olduklarını,
çocukların sürekli ağladıklarını ve çok korktuklarını belirterek, kendilerine yapılan gayriinsani muamelenin
son bulmasını istemiş; mezrayı boşaltmaları durumunda açlıkla karşı karşıya kalacaklarını; şu anda dahi
ciddi maddi kayıplarının olduğunu belirtmiştir.
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HEYETİN ÇEMEKARE MEZRASINA GİDİŞİ
Heyet, 13 Ağustosta mağdurlarla görüştükten sonra bir araç kiralayarak yukarıda ismi geçen beş mağdur
ile birlikte saat 12.30 sıralarında Mezraya gitmek üzere yola çıkmıştır. Rapor ekinde de bulunan bazı
fotoğraflarda görüldüğü üzere, Heyet, Çemekare Mezrasına 5. km kala Meydana Süleyman (Süleyman
Meydanı) olarak bilinen noktada dört korucu ve isminin Deniz olduğunu belirten bir uzman çavuş
tarafından durdurulmuştur. Heyet, 10 Ağustos 2007’de İnsan Hakları Derneği Genel Merkezince ilgili
makamlardan randevu istendiğini, bahsedilen iddialarını yerinde incelemek için mezraya gidip gözlemde
bulunmak ve oradaki köylülerle görüşmek istediklerini; köyde bulunan ve doğum yapmak üzere olan bir
kadının durumundan dolayı endişe ettiklerini, köylülerin gıda ve ihtiyaç malzemelerinin bitmesi nedeniyle
heyetin yanında bulunan köylülerin mezraya girmesi gerektiğini orada bulunan askeri görevliye bildirmiştir.
Buna rağmen, heyetin köye girişi yolların mayınlı olabileceği gerekçesiyle reddedilmiş ve Pervari’ye geri
dönerek Köye giden başka bir yolun; Doğan yolunun kullanılması söylenmiştir. Oysaki aynı gün sabah
saatlerinde ve heyetin geri çevrilmesinin ertesi günü olan 14 Ağustosta bazı köylülerin köyün dışına çıktığı
ve aynı yolu kullandıkları sonradan öğrenilmiştir. Gerçekten mayınla ilgili bir endişe var idiyse niçin bazı
köylülerin aynı yol kullandırılarak köyden çıkartıldığı konusu, aydınlatılması gereken bir husustur. Heyetin
yanında bulunan başvurucu köylüler ise Doğan Köy yolu kullanılarak mezraya gitme girişiminde bulunulsa
dahi yine izin vermeyeceklerini, nitekim daha önceden de Doğan Köy yolunu kullanmak istediklerinde
engellendiklerini belirtmişlerdir.
PERVARİ ve SİİRT’DE YAPILAN RESMİ GÖRÜŞMELER
1. Pervari Cumhuriyet Savcısı Ahmet ATAMAN: C. Savcısı Ahmet Ataman ile görüşmek üzere
Hükümet Konağına giden heyet üyeleri, bekletilmeksizin savcılık odasına alınmış ve görüşme
gerçekleştirmiştir. Heyet üyeleri, özetle, aldıkları başvuruların ciddiyetini, içeriğini ve kaygılarını iletmiş ve
konuyla ilgili etkili ve yeterli bir adli soruşturmanın başlatılması gerektiğini ifade etmiştir. Bunun üzerine
Savcı Ataman, iddiaların ciddi oluşuna katıldığını, Siirt Savcılığınca alınan ifadelerin kendisine
gönderildiğini, dosyayı kendisinin takip edeceğini; ancak Geçici Güvenlikli Bölge ilanının savcılıkla ilgisi
olmadığını ve askeri makamların kararı olduğunu; bölgede savcılık görevlerini ifa ederken ciddi engellerle
karşılaştıklarını, çoğu kere güvenlik koşullarından dolayı gitmeleri gereken yerlere gidemediklerini ve keşif
yapamadıklarını, bu nedenle birçok dava dosyasının halen bitirilemediğini ifade etmiştir.
2. Pervari Kaymakamı Hakan BİLGİN: Heyet üyelerinin daha önceden randevu almak istemelerine
rağmen, Kaymakamlık makamına gittiklerinde Kaymakam Bilgin’in ihale konulu bir toplantıda olduğu
belirtilmiş ve heyetin görüşme isteği geri çevrilmiştir.
3. Siirt Valiliği: Heyet üyeleri, diğer resmi makamlarla olduğu gibi Siirt Valiliğine de yazılı olarak
müracaatta bulunmuş ve randevu talep etmiştir. Siirt Valiliği ile İHD Genel Merkezi arasında yapılan
telefon görüşmesinde heyetin Siirt’e dönmüş olduğu ve Valilik makamıyla görüşme yapmak isteği iletilmiş;
yanıt olarak Vali Hüseyin Avni MUTLU’nun il dışında olduğu ve yerine vali vekilinin baktığı; ancak o
esnada bir toplantıda olduğu bilgisi verilmiştir.
HEYETİN YAPTIĞI TESPİTLER
1. Heyetimiz, söz konusu mezrada bizzat bulunarak incelemeler yapmak istemiş ancak Pervari’den
itibaren yaklaşık 1 saatlik yolculuk sonrasında aralarında dört korucu ve bir uzman çavuşun bulunduğu
askeri grup tarafından durdurulmuş; yolun mayınlı olması ihtimaline binaen heyetin köye girişi
engellenmiştir. Ancak ekteki iki fotoğraf karesinde de görüldüğü gibi, bu nokta, sadece heyetin köye
girişini engellemek için konulan geçici bir noktadır. Çünkü herhangi bir kulübe, vs aşırı sıcak ve güneşten
koruyacak kalıcı bir barınaktan yoksun bir nokta olup sadece bez bir çarşaf kullanılarak dinlenme noktası
gibi kurulan bir yerdir.
2. Heyetin yanında bulunan başvurucu köylüler, noktada durduran uzman çavuşa, normalde o yolda
mayın ihtimali varsa neden diğer köylülerin aynı gün sabah çıkabildikleri sorusunu sormuş ancak yanıt
alamamışlardır.
3. Heyetin geri çevrildikten sonra yönlendirildikleri yol olan Doğan Köy yolunun ne kadar güvenli olduğu
belli değildir.
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4. Heyeti durduran Pervari Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş, yanında bulunan korucuların
kendileriyle bir ilgisinin olmadığını; onların kendi işlerini, kendisinin ise kendi işini yaptığı bilgisini vermiştir.
Bunun üzerine neden aynı anda bir arada bulundukları sorusunu yönelten heyete cevap verilmemiştir.
5. Köyde birkaç gün önce yaşamını yitiren bir bebek olduğu ve doğum yapma ihtimali olan bir kadından
bahsedilince, söz konusu uzman çavuş gayet kayıtsız kalmış ve kendisinin bu konuyla ilgilenemeyeceği
bilgisi verilmiştir.
6. Bölgedeki koşullar nedeniyle adli makamların etkili ve yeterli olarak görevlerini yerine getiremedikleri,
örneğin mahkemede devam eden davalar için yapılması gereken keşif gibi işlemlerin yapılamadığı
anlaşılmıştır.
7. Heyet, gün boyunca Pervari’de iken sivil giyimli güvenlik görevlilerince izlenmiş; Pervari’den
ayrıldığında da Siirt–7 km. noktasına kadar (Danilla Geçidi) içinde sivil giyimli güvenlik görevlilerinin
olduğu beyaz bir Ford Connect minibüsle takip edilmiştir.
8. Heyet, Pervari’den ayrıldıktan sonra başvurucu köylüler Doğan Köy yolunu deneyerek Mezralarına
ulaşmak istemişler ancak orada da engelleneceklerini düşünmüşlerdir. Heyete daha sonradan ulaşan
bilgilere göre, aynı gün Doğan Köy yolundan mezraya gitmek isterken askeri görevlilerce önce
engellenmişler ancak sonradan geçişlerine izin verilmiş; mezraya ulaşamadan araçları bozulduğu için geri
dönmek zorunda kalmışlardır.
9. Ertesi gün (14 Ağustos) mezraya Doğan Köy yolunu kullanarak gidebilen köylüler, Pervari Jandarma
Komutanlığınca ifade vermeye çağrılmışlar; ifadelerini verdikten sonra mezraya gitmişlerdir.
10. İnsan hakları heyeti, savcılık ile hiç bekletilmeden görüşme gerçekleştirebilmesine rağmen
Kaymakamlık ve Valilik ile görüşme gerçekleştirememiştir.
AYDINLATILMASI GEREKEN NOKTALAR
1. 2002 yılında Siirt valiliği tarafından Çemekare Yaylası Festivalinin kabul edilmesine ve o tarihten
itibaren köylülerin tekrar yaz aylarında mezraya girmelerine olanak sağlanmasına rağmen, Haziran
2007’de Genelkurmay’ın Geçici Güvenlikli Bölge ilan edilmesi nedeniyle mi Çemekare yaylası tekrar
boşaltılmak istenmektedir?
2. İnsan Hakları Heyetinin durdurulduğu nokta olan Meydana Süleyman (Süleyman Meydanı)’daki nokta
sadece heyetin mezraya girmesini engellemek için mi konuldu? Heyetin mezraya girmesinin
engellenmesindeki amaç neydi? Başvurucu köylülerin yakınma nedenlerinin heyet tarafından gözlenmesi
mi istenmedi?
3. Mezranın dış dünyayla bağlantısının kesilmek istenmesi nedeniyle bir bebeğin doktora götürülememesi
ve yaşamını yitirmesiyle ilgili etkin ve yeterli bir adli ve idari soruşturma yürütülmekte midir?
4. Başvurucu köylülere tehditte bulunan, üzerlerine ateş açan askeri personeller hakkında herhangi bir adli
takibat yapılmış mıdır?
5. Köylülerin keyfi olarak Karakolda bekletilmeleri esnasında telef olan hayvanların zararı neden
karşılanmamıştır?
6. Heyete söylendiği gibi Süleyman Meydanından sonraki 5 km lik alanın gerçekten mayınlı olma ihtimali
varsa, neden koruyucu tedbir olarak herhangi bir işaret veya levha konulmamıştır? Diğer köylülerin aynı
gün aynı yoldan geri gelmesine neden karşı çıkılmamıştır?
7.Çemekare Mezrasında yaşayan yurttaşlarımıza yaşam alanı tanınmamakla, temel gıda ve diğer
ihtiyaçların temini engellenmekle hedeflenen, köyü boşaltma ve bölgeyi insansızlaştırma mıdır? Böylelikle
1990’lı yıllarda yaşanan köy boşaltmalar farklı bir yöntemle mi denenmektedir?
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8. Bölgede son günlerde orman yakma filleri, ciddi ve sistematik ihlallerin yaşanacağı yeni bir dönemin
işareti sayılabilir mi?
9.Askeri yetkililer korucuların kendileriyle bir ilgilerinin olmadığını söylerken neyi amaçladırlar? Bu söylem,
bundan sonra daha ciddi hak ihlallerinin yaşanacağı anlamına mı gelmektedir?
10.Heyetin Pervari’de çalışmalarını yürüttüğü esnada sürekli olarak güvenlik görevlilerince izlenmesindeki
amaç nedir?
KANAAT VE SONUÇ
Kanaat
Heyetimiz tüm incelemeler sırasında yaptığı görüşmeler, edindiği bulgular ve gözlemlerinden hareketle,
Çemekare mezrasının tekrar zorla boşaltılarak, insanların üretim araçlarından yoksun bırakılmasının ve
bölgenin insansızlaştırılmasının hedeflendiği düşüncesini taşımaktadır. Heyet gerekli adli ve idari önlemler
alınmadığı ve sorumlular derhal görevlerinden uzaklaştırılmadığı sürece Çemekare Mezrası halkının
yaşam hakkının, seyahat özgürlüğünün ve tehdit/kötü muamele yasağının tekrar ihlal edileceği kanaatine
varmıştır.
İnsan Hakları heyeti, söz konusu bölgede köylüler üzerinde çok ciddi bir baskı ortamının ve keyfiyetçi
uygulamaların mevcut olduğunu gözlemlemiştir. Aynı şekilde yaşam hakkı, işkence yasağı ve mülkiyet
hakkının sürekli bir biçimde ihlal edilme riski ile karşı karşıya olduğu tespitini yapmaktadır.
Sonuç
Zorla göçe zorlama, insanların yaşam hakkının ihlaliyle de sonuçlanabilecek seyahat özgürlüğü, temel
insani gıdalara ve ihtiyaç malzemelerine erişim hakkının engellenmesi, ciddi sonuçları olan ve 24 saate
yayılan işkence olarak değerlendirilir. Deliller karartılmadan hazırlık soruşturması tamamlanmalı ve adı
geçen failler yargılanarak hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır. Ciddi hak ihlallerine maruz kalan diğer
köylülerin de yaşam hakkının, gıdalara erişim hakkının korunması ve hayvancılık ve tarım faaliyetlerini
yerine getirmelerinin sağlanabilmesi için başta Pervari Jandarma Komutanlığında görevli tüm güvenlik
görevlilerinin ve korucuları hakkında etkili bir soruşturma yürütülmeli; sorumlular görevlerinden alınmalıdır.
Güvenlik görevlilerinin yurttaşla ilişkilerinde, ideolojik davranma, görev ve yetki sınırını aşmasına, aşırı güç
kullanmasına, işkence ve gayri insani muamele uygulamasına, mülkiyet hakkını gasp etmesine göz
yumulmamalıdır. Hukukun kayırmacılık özelliği yoktur, olmamalıdır. Hukukun bağlayıcılığı herkes için
geçerlidir. Yargı mekanizması en etkin şekilde ve kısa zamanda adil sonuca ulaşmalıdır. Hukuk kurumu
olması nedeniyle ve yasaca insan haklarını koruma göreviyle yükümlü kılınan barolar, iç hukukun etkin
sonuca ulaşımı için Çemekare’de başlatılan yargısal sürecin takipçisi olmalıdır.
Son iki aylık zaman dilimi içerisinde bölgede gerçekleşen ciddi insan hakkı ihlallerinin açığa çıkması,
sorumlular hakkında hukuksal ve idari kovuşturmanın yapılması için TBMM İnsan Hakları İnceleme
Komisyonu ivedilikle yerinde inceleme başlatmalıdır.
İHD ve Mazlum-Der, Siirt’te ve yöresinde yaygın ve sistematik hale dönüşen ve toplumsal barış ortamını
bozmaya dönük bu tür hukuk dışı provokatif girişimlerin ve hak ihlallerinin ulusal ve uluslar arası alanda
takipçisi olmaya devam edecektir.
Av. Reyhan YALÇINDAĞ
İHD Genel Başkanı
Vetha AYDIN
İHD Siirt Şb. Bşk. ve MYK Üyesi
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Av. Selahattin ÇOBAN
Mazlum-Der D.Bakır Şb. Bşk. ve GYK Üyesi
Raci BİLİCİ
İHD D.Bakır Şb. YK Üyesi
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13 EYLÜL 2007 TARİHİNDE VAN İLİ ÖZALP İLÇESİ YUKARI KOÇKIRAN
KÖYÜNDE MEYDANA GELEN OLAYDA YAŞAMINI YİTİREN EJDER DEMİR’İN
GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN İNFAZ EDİLDİĞİ İDDİALARINA İLİŞKİN
ARAŞTIRMA-İNCELEME RAPORU
(02.10.2007)
OLAY
13 Eylül 2007 tarihinde İnsan Hakları Derneği’ ne ait telefonu arayan bir kişi, başvurusunda “Akrabam
Ejder DEMİR (38 yaşında) ve ailesi bizimle aynı köyde(Yukarı Koçkıran Köyü) ikamet etmektedirler. 13
Eylül 2007 tarihinde köyümüze sivil araçlarla gelen jandarma tarafından açılan ateş sonucu Ejder DEMİR
yaralanmıştır, kendisini önce arabaya bindirip hastaneye getirmeye çalıştılar daha sonra yolda
karşılaştığımız ambulansa bindirdik ve Van YYÜ Araştırma Hastanesine getirdik ancak vefat etti. Akrabam
jandarma tarafından öldürüldü infaz edildi. İnsan hakları kuruluşlarından yardım talep ediyorum.” dedi.
AMAÇ
Yapılan başvuru üzerine, iddia edilen durum için mağdurlar, resmi kurumlar ve varsa görgü tanıkları ile
görüşmek, araştırma ve incelemeler ile elde edilen bilgiler ışığında rapor hazırlamak, raporu ilgili, yetkili
kurum ve makamlara göndererek maddi gerçeğin açığa çıkarılmasına katkıda bulunmak, kamuoyunun
gerçek bilgiye ulaşmasını sağlamak, çeşitli ulusal ve uluslararası mevzuatlarda güvence altına alınan
yaşam hakkının korunmasına katkıda bulunmak, fail/failler hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını
talep etmek amacıyla bir insan hakları heyeti oluşturulmuştur.
HEYETİN OLUŞUMU
İnsan Hakları Heyeti;
İHD MYK Üyesi-Van Şube Bşk. Av. Cüneyt CANİŞ, MAZLUMDER GYK Üyesi Van Şube Bşk. Av.
Abdulbasit BİLDİRİCİ, Van Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ümit AVCI ve İHD Van Şube Yön. Krl. Üyesi
Hüseyin AYAZ’ dan oluşmuştur.
Heyet, 17 Eylül 2007 tarihinde Özalp Kaymakamlığı ile görüşmeye gitmiş ancak Özalp Kaymakamı izinde
olduğu için vekâleten yerine bakan Saray Kaymakamından cep telefonu ile randevu talep etmiştir. Saray
kaymakamlığı randevu talebine olumlu yanıt vermiş, Özalp C.Başsavcılığı ile keşifte olması nedeniyle
görüşme yapılamamış, Özalp ilçe jandarma komutanlığına gidilmiş sözlü randevu talebi ilçe jandarma
komutanının yerinde olmadığı heyetimize bildirildiğinden görüşme yapılamamıştır.
İlçe dışında olan Özalp Kaymakamına vekâlet eden Saray Kaymakamı Ali YILMAZ ile 17 Eylül 2007 günü
saat 13.30–14.00 arasında makamında görüşme yapılmıştır.
Heyet, ayrıca, 20 Eylül 2007 günü, Murat YILDIRIMÇAKAR, Fevzi DEMİR, Erdal GÜLMEZ ve Murat
GÜLMEZ isimli görgü tanıklarıyla görüşmüş, görgü ve beyanlarını almıştır.
HEYETİN YAPTIĞI GÖRÜŞMELER
Murat YILDIRIMÇAKAR (27- İlkokul-Taşduvar ustası -Ejder DEMİR’İN köylüsü):
Murat YILDIRIMÇAKAR “ Ejder DEMİR benim köylümdür. Olayın olduğu tarihte ben duvar örüyordum, bu
esnada köyün içine iki beyaz Ford Transit marka minibüsün geldiğini gördüm bunlardan biri uzun biri kısa
idi. Arabadan sivil giyimli ellerinde uzun namlulu silahları olan 10 kişi indi orada bulunan bir çocuğa Ejderi
çağırmasını söylediler. Çocuk da Ejderin eniştesi Eşir’in evine yöneldi ve Ejder’i dışarıya çağırdı.
Minibüsle Ejder arasında yaklaşık 20–25 metre kalmıştı ki Ejder’in arkasında amcası oğlu Fevzi çıktı ve
“Ejder dur gitme birlikte gidelim” diye seslendi Ejder cevap vermek için döndüğünde, Ejder’ e doğru ateş
açtılar, Ejder ateş sonucu yere düştü. Bu esnada ben Ejder ’e doğru koştum ancak askerler bana ve
yaklaşmaya çalışanlara rast gele ateş açtılar yaklaşmamıza izin vermediler. Ejder yerde iken yüzbaşı
kafasına silah dayayarak “seni öldüreceğim” yanındaki askerlere de emir vererek “bunu sağ bırakmayın,
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öldürün” şeklinde emir verdi. Ejder’in ablası Saime kardeşinin üzerine kendini attı ancak ona da vurmaya
başladılar, bu esnada Ejder’in eşi olay yerine geldi bu defa onun saçlarından tutup sürüklediler ve arabaya
bindirdiler. Ayrıca duyduğum kadarıyla jandarma yüzbaşı olaydan iki gün önce köye gelmiş “Ejder’i bana
teslim edin yoksa köyü yıkarım, ben Ejder’i nerede yakalarsam onu size ölü teslim edeceğim şeklinde
konuşmuştur” biçiminde beyanda bulundu.
Erdal GÜLMEZ (33 Yaşında-İlkokul- Serbest- Ejder DEMİR’in köylüsü):
Erdal GÜLMEZ ” 13 Eylül 2007 tarihinde ben amcamın oğlu Nazmi GÜLMEZ’ in evinin balkonunda
oturuyordum. Bir ford transit marka minibüs geldiğini gördüm, ateş edilen noktada durdu ve arabadan inen
bir kişi orada bulunan bir çocuğa seslenerek Ejder DEMİR’i çağırmasını söyledi. Çocuk Ejder DEMİR’in
bulunduğu eve doğru gitti ve kendisini çağırdı, Ejder evden dışarı çıktı ve minibüse doğru gitti. Ejder
DEMİR’in ardından amcasının oğlu Fevzi DEMİR dışarı çıktı ve “dur gitme beraber gidelim” dedi. Ejder
tam cevap vermek için dönerken ateş edildiğini gördüm ve ardından Ejder yere yığıldı. Ben Ejder’e doğru
koştum bu esnada benim üzerime doğru da ateş açıldı. Ateş açıldığı için Ejder’e yaklaşamadım, onu apar
topar arabaya attılar, eşini ve ablasını da arabaya bindirdiklerini gördüm. Ben ve amcasıoğlu bir arabaya
binerek onları takip ettik, Dönerdere’yi geçip Saray yoluna yakın bir yerde aracı yakaladık, bu esnada
ambulans geldi Ejder ambulansa alındı Van’ a doğru geldi. Olay esnasında yüzbaşı Murat KARAMAN’ ı
orada gördüm. Yüzbaşı ile daha önceden de bizzat görüştüm köyümüze neden abluka konulduğunu
sordum, o da benim yanımda Ejder DEMİR’e küfür etti ve “ben istediğimi almazsam bu rütbeleri söker
atarım” dedi. Bu konuşmamızdan bir hafta sonra köyün içinde Ejder aleyhinde konuşarak “bana Ejder’i
teslim edin, bana teslim etmez iseniz ben onu diri yakalayıp size ölü teslim edeceğim” dedi. Olay
esnasında köye gelen iki minibüs vardı biri uzun biri kısa idi. Araçtan inenler sivil giyimli askerlerdi.
Gördüğüm kadarıyla ellerinde 3 adet G3 marka silah ile 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah vardı ”
biçiminde beyanda bulundu.
Nazmi GÜLMEZ(1988 Doğumlu- Yukarı Koçkıran köyü-Serbest-İlkokul):
Nazmi GÜLMEZ “ Olay esnasında ben kendi evimizin önünde idim. Köyün içine doğru iki ford transit
marka aracın geldiğini gördüm ancak ne için geldiklerini merak etmedim ve içeri girdim. Eve girdikten kısa
bir süre sonra silah sesleri geldiğini duydum dışarı çıktım, silah seslerinin geldiği yöne koştum. Siyah mont
giymiş ve elinde kalaşnikof marka silah olan bir kişi bize doğru ateş açtı ve yerde yatan Ejder’e
yaklaşmamıza izin vermedi. Ejder vurulmuştu ve yerde idi yaklaşık beş dakika kadar kendisine müdahale
etmediler ve köylülerin de müdahale etmesine izin vermediler. Daha sonra arabalarıyla Ejder’e yaklaştılar
ve onu arabaya aldılar. Bu esnada biz de yaklaştık Ejder’in eşi ve ablası yanında idiler ancak onları
arabaya almadılar biz onları zorla araca bindirdik. Ejder’in eşine ve ablasına aynı zamanda hakaret
ediyorlardı. Daha sonra arabayla uzaklaştılar biz de ardından Van’a doğru geldik” biçiminde beyanda
bulunmuştur.
Fevzi DEMİR(1975-Yukarı Koçkıran Köyü-Serbest-İlkokul):
Fevzi DEMİR “13.09.2007 yani olay günü ben ve amcamın oğlu Ejder DEMİR, Ejder’in ablasının (Saime)
evinde idik. Dışarıdan bir çocuk seslenerek Ejder DEMİR’i dışarıda minibüsle gelen birileri çağırıyor dedi.
Ardından Ejder dışarı çıktı, ben de ardından çıktım, Ejder ile minibüs arasında yaklaşık 20-35 metre
kalmışken ben Ejder’e seslenerek “nereye gidiyorsun? Kim bunlar? Dur gitme birlikte gidelim” dedim.
Ejder yüzünü dönüp bana cevap verecekken “dur” ya da “teslim ol” demeden üzerine doğru ateş açtılar.
Bu esnada Ejder vurulup yere düştü. Ben yanına giderek kollarından tutup kaldırmaya çalıştım. Bu defa
bana doğru ateş etmeye ve küfür etmeye başladılar. Ardından arabayla yaklaşıp Ejder’i arabaya aldılar
bizim zorlamamız ile eşi Songül ve ablası Saime’yi de arabaya aldılar ve yola çıktılar” biçiminde beyanda
bulunmuştur.
HEYETİN YAPTIĞI RESMİ GÖRÜŞMELER
Ali YILMAZ (Saray Kaymakamı- Özalp kaymakamlığına geçici olarak bakıyor):
Saray kaymakamı ancak geçici olarak Özalp kaymakamlığı görevini de yürüten kaymakam ile makamında
yapılan görüşmede; “ Olay bana intikal ettiğinde Özalp ilçesini arayarak ambulans gönderdim, bana gelen
bilgiler de kaçma durumu olduğu ve silahlı çatışma olduğu şeklinde idi. Ayrıca bu esnada yaralanma
olduğu tarafıma bildirildi. Ardından son gelen bilgide yaralı şahsın yolda vefat ettiği tarafıma bildirildi. Daha
önceden de yörede benzeri olaylar oldu ancak biz bundan dolayı mağdur olan ailelere yardımcı oluyoruz,
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hatta çocuklarını da okula gönderiyoruz. Özellikle daha fazla mağduriyet yaşanmaması için insanları
sükûnete davet etmek ve telkin etmek gerekiyor. Olaya karışmış olan güvenlik görevlilerinin açığa
alınması ya da görevden el çektirilmesi bizim yetkimizde değil, olayın soruşturması devam ediyor.”
biçiminde anlatımda bulundu.
HEYETİN YAPTIĞI TESPİTLER
Heyetimiz, iki ayrı tespit işlemi yapmış bu iki tespite de Van Barosu Avukatlarından Av. Ümit AVCI
katılmıştır.
1-OTOPSİ İŞLEMİ: Ejder DEMİR’ e ait ceset üzerinde olay sonrasında Van YYÜ Araştırma Hastanesi
morgunda Van C.Savcısı tarafından yapılan Adli Muayene ve Otopsi işlemine katılım sağlanmış olup, şu
tespitler yapılmıştır;
1. Klasik otopsi işlemine göre yapılan muayenede; kafa ve boyun bölgesinde herhangi bir patolojik
bulgunun olmadığı, göğüs ve iç organların incelenmesinde patolojik bir bulgunun olmadığı ve fakat karın
bölgesi, haricen daha evvel yapılan muayenede sırt bölgesinde ateşli silah yaralanması olduğu,
2. Fazla uzak atış veya fazla yakın atış olmadığı değerlendirilen ateşli silah merminsin sırt bölgesi kuyruk
sokumunun 10 cm üstünden vücuda girdiği, ön karın bölgesinden vücudu terk ettiği, vücudu terk ettiği
noktada kalına bağırsağı parçalayıp vücudun dışına attığı,
3. Yapılan değerlendirmede, atışın niteliğine göre G–3 Piyade Tüfeğinden çıkmış olabileceği ve tek atış
olduğu,
4. Kesin ölüm nedeninin de, ateşli silah yaralanmasına bağlı iç kanama ve organ harabiyeti sonucu
solunum durması olduğu,
5. Otopsiye ilişkin olarak Van Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından sürekli olarak
işlemin kayda alındığı, fotoğraflandığı tespit edilmiştir.
2-KEŞİF İŞLEMİ :
1- Özalp Cumhuriyet Savcısı ve Van Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekibi ile beraber olay
mahallinde yapılan keşfe katılım sağlanmıştır.
2- Olay yerinin, Yukarı Koçkıran Köyü içi olduğu, maktulün askerler tarafından vurulduğu yer ile tanık
beyanlarına göre askerlerin konumu arasındaki mesafenin 30–50 m. arasında olduğu,
3- Olay Yeri İnceleme Ekibi ile beraber yapılan incelemede çok sayıda boş kovanın elde edilip tespit
edildiği, bölgenin maktul ile şüpheli askerlerin bulunduğu 30-50 m. arasındaki bir alanda olduğu, özellikle
maktulün yaralanıp düştüğü yerde çok sayıda boş kovanın olduğu, aynı zamanda 30-50 m. mesafede
gene aynı silahlardan atıldığı değerlendirilen boş kovanların olduğu,
4- Askerlerin köylüler tarafından kendilerine yönelik olarak taciz ateşi yapıldığına dair iddiaları üzerine,
Savcı, Olay Yeri İnceleme Ekibi ile yapılan araştırmada herhangi bir şekilde köylülerin orada bulunan
evleri, müştemilatları etrafında boş kovanlara rastlanmadığı,
5- Savcı ve Olay Yeri İnceleme Ekibi, askerlerin ateş edildiğini iddia ettikleri ve ölçülen mesafesi 250
metre olan köy ortasındaki tepe zirvesi ve etrafından yapılan tüm araştırmalara rağmen boş kovan
olmadığı,
6- Daha sonra, aynı şekilde Maktul Ejder DEMİR’e ait ev ve müştemilatların yanında askerlerin iddiaları
yönünde yapılan araştırma ve incelemelerde de herhangi bir boş kovana rastlanmadığı,
7- Ejder DEMİR’in vurulduğu yerin kendi evinin önü değil ve fakat köy içinde başka bir mahalle olan ablası
Saime’nin evinin önü olduğu tespit edilmiştir.
AYDINLATILMASI GEREKEN NOKTALAR
Askerler köye neden askeri araçlarla gitmedi? Askerler neden askeri kıyafet yerine sivil giyimli olarak
gittiler?
Askerler tarafından, tanık beyanlarına göre neden DUR ihtarı çekilmemiştir? Vur emri kim tarafından
verilmiştir?
Yukarı Koçkıran köyünün bulunduğu yer göz önüne alındığı sınır karakolunun bulunduğu gündüz vaktinde
askerlerin iddiasına göre sınıra doğru kaçtığı Ejder DEMİR’in sınır karakolu ile irtibata geçilerek
yakalanabilmesi imkânı varken neden ateş edilerek etkisiz hale getirilmeye çalışıldı?
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Ejder DEMİR’E doğru neden uyarı ateşi açılmadan direk hayata bölgeye yönelen hedef seçilmiştir?
Tanık ifadelerinde adı geçen askeri yetkilinin Ejder DEMİR’İN yakalanması olayını neden kişisel bir
mesele haline getirmiştir? Kamu görevlisinin görevini yaparken hisleri ile hareket etmesinin kanuni olup
olmadığı?
Askerler tarafından köydeki sivil insanlar üzerine neden rast gele ateş açılmıştır?
Ejder DEMİR vurulduktan sonra, akrabalarının müdahale etmek istemeleri neden ateş açılarak
engellenmiştir?
Soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi açısından tüm tanık beyanları ve ölümlü olay göz önüne
alındığında neden adı geçen askeri yetkililer açığa alınmamışlardır?
Ejder DEMİR hakkında yakalama kararı olduğu halde neden yaralamadan sonra ailesine apar topar
ambulansta teslim edilmiştir?
KANAAT ve SONUÇ
Kanaat
Olay sırasında akrabalarıyla birlikte meskûn mahalde bulunan maktul Ejder DEMİR’in hukukun uygun
gördüğü meşru tedbirler alınarak etkisiz hale getirilmesi yasaların amil hükmüdür.
Ejder DEMİR, tüm görgü tanıklarının aktarımına göre, askerler tarafından vurularak etkisiz hale
getirilmiştir. Hakkında yakalama kararı dahi olsa kişinin sağ yakalanması kanunun emri gereğidir.
Yaşanan trajedinin aile efradı üzerinde telafisi zor bir psikolojik tahribata yol açtığı açıktır. Fakat bu
psikolojik tahribata rağmen, idari makamlar aile bireylerinin bu travmanın etkilerinden kurtulmaları için
gerekli bir çaba içine girmemiştir. Heyetimiz, bunun ciddi bir sağlık ihlali olduğu kanaatindedir.
Sınır bölgesindeki benzer olaylarda ve özelde bu olayda şüpheli askeri güçler olduğu için olayın failleri
ortaya çıktığı halde soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmaması soruşturmanın sağlıklı
yürümediği kanaati uyandırmaktadır.
Sonuç
Yaşam hakkı, Türkiye’nin altına imza attığı uluslar arası hukuk ve insan hakları metinlerinin temel öğesidir.
Ayrıca, ulusal yasa ve hukuk metinlerinde de yaşam hakkının ihlal edilemeyeceği kayıt altına alınmıştır.
Bu olaya ilişkin belirttiğimiz kanaatlerimizi güçlendiren önemli belge ve tanıklıklar mevcuttur. İdari ve adli
makamlar tarafından etkin bir şekilde soruşturma yapılması halinde, olayın bütün boyutları, tüm
gerçekliğiyle açığa çıkarılacaktır. Bu nedenle, gerekli soruşturmanın yapılması ve olayın kamuoyunun
vicdanını rahatlatacak şekilde aydınlığa kavuşturulması için, Hükümeti ve Meclis İnsan Hakları
Komisyonu’nu göreve davet ediyoruz.
İnsan Hakları Örgütleri ve savunucuları olarak, yaşanan bu olayın hukuki takipçisi olacağız. Başta yaşam
hakkı olmak üzere hiçbir hakkın ihlal edilmediği bir ortama ulaşıncaya kadar çabalarımız devam edecektir.
Saygılarımızla,
Cüneyt CANİŞ
İHD MYK ÜYESİ
İHD VAN ŞB. BŞK
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ÜYESİ
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TUNCELİ İLİ MAZGİRT İLÇESİ KOYUNUŞAĞI KÖYÜ, GÖLEK MEZRASI’NDAN
SEYDALİ TAYDAŞ VE AĞABEYİ HIDIR TAYDAŞ’IN JANDARMA ÖZEL HAREKAT
TİMİ’NCE TARANDIĞI VE NETİCETEN HIDIR TAYDAŞ’IN AĞIR OLARAK
YARALANDIĞI İDDİASINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA-İNCELEME RAPORU
(18.10.2007)
OLAY
Seydali Taydaş 05.09.2007 tarihinde İnsan Hakları Derneği Tunceli Temsilciliği’ne başvurarak, özetle:”
03.09.2007 tarihinde Tunceli ili Mazgirt ilçesi Koyunuşağı köyüne bağlı Gölek Mezrası’nda bulunan
evlerinden ağabeyi Hıdır Taydaş ile birlikte çıkarak aynı mezrada bulunan ve evlerine takriben 300-400
metre mesafede bulunan akrabaları Mahmut Bulut’un evlerine ziyaret amacıyla gittiklerini, takriben 10
dakika oturduktan sonra evlerine geri dönmek üzere oradan ayrıldıklarını, evlerine gitmek için evlerine
doğru yürümeye başladıklarını, üzerlerinde beyaz tişört, ayaklarında terlik ve ellerinde el feneri olduğu
halde ve yine sokak lambası ile aydınlatılan köy yolu üzerinde yürüdükleri halde o sırada etrafta gizlenmiş
bulunan Jandarma Özel Harekat Timi’nce takriben akşam saat 19.30 sıralarında kendilerine hiçbir uyarı
yapılmaksızın doğrudan, duraksamaksızın, hedef gözetilmeksizin ateş edilmeye başlandığını, ateş
üzerine kendisi ve ağabeyinin bağırarak “köylüyüz sıkmayın, bu köyde oturuyoruz” diye bağırdıklarını ve
isimlerini uzaktan duyulabilecek şekilde bağırarak söylediklerini, fakat buna rağmen kendilerine ateş
edilmeye devam edildiğini, tüm bağrışmalarına rağmen takriben yedi dakika boyunca üzerlerine doğru
aralıksız olarak ateş edilmeye devam edildiğini, bilahare J.Ö.H. timinin kendisine ve ağabeyine doğru
yaklaşmaya başladığını, bu sırada da ateş etmeye devam ettiklerini, kendisinin yine yüksek sesle
bağırarak “biz köylüyüz,sıkmayın” dediğini, bunun üzerine ateşin kesildiğini, tam bu sırada dönüp
ağabeyine baktığında ağabeyinin vurulmuş olduğunu ve bayıldığını gördüğünü, kendisine doğru
yaklaşmakta olan J.Ö.H. timine bağırarak “ne yaptınız, ağabeyimi vurdunuz “ diye bağırdığını,bunun
üzerine J.Ö.H. timinden birinin “nabzına baksana salak” diye karşılık verdiğini,olay sonrası J.Ö.H timine
“madem şüphelendiniz “dur” ihtarı çekseydiniz” dediğini,karşılık olarak timden birinin “sizi terörist
sandık,ondan ateş ettik” dediğini,neticeten abisi Hıdır Taydaş’ın askeri helikopterle Elazığ Asker
Hastanesi’ne kaldırıldığını,ağabeyinin vücuduna giren mermi çekirdeklerinin bazısının burada
çıkarıldığını,ağabeyinin daha sonra Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi’ne kaldırıldığını, halihazırda
ağabeyinin durumunun ağır olması sebebiyle yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu,kendisinin ve
ağabeyinin canına açıkça kastedildiğini, olay sonrası bazı askeri kişilerin yakın akrabası B. B. aracılığı ile
kendisine haber göndererek, olaydan ötürü davacı olunmamasını aksi takdirde bazı olumsuz durumlarla
karşılaşacaklarını (haklarında bazı isnadlarla içeri alınacakları v.d.) belirttiklerini…” ifade ederek yardım
talep etmiştir.
AMAÇ
Yapılan başvuru üzerine, iddia edilen durumu tahkik etmek, mağdur, varsa tanıklar ile görüşmek, olay
yerinde incelemelerde bulunmak, araştırma ve incelemeler ile elde edilen bilgiler ışığında rapor
hazırlamak, raporu ilgili ve yetkili kurum ve makamlara göndererek maddi gerçeğin açığa çıkarılmasına
katkıda bulunmak, kamuoyunun gerçek bilgiye ulaşmasını sağlamak, başta yaşam hakkı olmak üzere
hukuksal güvence altına alınan insan hak ve özgürlüklerinin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla bir
insan hakları heyeti oluşturulmuştur.
HEYETİN OLUŞUMU
İnsan Hakları Heyeti;
Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis, İnsan Hakları Derneği Tunceli Temsilcisi Av.Barış Yıldırım, Tunceli
Barosu Başkanı Av. Özgür Ulaş Kaplan ve Mazgirt İl Genel Meclisi Üyesi Salih Gündoğan’dan teşekkül
etmiştir.
Heyet 14.09.2007 tarihinde sabah saatlerinde iki araç ile Mazgirt İlçesi, Koyunuşağı Köyü, Gölek Mezra’na
gitmiş ve burada olayın mağduru/tanığı Seydali Taydaş ile ve yine Gölek Mezrası’ndan Ali Düzgün,
Şahhaydar Taydaş, Mahmut Bulut ve Güllü Bulut ile yüz yüze görüşmüştür.
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Olay anında Mahmut Bulut’un evinde bulunan ve fakat heyetin mezraya gittiği 14.09.2007 tarihinde
mezrada bulunmayan mezra sakinlerinden Mazlum Doğan ile İ.H.D Tunceli Temsilcisi Av.Barış Yıldırım
06.09.2007 tarihinde Mazgirt ilçesinde görüşme yaptığından bu görüşme de rapora alınmıştır.
YAPILAN GÖRÜŞMELER
Mağdur/tanık ve diğer kişilerle yapılan görüşmeler:
Olayın mağduru/tanığı Seydali Taydaş ile 14.09.2007 tarihinde Gölek Mezrası’nda yapılan görüşme içeriği
“olay” kısmında arz edilen içerikteki gibidir.
Gölek mezrası’ndan Ali Düzgün ile 14.09.2007 tarihinde Gölek Mezrası’nda yapılan görüşmede Ali
Düzgün özetle: “Olay tarihinde akşam takriben saat 19.30 sıralarında yoğun silah atışı yapılmaya
başlandığını, korktuğu için evinden dışarı çıkamadığını ancak sabah hava aydınlandığında olay hakkında
bilgi sahibi olduğunu” beyan etmiştir.
Gölek mezrası’ndan Seydali Taydaş ve Hıdır Taydaş’ın babaları Şahhaydar Taydaş ile 14.09.2007
tarihinde Gölek Mezrası’nda yapılan görüşmede Şahhaydar Taydaş özetle :“Çocukları olan Seydali ve
Hıdır Taydaş’ın olay günü akşam saatlerinde, dayıları Mahmut Bulut’un evine gitmek üzere evden
ayrıldıklarını ve kısa bir süre sonra takriben saat 19.30 sıralarında yoğun bir atışın başladığını ve aynı
anda havaya aydınlatma mermisi atıldığını ve kendisinin evin önüne çıkarak bağırmaya başladığını,
müteakiben korkusundan evine geri döndüğünü, çocuklarının akşam eve dönmediğini, ancak sabah
saatlerinde olaydan haberdar olduğunu, Cumhuriyet Savcısının 13.09.2007 tarihinde Jandarma ile birlikte
mezraya geldiğini” beyan etmiştir.
Gölek mezrası’ndan Mahmut Bulut ile 14.09.2007 tarihinde Gölek Mezrası’nda yapılan görüşmede
Mahmut Bulut özetle: ”Saat 19.30 sıralarında Seydali Taydaş ve Hıdır Taydaş’ın evlerine geldiklerini ve
kısa bir süre oturduktan sonra ellerinde bulunan el fenerini yakıp çıktıklarını, 1-2 dakika sonra silahların
patladığını, bunun üzerine içeri kaçtıklarını silah sesinden önce herhangi bir ses duymadıklarını, kendi evi
ve civarına da yoğun mermiler isabet ettiğini, ailece büyük bir tehlike atlattıklarını, mermi çekirdeklerinin
duvarları delerek özellikle mutfak kısmında bulunan ev eşyalarını da tahrip ettiğini, olayda şans eseri can
kaybı meydana gelmediğini” beyan etmiştir.
Gölek mezrası’ndan Güllü Bulut ile 14.09.2007 tarihinde Gölek Mezrası’nda yapılan görüşmede Güllü
Bulut özetle: ”Kendisinin Mahmut Bulut’un oğlu ile evli olduğunu ve Mahmut Bulut ile aynı evde
kaldıklarını, babasının da 1994 yılında mezralarına gelen bir askeri birlik tarafından yoğun şekilde
dövülerek gözaltına alındığını ve gözaltındayken öldüğünü” beyan etmiş ve Mahmut Bulut’un anlatımlarına
benzer anlatımlarda bulunmuştur.
Mezrada yapılan görüşmeler sonrası saat 17.00 civarında heyet kendi arasında yaptığı müzakerede,
İnsan Hakları Derneği Tunceli Temsilcisi Av.Barış Yıldırım tarafından 06.09.2007 tarihinde Mazgirt
Kaymakamlığı ve Mazgirt Cumhuriyet Savcılığı ile görüşme yapılmış olmasından ötürü resmi mercilerle
yeniden görüşme yapmanın gereksiz olacağı kanaatine varmıştır. Ayrıca heyet Fırat Üniversitesi
Araştırma hastanesi’nde tedavi gören Hıdır Taydaş ile, İnsan Hakları Derneği Tunceli Temcisi Av.Barış
Yıldırım’ın görüşmesine karar vermiştir.
Yine İ.H.D. Tunceli Temsilcisi Av.Barış Yıldırım tarafından resmi mercilerle yapılan görüşmelere raporda
yer verilmesi kararlaştırılmıştır.
İnsan Hakları Derneği Tunceli Temsilcisi Av.Barış Yıldırım tarafından yapılan resmi görüşmeler ve diğer
görüşmeler
Mazgirt Cumhuriyet Savcısı İbrahim Tokalı ile 06.09.2007 tarihinde makamında yapılan görüşmede
özetle: “olay hakkında soruşturma başlattıklarını, kolluk görevlileri (JANDARMA) tarafından olaya dair
olarak düzenlenmesi gereken adli evrakın henüz savcılığa ulaşmadığını, olay mahalline henüz gitmediğini,
olayı çok yönlü olarak araştırdıklarını…” beyan etmiştir.
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Mazgirt Kaymakamı Salih Gelgeç ile 06.09.2007 tarihinde makamında yapılan görüşmede özetle: “olay
hakkında kendilerinin idari bir soruşturma başlatmadıklarını, jandarma görevlilerinin iyi niyetli davranarak
olay sonrası yaralıyı derhal helikopterle askeri hastaneye kaldırdığını, yaşanan olayın üzücü olduğunu,
devletin her türlü faaliyetinin hukuka uygun olması gerektiğini, olayın gelişim şekli hakkında detaylı bilgisi
olmadığını şimdi sadece yaralının tedavisi ile ilgilenilmesi gerektiğini, zarar gören şahısların isterlerse
5233 sayılı yasa uyarınca tazminat istemi ile Zarar Tespit Komisyonu’na başvuru yapılabileceklerini”
beyan etmiştir.
İnsan Hakları Derneği Tunceli Temsilcisi Av.Barış Yıldırım tarafından Gölek Mezrası sakinlerinden
Mazlum Doğan ile 06.09.2007 tarihinde Mazgirt İlçesi’nde yapılan görüşmede Mazlum Doğan özetle:
“Seydali Taydaş ve Hıdır Taydaş’ın akşam saatlerinde kendisinin de orada bulunduğu sırada Mahmut
Bulut’un evine geldiklerini ve kısa bir süre durup gittiklerini onlar çıktığında kendisinin Mahmut Bulut’un
evinin önünde bulunduğunu, Seydali ve Hıdır Taydaş’ın evin 15-20 metre ötesine vardıklarında yoğun bir
atışın başladığını mermilerin kendisinin de o an önünde durduğu Mahmut Bulut’a ait eve ve kendi civarına
da isabet ettiğini, atış öncesi her hangi bir uyarı yapıldığını duymadığını, kendisini hemen yere attığını,
atış anı sonrası ve devamında bağrışmalar duyduğunu, aradan zaman geçtikten sonra silah sesi
kesildiğinde ve jandarmalar şahısların yanına geldiklerinde kendisinin de o tarafa gitmek istediğini, bunu
yüksek sesle bağırarak jandarma timine ilettiğini, önce izin verilmediğini, ısrar üzerine yaralı Hıdır
Taydaş’ın yanına gittiğini, Hıdır Taydaş’ın yanına gittiğinde kendisinin kanlar içinde yerde yattığını
gördüğünü, bir süre sonra yaralının askeri helikopterle hastaneye kaldırıldığını, kendisinin de olay
nedeniyle yaşamsal bir tehlike atlattığını” beyan etmiştir.
İ.H.D Tunceli Temsilcisi Av.Barış Yıldırım, Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Hıdır
Taydaş ile görüşmek için 19.09.2007 tarihinde bahsi geçen hastaneye gitmiştir.
Fırat Üniversitesi, Araştırma Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi bölümünde tedavi gören Hıdır Taydaş ile
19.09.2007 tarihinde yapılan görüşmede Hıdır Taydaş özetle :“Kendisinin İzmir ilinde oturduğunu ve
emekli işçi olduğunu, bu sene ailesini ziyaret etmek için köyüne geldiğini, olay günü akşam saatlerinde
kardeşi Seydali Taydaş ile birlikte dayıları Mahmut Bulut’un evine gittiklerini, bir süre oturduktan sonra
ellerinde el feneri olduğu halde evden ayrıldıklarını, evden takriben 20 metre uzaklaştıktan sonra
kendilerine hiçbir uyarı yapılmadan ateş edilmeye başlandığını, yoğun ateş sırasında sol bacağına, sol
omzuna ve sağ bacağına birçok merminin isabet ettiğini… sağ bacağının kesilme riski olduğunu… “ beyan
etmiştir.
Burada yapılan gözlemde Hıdır Taydaş’ın sağlık durumunun çok kötü olduğu, konuşmakta güçlük çektiği
anlaşılmıştır.
Müteakiben Hıdır Taydaş’ı tedavi eden doktorlarla görüşülmüş ve Hıdır Taydaş’ın bacağının kesilmesi
riskinin bulunduğunu tedavisinin daha ileri bir hastanede yapılması gerektiği tarafımıza iletilmiştir.
Müteakiben tarafımızca aile ile birlikte yapılan girişimler sonucu Hıdır Taydaş Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştır.
HEYETİN YAPTIĞI TESPİTLER
Heyetimiz,14.09.2007 tarihinde gittiği Mazgirt İlçesi, Koyunuşağı Köyü, Gölek Mezrası’nda ve olay yerinde
tespitlerde bulunmuştur.
Yapılan tespitler:
Gölek Mezrası, Tunceli-Mazgirt ilçesi ile Elazığ-Karakoçan ilçesi sınırında bulunmaktadır,
Mahmut Bulut’un evinin önünde bir sokak lambası bulunmaktadır,
Seydali Taydaş ile Hıdır Taydaş’ın tarandığı nokta, Mahmut Bulut’un evine takriben 20 metre uzaklıktadır.
(Seydali Taydaş tarafından gösterilen bu noktada kurumuş kan mevcuttu.)
Jandarma Özel Harekat Timi’nin mevzilendiği iddia edildiği yer olay anında Seydali Taydaş ile Hıdır
Taydaş’ın yürümekte oldukları yolun hemen üst tarafında çok yakın bir noktadadır.
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Mezra sakinleri tarafından olay anında Jandarma Özel Harekat Timi’nin mevzilendiği nokta olarak
belirtilen yerde yapılan incelemede boş konserve kutularının varlığı tespit edilmiştir. Olay yerinde bir kısım
boş kovanının bulunduğu tespit edilmiştir.
Mahmut Bulut’un evi ve müştemilatında (çatı, duvarlar, ekmek ve yemek yapmak için düzenlenmiş
eklentiler v.s.) onlarca mermi giriş deliği saptanmıştır.
Olayda çelik çekirdekli mermi kullanıldığına dair emareler vardır. Zira Mahmut Bulut’un evinin dış
cephesine isabet eden bir mermi evin duvarını delerek içerideki duvara saplanmıştır. Ev sakinleri
tarafından gösterilen bu çekirdek incelendiğinde “çelik çekirdek” olduğu ve deforme olmadığı görülmüştür.
Olayın meydana gelmesinden uzun denilebilecek bir süre sonra Cumhuriyet Savcısı olay yerine gitmiş
olmasına rağmen, mermi çekirdekleri, boş kovanlar v.s. gibi bir kısım delilin olay yerinde bulunduğu
görülmüştür.
Olay sebebiyle yürütülen hazırlık soruşturması kapsamında “gizlilik kararı” alındığı tesbit edilmiştir.
AYDINLATILMASI GEREKEN NOKTALAR
İddia olunan atış yeri ile Seydali Taydaş ve Hıdır Taydaş’ın bulunduğu nokta arasında çok az bir mesafe
olmasına rağmen, bu mesafeden şahısların kim oldukları; olayın meydana geldiği yer, zaman,
mağdurların giyim şekli v.s. gibi sebeplerle anlaşılabilecekken güvenlik görevlilerinin ateş etmesinin
gerekçesi nedir?
Jandarma Özel Harekat Timi hiçbir uyarıda bulunmadan mı ateş etti?
Soruşturmanın selameti için olaya karışan tim mensupları açığa alındı mı?
Cumhuriyet Savcısı olay yerine neden olaydan takriben on gün sonra gitti?
Cumhuriyet Savcısı, heyetimizin olay yerine gittiği tarihten bir gün önce olay yerine gitmiş olmasına
rağmen, olay yerinde bulunan mermi çekirdeği, boş kovan gibi deliller eksiksiz olarak neden muhafaza
altına alınmamıştır?
Olay sonrasında Seydali Taydaş’ın J.Ö.H timine “madem şüphelendiniz “dur” ihtarı çekseydiniz”
konuşmasına J.Ö.H timinin “sizi terörist sandık, ondan ateş ettik” biçiminde karşılık mı verdi?
KANAAT ve SONUÇ
Kanaat
Heyetimiz, beyanlar ışığında;
2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun “Silah Kullanma Yetkisi” kenar başlıklı 11.
maddesi’ne ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun “Askerlerin Silah Kullanma
Yetkileri” kenar başlıklı 87. maddesinde “silah kullanılmasını gerektiren haller: kanunlarda belirtilen silah
kullanma derecesine riayet edilerek, silah kullanılması için başkaca bir çare kalmaması veya zaruret
olması gerektiği, gerekli uyarmanın yapılarak silah kullanılacağının ihtar edilmesi gerektiği, önce havaya
ihtar ateşi yapılacağı, sonra ayağa doğru ateş edileceği, mukavemet veya taarruza veyahut tehlikeli bir
tehdide varan mukavemet hali devam ederse, hedef gözetilmeksizin ateş edileceği, ateş etmenin son çare
olduğu,” belirtilmesine rağmen, silah kullanmanın yasal koşulları oluşmadığı halde hiçbir uyarı
yapılmaksızın Seydali Taydaş ve Hıdır Taydaş’a ateş edildiği,
Meydana gelen olayın şüphelilerinin özel eğitimli J.Ö.H. timleri olması, ihtarda bulunulmadan doğrudan,
duraksamaksızın, hedef gözetilmeksizin Seydali Taydaş ve Hıdır Taydaş’a ateş edilmesi, olayın yaşandığı
yer, tarih-saat, kullanılan silahların cins ve özellikleri, ateş edilme miktarı, ateş süresi, Hıdır Taydaş’ın
birden çok mermi ile yaralanması hususları birlikte değerlendirildiğinde Jandarma Özel Harekat Timi’nin
açık öldürme saiki ile mağdurlara ateş ettiği,
Koyunuşağı köyü Gölek mezrasında bulunan Mahmut Bulut’a ait eve ve civarına da mermi isabet etmesi
sebebiyle mezra sakinlerinin “yaşam hakkı”nın da ciddi bir şekilde tehlikeye atıldığı kanaatine varmıştır.
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Sonuç
İnsan hak ve özgürlüklerinin en önemlisi kuşkusuz “yaşam hakkı”dır. Ve bu hak “dokunulamaz”
,“devredilemez”, “vazgeçilemez” haklardandır. Bu hak Anayasa’nın 17. maddesinde, İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi’nin 3. maddesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. maddesinde, Kişisel
ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 6. maddesinde teminat altına alınmıştır.
Yaşam hakkına yönelik bu ve benzeri hak ihlallerinin önüne geçilmesinin en önemli yollarından biri, etkili
soruşturma ile şüphelilerin açığa çıkarılmasının ve cezalandırılmalarının sağlanması olduğu gerçeği
yadsınamaz.
Kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasından hukuksal zorunluluklar gereğince asli olarak sorumlu
bulunan kolluk görevlilerinin hak ihlallerine sebebiyet vermesi bireylerde korku ve endişeye sebebiyet
vermektedir/verecektir. Bu durum tarafımızca da kaygı ile karşılanmaktadır.
Yaşam hakkının somut tehdit altında bulunması diğer hak ve özgürlüklere yönelik ihlallerin de meydana
gelebileceği endişesini ciddi olarak doğurmaktadır.
Anayasa’nın 2. maddesi’nde vurgulanan “Demokratik-hukuk devleti” aynı zamanda “kişilerin temel hak ve
hürriyetlerinin” güvence altında olduğu bir devlet modelini ifade eder.
Kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınabilmesi için yasal düzenlemelerin tek başına
yeterli olmadığını, devletin kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için gerekli siyasal, adli, idari
önlemleri almakla da yükümlü olduğunu bir kez daha belirtme gereği duymaktayız. İnsan Hakları
savunucuları ve kurumları olarak bu olaya ve insan hakları ihlallerine karşı olan duyarlılığımızı
koruyacağız, aynı zamanda bu olayın hukuki sürecinin takipçisi olacağız.
Saygılarımızla.
Şerafettin Halis
Tunceli Milletvekili

610

Av. Barış Yıldırım
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08–10 EKİM 2007 TARİHLERİNDE ADANA- YAKAPINAR BELEDİYESİ'NDE
BELEDİYE BAŞKANLARI VE MECLİS ÜYELERİNİN GÖZALTINA ALINMASINA
İLİŞKİN ARAŞTIRMA-İNCELEME RAPORU
(19.10.2007)
OLAY
Adana İli Yüreğir İlçesi Yakapınar Belediye Başkanı Osman Keser’in tutuklanmasının ardından 8 Ekim
tarihinde yapılan geçmiş olsun ziyareti sırasında kollukça yasadışı toplantı ve gösteri yapıldığı iddiasıyla
5’i belediye başkanı olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlardan Diha
muhabirleri Metin İnan, Özlem Akın ile ESP Temsilcisi Dinçer Ergül Yüreğir İlçe Jandarma
Komutanlığı’nda yaklaşık 4 saat tutulduktan sonra resmi olarak gözaltı işlemi yapılmadan serbest
bırakılmışlardır. Bağlar Belediye Başkanı Yurdusev Özsökmenler, Kızıltepe Belediye Başkanı Cihan
Sincar, Küçükdikili Belediye Başkanı Leyla Güven, Silopi Belediye Muhsun Kunur, Viranşehir Belediye
Başkanı Emrullah Cin, Yakapınar Belediye Meclis Üyesi İhsan Tepe, Yakapınar Belediye Meclis Üyesi
Mehmet Şerif Elmas, Silopi Belediye Başkanının makam şoförü İrfan Kunur ve Yakapınar Belediyesinde
işçi olarak çalışan Nebi Şahin gözaltına alınmışlardır.
AMAÇ
Bu olayların gözlemine dayalı İHD Adana Şubesinin ön bilgilendirmesi Merkez Yönetim Kurulumuzda
değerlendirilmiştir. Meydana gelen bu olayların daha kapsamlı bir şekilde araştırılması gerektiği kanaatine
varan İHD Merkez Yönetim Kurulumuz, Adana iline giderek resmi yetkililer, sivil toplum örgüt temsilcileri,
mağdurlar varsa görgü tanıkları ile görüşmek, araştırma ve incelemeler ile elde edilen bilgiler ışığında
rapor hazırlamak, raporu ilgili ve yetkili kurum ve makamlara göndermek, kamuoyunun bilgilendirilmesi,
çeşitli ulusal ve uluslararası mevzuatlarda güvence altına alınan hakların korunmasına katkıda bulunmak,
olayların failler hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını talep etmek amacıyla Merkez Yönetim
Kurulu üyelerinden oluşan bir İnsan Hakları Heyetin oluşturulmasını kararlaştırmıştır.
İHD Genel Merkezi, heyet adına 10.10.2007 tarih ve 202/2007/23-252 sayılı yazı ile 10.10.2007 günü
saat15.00 için Adana C.Başsavcılığına randevu talebinde bulunmuştur.
HEYETİN OLUŞUMU
İnsan Hakları Heyeti; İHD MYK üyesi ve Akdeniz Bölge Temsilcisi Av. Beyhan Günyeli İHD MYK üyesi Av.
Ali Dinsever, İHD MYK Üyesi Vakkas Kılıç, İHD MYK üyesi Av.Dilara Akdeşir ile İHD MYK Üyesi Ethem
Açıkalın’dan oluşmuştur.
Heyet 10.10.2007 günü Adana İline gitmiş, DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik DTP Urfa Milletvekili
İbrahim Binici, Adana C.Başsavcısı İhsan Eroğul, DTP Eşbaşkan Vekili Selma Irmak, gözaltındakilere
hukuki yardımda bulunan avukatlar ve gözaltına alınanlarla görüşmüş, görgü ve beyanlarını almıştır.
HEYETİN YAPTIĞI GÖRÜŞMELER
Osman ÖZÇELİK- DTP Siirt Milletvekili:
Olayın tarafımıza bildirilmesi üzerine Urfa Milletvekili İbrahim Binici ve beraberimizdeki heyet ile beraber
Adana İline geldik. Adana’ya iner inmez Adana Adliyesine giderek, Nöbetçi Savcıdan bilgi almak istedik.
Ancak nöbetçi savcı konu hakkında kendisinin bilgisi olmadığını gündüz savcısının bilgisi olduğunu
belirterek, görüşme talebimizi ret etti. Ardından Belediye Başkan ve meclis üyelerimizin gözaltında
tutulduğu Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığına giderek Komutanlıktan bilgi almak istedik. Ancak bu
talebimiz de kapıdaki görevli aracılığıyla yaptığımız görüşmeler sonucu kabul görmedi. 09.10.2007 günü
Adana Valiliğinden talep edilen randevuya valilikçe saat 16.00 verilmesi üzerine belirlenen saatte Adana
Valisi İlhan Atış ile görüştük. Ben Urfa Milletvekili İbrahim Binici ve DTP Eşbaşkan Vekili Selma Irmak ile
beraber yaptığımız görüşmede, belediye başkanlarının ve beraberindekilerin bu şekilde gözaltında
tutulmasının hukuka aykırı olduğunu, iyi niyetin ötesinde bir tutum olduğunu ifade ettik. Yine devamla hiç
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değilse gözaltı süresinin uzatılmaması, bir an önce yargı önüne çıkarılmaları için gerekli hassasiyetin
gösterilmesini istedik. Vali İhsan Atış, olayın yargıya intikal ettiğini eksik soruşturmayla ilgili işlemleri
hızlandırması için jandarmayı uyaracağını belirtmesine rağmen olumlu bir gelişme göremedik. 9.10.2007
günü yine konuyla ilgili bilgi almak için yeniden Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığına gittik. Jandarma Alay
Komutan ile görüşme talebimiz alay komutanının toplantıda olduğu gerekçesiyle bir kez daha ret edildi.
Belediye başkanları geleneksel bir geçmiş olsun dileklerini iletmek için Yakapınar belediyesine
gelmişlerdir. Jandarma yasadışı bir hadise varmış gibi baskın düzenliyor bunun açıklanabilir bir tarafı yok.
Belediye başkanları zor kullanılarak gözaltına alınıyor bu açıkça hukuksuzluktur. Jandarmanın kaba bir
tutumu söz konusudur tutum ve davranışlarında ciddi bir nezaketsizlik vardır. Belediye başkanlarının
kelepçelenerek getirilip götürülmeleri ise bizim açımızdan dikkat çekicidir. Hiçbir olay yaşanmadan
Jandarmanın yaptığı keyfi işlemle gözaltına alınan belediye başkanlarının gözaltı süresi bir gün daha
uzatıldı. Bu yaşananlarda hukuktan çok siyasal kaygılarla hareket edildiğini gördük. Ayrıca partimize ve
partimizin seçilmiş insanlarına karşı idari ve hukuki mercilerin ayrımcı bir tutum içinde oldukları tespitinde
bulunmak zorunda hissediyoruz kendimizi…" biçiminde beyanda bulundu.
İbrahim BİNİCİ-DTP Urfa Milletvekili:
Ben de milletvekili arkadaşım Sayın Osman Özçelik'in beyanlarına aynen katılıyorum. Yaşanan süreç
yukarıda aktarıldı. Hukuk burada ikinci planda bırakılmıştır. DTP’li seçilmişlere yönelik bir tahammülsüzlük
söz konusudur.
İhsan Eroğul- ADANA C.Başsavcısı:
Ülkemizde insan hakları ihlalleri yıllardır vardır. Ama elimizden geldiğince azaltmaya çalışıyoruz.
Azaldığına da inanıyoruz. Hak ihlallerine karşıyım. Zabıtanın daha duyarlı olması için eğitim çalışmaları da
yürütüyoruz. Kolluğun olaya muttali olur olmaz savcılığa bilgi vermesi gerekmektedir. Yargısal süreçte
daha dikkatli olunması gerekmektedir. Gözaltına alma yazılı emirle verilir. Kolluğun olaya müdahale edip
resmi gözaltı işlemlerini yapana kadar aradan süre geçmektedir. Bu sürenin gözaltı süresinden sayılıp
sayılmayacağı hususu uygulamada sıkıntılıdır. Bu olayda da böyle bir sıkıntıyla karşılaşılmıştır. Tarafıma
aktardığınız gözaltına alınanların yasal haklarının bildirilmemesi, basın aracılığı ile kamuoyuna teşhir
edilmeleri, gözaltı süresinin uzunluğuna ilişkin değerlendirme ve inceleme yapacağım. Yaşanılan hak
ihlalleriyle ilgili iddialarda bulunanların da yargıya başvurma haklarının varlığı bilinmektedir. Olay yargıya
intikal etmiştir. Yargısal süreç işleyecektir. Bu sürecin sonucu beklenmelidir.
Selma IRMAK-DTP Eşbaşkan Vekili:
Yakapınar belediye Başkanımız Osman Keser'in bir taziye ziyaretinde yaptığı konuşma nedeniyle
tutuklanmış olması bize göre bir hukuksuzluktur. Bizce bu düşünce özgürlüğü kapsamında
değerlendirilmelidir. Ardından geçmiş olsun ziyaretine gelen belediye Başkanlarımızın bütün yasal
prosedür alt üst edilerek gözaltına alınmaları, gözaltına alınma biçimleri, gözaltı süresinin uzatılması,
soruşturmanın yapılma biçimi, mahkemeye çıkarılma biçimleri, bir suçlu gibi ellerine kelepçe vurulması vb.
hususlar tüm hukukun hiçe sayılması ayaklar altına alınmasıdır. Belediye başkanlarına yapılanlar hukuki
değil siyasi bir tutumdur. Bu nedenle yapılacak hiçbir hukuki girişimin yanıt vermeyeceğine inanıyoruz.
Leyla GÜVEN- Adana- Küçükdikili Belediye Başkanı:
Ben, dört belediye başkanı arkadaşım ile birlikte meclis üyelerine ve belediye çalışanlara geçmiş olsun
ziyaretinde bulunmak için Yakapınar Belediyesi’ne gittik. Orada askeri yetkililer hiçbir gerekçe
göstermeden belediye binasını kuşatarak ‘ sizi gözaltına alıyoruz’ dediler. Bunun üzerine ben DTP İl
Başkanı Zeki Karataş, İHD Adana Şube Başkanı Ethem Açıkalın ile beraber Yakapınar Jandarma
Karakolu’na gittik. Orada bana ‘sen gözaltındasın diğerleri gidebilir ’denildi. Gerekçe sorduğumda çok sert
bir üslupla ‘konuşma’ dediler. Beni orada jandarma aracına bindirip belediye binasının önüne getirdiler.
Oradan da diğer gözaltına alınan belediye başkanı arkadaşlarımla Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı’na
götürüldük. Gerek yol boyu gerekse de gözaltı süresince çok onur kırıcı davranışlarda bulundular.
Cihan SİNCAR -Kızıltepe Belediye Başkanı:
Yapılanların tamamen hukuka aykırı olduğunu belirtmek isterim. Olayların oluşumu zaten arkadaşlarım
tarafından aktarıldı. Biz bayan belediye başkanlarına bile hiçbir delil olmadan kolluğa mukavemetten
soruşturma açıldı ve salt bu nedenle 1 günlük ek gözaltı süresi verildi. Onlarca kolluğa 5 belediye
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başkanının hele de 3 ünün kadın olduğu göz önüne alındığında mukavemet iddiasının ne kadar komik ve
gerçek dışı olduğu ortadadır.
Yurdusev ÖZSÖKMENLER-Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı:
Yakapınar Belediye Başkanı Osman Keser'in tutuklanmasının ardından Kızıltepe Belediye Başkanı Cihan
Sincar, Silopi Belediye Başkanı Muhsun Kunur, Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ve Adana
Küçükdikili Belediye Başkanı Leyla Güven ile birlikte Yakapınar belediyesine giderek gerek meclis
üyelerine gerekse de çalışanlara geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Ardından ne olduğunu anlamadan
jandarmalarca belediye binasının etrafı sarıldı ve gözaltına alındığımız bize söylendi. Hangi gerekçeyle
gözaltına alınıyoruz bizler belediye başkanıyız dememe kalmadan iki kişi zor kullanarak beni gözaltına
aldı. Gözaltına alınma saatimiz 15.30 olmasına rağmen tutanaklara saat 20.00 olarak işlenmiştir.
Gözaltına alındığımıza dair imzalatmak istedikleri belgede saatin 20.00 olarak işlendiğini gördüğümde
saatinin düzeltilerek getirilmesini talep ettim. Bu talebim üzerine tutanak bir daha imzalatılmak için geri
getirilmedi. Gözaltına alındığımızda haklarımız bize okunmadı. 1 gün sonra adliyeye çıkarılmamıza yakın
saatlerde haklarımızın yazılı olduğu bir belge imzalatıldı ona da imzalatıldığı günün tarihini koydum.
Gözaltına alınma saatimiz 15.30 olmasına rağmen Adli Tıpa götürülüş saatimiz saat 20.00 den sonradır.
Gözaltında tutulduğumuz yerler oldukça kötüydü, her şey son derece kirliydi. Jandarmaların davranışı da
oldukça kaba ve hakaretvariydi. Gerek adli tıpa gerekse de adliyeye götürülüp getirilirken sağ ve sol
tarafımıza birer asker konularak ellerimiz kelepçeli bir şekilde basın çağrılarak basının görüntü alması
sağlanmıştır. Suçluluğumuz kanıtlanmadan bir suçlu gibi kamuoyuna teşhir edildik.
Emrullah CİN-Viranşehir Belediye Başkanı: Bizler seçilmiş belediye başkanlarıyız. Gerek gözaltına alınma
biçimimiz gerekse gözaltına tutulma biçimimiz tamamen hukuka aykırıdır. Görevli memurlara mukavemet
ettiğimiz ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiğimiz gerekçeleriyle hakkımızda iki
soruşturma yürütülüyor. Ortada herhangi bir gösteri ve toplantı olmadığını defalarca kolluğa belirttik. Ben
iki dönemdir Viranşehir Belediye Başkanıyım. Soruşturma dosyalarından birinin görevli memura
mukavemet olduğu göz önüne alındığında daha da vahimi bu soruşturma dosyası nedeniyle ek gözaltı izni
verilmiş olması yaşanan hukuk skandalının bir göstergesidir. Adli Tıp’a, adliyeye getirilip götürülürken
ellerimiz kelepçeli bir şekilde sağ ve solumuza askerler yerleştirilerek basın çağrılmış ve görüntü almaları
sağlanmıştır. Bırakınız bizim gibi seçilmiş insanları sıradan vatandaşların bile suçluluğu kanıtlanmadan bu
şekilde kamuoyuna teşhir edilmesi hem onu kırıcı hem de hukuk ayıbıdır.
Muhsun KUNUR- Silopi Belediye Başkanı:
Aslında yapılan hukuksuzluğu tüm aşamalarıyla arkadaşlarım gözler önüne sermiştir. Belirtmek istediğim
gözaltına alınma biçimimiz tamamen hukuka aykırı ve neredeyse tartaklanmaya varır boyuttaydı. Sonraki
yaşananlarda zaten bize ve partimize yönelik var olan tahammülsüzlüğün göstergesidir.
Beyhan GÜNYELİ-Avukat
Küçük dikili Belediye Başkanının vekili olmam nedeniyle başkanın gözaltına alındığı tarafıma bildirildi.
Bunun üzerine önce Yakapınar Jandarma Karakolu’na gittim. Oradan verilen bilgi müvekkilin Yüreğir İlçe
Jandarma Komutanlığına götürüldüğü yönündeydi. Bu arada Belediye Binası jandarmaca sarılmıştı.
Beldeye giriş ve çıkışta jandarma kimlik kontrolü yapmaktaydı. Daha sonra meslektaşlarım Av. Vedat
Özkan ve Av. Bedri Kuran ile beraber Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığına gittik. Nizamiyedeki jandarma
eri tarafından yaklaşık 10–15 dakika bekletildikten sonra kapıdan girişimize izin verildi. Orada
görüştüğümüz rütbeli bir jandarma saat 18.30 olmasına rağmen hala gözaltı işleminin yapılmadığını Diha
muhabirlerinden alınan CD’nin incelenmesinden sonra savcılığın gözaltı kararı verip vermeyeceğini
tarafımıza aktardı. Gözaltı emri veren savcı ile telefon görüşmesini daha sonra bize katılan Av. Kemal
Derin yaptı. Savcılık CD incelemesi ardından kararını açıklayacağını belirtti. Saat 21.00 gibi Yüreğir İlçe
Jandarma Komutanlığı’yla yaptığımız telefon görüşmesinde müvekkillerin gözaltına alındıkları tarafımıza
iletildi.
Gözaltı emrinin yazılı bir emirle verilmesi gerekmektedir. Ancak kollukla yaptığımız görüşmede şifahi emir
verildiği tarafımıza aktarıldı. Bu uygulamada hukuki bir ihlal söz konusudur.
Bir başka ihlal fiili gözaltı işlemi ile resmi gözaltı işleminin saatinin farklı olması ve hukuki gözaltı süresinin,
resmi olarak gözaltının tutanaklara geçirilme saatine göre hesaplanmasıdır.
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09.10.2007 tarihinde adliyeye getirilen müvekkiller hakkında tek dosya olduğu bildirilmesine rağmen o
saatten sonra iki ayrı soruşturma dosyası olduğu bunlardan birinin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet diğerinin ise görevli memura mukavemet suçlaması olduğunu öğrendik.
Soruşturmanın tek dosya üzerinden yürütülmesi alışageldiğimiz bir uygulamadır, savcılık makamı gerek
görürse iddianamenin hazırlanması aşamasında tefrik kararı verir. Ancak olayımızda farklı davranılmış ve
müvekkiller mağdur edilmişlerdir.
Soruşturma dosyasındaki eksiklik müşteki olarak ifade veren jandarmaların soyut olarak kalabalık
tarafından mukavemet edildi şeklindeki beyanlarının savcılıkça yeterli görülmeyerek daha da
somutlaştırılmasının istenmesiydi. Daha sonra ikinci kez hazırlanan müşteki beyanlarında ise tamamen
isim isim belirtilerek, tutanaklar hazırlanmıştır ki bu durum bile kolluğun zorlama delil yaratma uğraşı içine
girdiğini göstermektedir. Belirtilmelidir ki mukavemet dosyalarında müştekilerin darp raporunun olması
esastır. Dosyada böylesi bir kanıt bulunmamasına rağmen savcılık gözaltındakilerin ifadesini dahi
almadan ek gözaltı süresi vermiştir. Ek gözaltı süresi verilmesine ilişkin Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne
yapılan itiraz ret edilmiştir.
Aynı gün yani 09.10.2007 günü 2911 sayılı yasaya muhalefetten gözaltındaki 9 kişi savcılığın ifadelerini
almaları ardından tutuklanmaları istemiyle Sorgu Hakimliği’ne sevk edilmişlerdir. Bu durum bile başlı
başına bir hak ihlalidir. Çünkü isnat edilen bu suç CMK m.100 de tutuklanmayı gerektirir kategorik suçlar
arasında sayılmamıştır. Dosyadaki delil durumu, müvekkillerin belediye başkanı olmaları, kaçma ve
delilleri karartma olasılıklarının olmaması, sabit ikametgah sahibi olmaları hususları ve hukukumuzda
tutuklanmanın da bir tedbir olduğu hususu göz önüne alındığında müvekkillerin özel bir uygulamaya tabi
tutuldukları görülmüştür. Sorgu Hakimliği dosyadaki delil durumunu göz önüne alarak, tutuklanma talebini
ret etti. 9.10.2007 günü Leyla Güven, Yakapınar Jandarma Karakolu’nda gözaltına alındığından sadece
2911 sayılı yasaya muhalefetten hakkında soruşturma dosyası bulunması nedeniyle serbest bırakıldı,
gözaltındaki diğer şüpheliler ise verilen ek gözaltı süresi nedeniyle tekrar Yüreğir İlçe Jandarma
Karakolu’na götürüldüler.
Vedat ÖZKAN-Avukat:
Yaşananlar meslektaşım Av. Beyhan Günyeli tarafından aktarıldı. 10.10.2007 günü gözaltındakiler görevli
memura mukavemet suçlamasıyla saat 13.30 da adliyeye getirildiler. İfadeleri savcılık tarafından
alındıktan sonra Bağlar Belediye Başkanı Yurdusev Özsökmenler ve Kızıltepe Belediye Başkanı Cihan
Sincar serbest bırakıldı. Diğerleri tutuklanma talebiyle Sorgu Hakimliği’ne sevk edildiler. Sorgu
Hakimliği’nde ifadeleri alındıktan sonra dosyada yeterli delil olmaması ve suçun vasfı nedeniyle tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Daha öncesinden de belirtilen suçlamalarla ilgili sayısız
müvekkillerimiz olmuştur. Böylesi bir soruşturmaya ilk kez tanık olduğumuzu belirtmek isterim.
Sevil ARACI-Avukat
Belediye başkanlarının gözaltına alınmalarından salıverilmelerine kadar pek çok hukuksuzluk yaşanmıştır.
Müvekkiller ortada hiçbir yasa ihlali, hiçbir suç olmamasına rağmen haksız yere gözaltına alınarak mağdur
edilmişlerdir. Müvekkiller gözaltına alınacakları kendilerine sözlü olarak bildirildiğinde savcılık yazısını
görmek istemişler, ancak bu belge kendilerine gösterilmemiştir.
Müvekkiller hakkında iki ayrı evrak düzenlenmiştir. Uygulamada bu çok görülmeyen bir durumdur.
Normalde soruşturma tek evrak üzerinden başlamakta, iddianame düzenlenme safhasında gerekli
görülürse ayrılmaktadır. Ancak müvekkiller hakkında 2911 sayılı yasaya muhalefet ve jandarmaya
mukavemet suçlarından ayrı ayrı evrak düzenlenmesi de onları ayrıca mağdur etmiştir.
Müvekkillerin 2911 sayılı yasaysa muhalefet etmek suçlaması ile ilgili olan evrakında ifadeler 09.10.2007
tarihinde savcılıkça alınmış, müvekkiller tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmiştir. Müvekkiller
hakkında tutuklama talep edilmiş olması başlı başına bir hukuksuzluktur. Zira söz konusu suç tutuklamayı
gerektirir, CMK 100. maddede sayılan suçlardan değildir. Müvekkillerin belediye başkanları olmaları
nedeni ile tanınmış kişilikleri ve kaçma olasılıklarının olmaması birlikte değerlendirildiğinde sevk edilmeleri
hukuka aykırıdır.
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Müvekkiller hakkındaki diğer bir suçlama ise görevli memura mukavemettir. Müvekkillerin konumu ve
makamları gereği atılı suçu işlemeleri ve jandarmaya mukavemet etmeleri mümkün değildir. Ancak
09.10.2007 günü saat 15.00 itibari ile sevk edildikleri savcılık makamı evrak eksikliği nedeni ile dosyayı
iade ederek gözaltı süresini uzatmıştır. Müvekkillerin kaçma ve delilleri karartma şüpheleri olmamasına,
her an için ifadelerine başvurulabilecek olmasına rağmen gözaltı süresinin uzatılması kararı haksız ve
hukuka aykırıdır. CMK’ya göre gözaltı sürenin uzatılması kararı delillerin toplanmasındaki güçlük vb.
nedenlerle verilecektir. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre ise
“gözaltı süreleri azami süreler olup gözaltına alınan kişilerin işlemlerinin en kısa sürede bitirilmesi esastır.”
Bu yasa ve yönetmelik hükümlerine dayanarak yapmış olduğumuz gözaltı süresinin uzatılması kararına
itirazımız ve derhal salıverilme talebimiz ise nöbetçi mahkeme tarafından reddedilmiştir. Belediye
başkanları bir geceyi daha gözaltında geçirmişler, ertesi gün çıkarıldıkları savcılık tarafından yine
tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmişlerdir. Yine bu sevk kararı da bir hak ihlali niteliğindedir. Zira
müvekkillerin atılı suçu işlemediği çok açıktır ve kaçma ve delilleri karartma şüpheleri de
bulunmamaktadır.
Müvekkillerin kendi beyanlarından öğrendiğimize göre gece gözaltında tutuldukları sırada konuldukları
nezarethanede kendilerine son derece kirli battaniyeler verilmiştir ve tutuldukları yer çok kötü kokmaktadır.
Ayrıca savcılık tarafından ifadelerinin alınmasını beklerlerken, sıradan vatandaşların bekletildikleri nöbetçi
savcılık önündeki alan yerine karanlık ve pis kokulu olan ve normalde cezaevinden getirilen tutukluların
bekletildiği nezarethanede tutulmuşlardır. Yine işlemler sırasında bekletilirlerken, ellerine hiç gereği
olmamasına rağmen kelepçe takılmıştır. Belediye başkanlığı görevini yürüten bu kişilere sanki her an
oradan kaçacaklarmış gibi muamele yapılması ve onur kırıcı şekilde ellerinin kelepçelenmesi insan hakkı
ihlalidir.
Sonuç olarak tüm gözaltı ve adliyedeki işlemler esnasında belediye başkanlarına özel ve kasti olarak kötü
muamelede bulunulduğunu, işlemlerinin bilinçli olarak geciktirildiğini ve uzatıldığını; başlatılan
soruşturmaların hiçbir delile dayanmayan, keyfi bir soruşturma olduğunu; ortada gözaltına alınmayı
gerektirecek bir durum dahi olmadığını ifade etmek isterim.
Kemal DERİN-Avukat
Meslektaşlarımın yaptığı tespitleri yinelemeden, müvekkillere isnat edilen suç yönünden gözaltı süresinin
uzatılmasının koşulları olmadığını belirtmek isterim.
Ayrıca gözaltı süresinin uzatılmasına rağmen şüphelilerin ifadesi alınmamıştır. Bu ise AİHS’nin ihlalidir.
AİHM, şüpheliler ile ilgili hiçbir işlem yapmadan gözaltında tutulmamalarını ihlal olarak görmektedir.
HEYETİN YAPTIĞI TESPİTLER:
1- 8 Aralık tarihinde Belediye Başkanlarının, Yakapınar Belediye Başkanı Osman Keser’in
tutuklanmasının ardından geçmiş olsun dileklerini iletmek için Yakapınar Belediyesine geldikleri burada
toplanan halka ve belediye çalışanlarına hitaben yaptıkları konuşmalarla geçmiş olsun dileklerini ilettikleri
sırada jandarma tarafından yasadışı toplantı ve gösteri yapıldığı iddiası ile müdahale edilerek 5 i belediye
başkanı olmak üzere 12 kişi gözaltına alınmıştır.
2-Gözaltına alınma işlemi sırasında belediye başkanlarından Yurdusev Özsökmenler tartaklandığını, diğer
belediye başkanlarına müdahale ve gözaltı işlemi sırasında onur kırıcı muamelelerde bulunulduğunu
beyan etmiştir.
3-Gözaltına alma işleminin yasal prosedür açısından kolluğa verilecek yazılı bir emirle yapılması
gerekirken olayda kolluğun şifahi emirle hareket ettiğini beyan ettiği, buna ilişkin bir yazılı emir olmadığı
tespit edilmiştir.
4-Kolluğun fiili müdahale ve gözaltı işlemi saat 15.30 da başlamasına rağmen tutanaklarda yazılı gözaltı
işlemi saat 20.00 olarak işlenmiştir.
5- Gözaltına alınan şüphelilere hakları anlatılmamıştır.
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6-Gözaltına alınırken şüphelilerin sağlık raporu için Adli Tabipliğe götürülmeleri gerekli iken gözaltı
işleminin tutanaklara geç yansıtılması nedeniyle doktor kontrolünden de geçirilmemişlerdir.
7-Gerek kendilerine gerekse vekillerine suç ve delillerle ilgili bilgi verilmemiştir.
8-Gözaltına alınanların seçilmiş belediye başkanları olmalarına rağmen gerek adliyeye gerekse adli
tabipliğe getirilip götürülmeleri sırasında basın çağrılarak her iki taraflarına jandarma yerleştirilip elleri
kelepçeli bir şekilde basının görüntü almasının sağlanması ve bu şekilde kamuoyuna teşhir edilmeleri
hukuka aykırıdır. Suçluluğu ispatlanana kadar herkesin masum olduğu karinesinden yola çıkarak yapılan
teşhirin insan hakkı ihlali olduğu tarafımızca tespit edilmiştir.
AYDINLATILMASI GEREKEN NOKTALAR:
1-8 Ekim saat 15.30 da belediye başkanları ve beraberindekiler gözaltına alınmasına rağmen neden saat
20.00 a kadar resmi olarak hiçbir kayıt yapılmamıştır.?
2-Hukuki olarak önce delil incelemesi yapılır suç şüphesi kuvvetli ise gözaltı yapılır. Belediye başkanları
neden önce gözaltına alınmış ardından cd de suç unsuru varsa şeklinde bir beyanla gözaltı işlemine
gerekçe yaratılmaya çalışılmıştır?
3-Kolluğa gözaltı yazılı bir şekilde iletilir ancak olayımızda savcının şifahi gözaltı emri verdiği bildirilmiştir.
Neden hukuki prosedür işletilmemiştir?
4-Kolluk kendiliğinden mi hareket etmiştir?
5- Belediye Başkanlarının jandarmaya mukavemet ettiklerine dair dosyada avukat beyanlarına göre delil
olmamasına rağmen ek gözaltı süresi verilmesi hukuka uygun mudur? Buna ilişkin sonradan müşteki
konumunda olan jandarmalara zorlama delil yaratma uğraşına girişilmiş olduğu iddiası ne denli
gerçekçidir?
6- Gözaltına alınanların özellikle de belediye başkanlarının adliyeye getirilip götürülürken elleri kelepçeli
bir şekilde sağ ve sol taraflarına jandarma erleri yerleştirilerek basının çağrılıp görüntü aldırılmış olması,
bu kişilerin suçluluğu sabit olmadan kamuoyu vicdanında suçluluklarına ilişkin hüküm oluşturulmasının
amaçlanmasına neden olanların kimler olduğu tespit edilmiş midir? Edilmiş ise haklarında ne gibi işlem
yapılacaktır?
KANAAT ve SONUÇ:
1-Olay, Türkiye kamuoyunda meydana getirilen linç havası ve hezeyan ile DTP ve onu temsil sıfatına
sahip olanlara yöneltilen bakış açısının kolluk kuvveti olan Jandarma üzerinde meydana getirdiği gerginlik
nedeniyle kolluğun yetki sınırlarını zorlayan uygulamalara girişmesinden kaynaklanmıştır.
2-Her ne kadar ülkemizde demokratikleşme ve insan hak ve özgürlüklerinin korunması yönünde
iyileşmeler sağlanmışsa da bu olayında gösterdiği gibi yasal mevzuat, iyileştirmeleri yaşamsallaştırmakla
görevli kolluk, savcılık tarafından yeterince içselleştirilmemiştir.
Beyhan GÜNYELİ
İHD MYK Üyesi
Akdeniz Bölge
Temsilcisi
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Ali DİNSEVER
İHD MYK Üyesi

Vakkas KILIÇ
İHD MYK Üyesi

Ethem AÇIKALIN
İHD MYK Üyesi

Dilara AKDEŞİR
İHD MYK Üyesi
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İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

29 EYLÜL 2007 TARİHİNDE ŞIRNAK İLİ BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİ BEŞAĞAÇ
(Hemkan) KÖYÜ’NDE 12 YURTTAŞIN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ, 2 YURTTAŞIN
YARALANDIĞI MİNİBÜS TARANMASI OLAYI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA-İNCELEME
RAPORU
(26.10.2007)
İHD

MAZLUMDER

KESK

ŞIRNAK BAROSU

OLAY
Şırnak ili Beytüşşebap İlçesine bağlı Beşağaç (Hemkan) Köyünde Yusuf Ataman isimli müteahhide ait
şirketin yaptığı su şebekesinde çalışan 2’ si Geçici ve 5’i Gönüllü Köy Korucusu olmak üzere toplam 14
kişiyi taşıyan bir minibüs, 29 Eylül 2007 günü akşamüzeri saatlerinde iş bitiminden sonra köye dönerken,
köye yaklaşık 10–12 km mesafede bulunan Sıhala Deresi mevkiinde kimliği belirsiz kişiler tarafından
taranmış; aracın şoförü Kamil Akdoğan, Gönüllü Köy Korucuları Rahmi Acer, Kadri Acer, Orhan Acer,
Kazım Acer, GKK ve köy muhtarı Yusuf Acer ile Geçici Köy Korucusu olan işitme ve duyma engelli kardeşi
Zeki Acer, köylüler Reşit Acer, Harun Acer, Sefer Acer, Bengin Acer [D.Ü. Tıp Fakültesini kazanıp kayıt
yaptıran öğrenci] ve Cuma Ermahan yaşamını yitirmiş, Memduh ve Erdal Acar yaralanmıştır.
AMAÇ
Yaşanan bu olay nedeniyle, mağdurlar, mağdur yakınları, varsa görgü tanıkları ve resmi yetkililer ile
görüşmek, araştırma ve incelemeler ile elde edilen bilgiler ışığında rapor hazırlamak, raporu ilgili ve yetkili
kurum ve makamlara göndererek maddi gerçeğin açığa çıkarılmasına katkıda bulunmak, kamuoyunun
gerçek bilgiye ulaşmasını sağlamak, çeşitli ulusal ve uluslararası mevzuatlarda güvence altına alınan
yaşam hakkının korunmasına katkıda bulunmak, fail/ler hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını
talep etmek amacıyla bir insan hakları heyeti oluşturulmuştur.
HEYETİN OLUŞUMU
İnsan Hakları Heyeti;
İHD Genel Başkan Yardımcısı Reyhan Yalçındağ, İHD MYK Üyesi Mihdi Perinçek, İHD MYK üyesi
Hüseyin Cangir, MAZLUM-Der Genel Başkan Yardımcısı Şimsiröddin Ekinci, MAZLUM-Der Bölge
Koordinatörü Selahattin Çoban, KESK Genel Mali Sekreteri Dilek Adsan ve Şırnak Barosu Genel
Sekreteri Veysel Vesek' den oluşmuştur.
HEYETİN GİRİŞİMLERİ
Heyet, 5 Ekim 2007 günü Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Beşağaç Köyüne giderek, olay yeri, köylülerin
yaşadıkları Beşağaç Köyü ve taranan minibüste incelemelerde bulunmuş, bazı köylüler ve olaydan yaralı
kurtulan Memduh Acer ile görüşmüş, görgü ve beyanlarını almıştır. İnceleme ve araştırmanın büyük bir
kısmı heyet üyeleri tarafından kamera çekimi ile kayıt altına alınmıştır. Bununla birlikte heyet üyelerinin,
tanıkların ve köylülerin rızası sorulmadan Jandarma görevlileri tarafından da tüm konuşma, görüşme ve
incelemeler kameralarla kaydedilmiştir.
İHD Genel Merkezi, heyet çalışmalarına kolaylıklar sağlanması ve heyet görüşmesi için 04.10.2007 tarih
ve 202/2007/22–242 sayılı yazı ile Şırnak Valiliği, Beytüşşebap Kaymakamlığı, Beytüşşebap
C.Başsavcılığı ve Beytüşşebap Belediye Başkanlığından randevu talep etmiştir.
Şırnak Valiliği ve Beytüşşebap C.Başsavcılığı, heyetin yazılı randevu talebine yanıt vermemiştir.
Beytüşşebap Kaymakamlığı, kaymakamın izinli olduğunu, yerine Uludere Kaymakamının vekaleten
baktığını, vekaleten görevi yürüten kaymakamın da günlük programının dolu olduğunu bildirmiştir.
Beytüşşebap Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanının aynı günde aynı olay nedeniyle Beşağaç köyüne
gidecek olan TBMM İnsan Hakları Komisyonu ile birlikte olacağını belirterek, aynı saatlerde köyde
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olunması halinde görüşme olanağının olduğunu bildirmiştir.
HEYETİN YAPTIĞI GÖRÜŞMELER
İnsan hakları heyeti, Beşağaç Köyüne 5 Ekim günü saat 11.30 sıralarında varmış; köye vardıkları esnada
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinin köyden araçlarla ayrıldıklarını görmüştür. Heyet,
köye giriş yaptıktan sonra taziye çadırının önünde bulunan ve kendisini Tabur Komutanı olarak tanıtan
resmi giyimli rütbeli bir asker şahıs tarafından karşılanmıştır. Heyet ayrıca, resmi giyimli jandarma
görevlilerinin dışında sivil giyimli ve ellerinde uzun namlulu silahlar ve üzerlerinde mermi dolu askılar
taşıyan güvenlik görevlilerinin de olduğunu ve bitişik köyde ikamet eden korucubaşı Tahir Adıyaman’ın da
köylülerle birlikte oturduğunu gözlemlemiştir.
Heyet, köye vardıktan sonra taziye çadırının önünde oturan köylülere (tamamı erkek olan) geliş amaçlarını
belirtmiş ve insan hakları savunucuları olarak olaydan duydukları üzüntüyü belirterek başsağlığı dileklerini
iletmiş, faillerin açığa çıkması için çabalayacağı bilgisini vermiştir. Heyet, köyün tam girişinde büyük bir
taziye çadırının kurulduğunu, ancak orada bulunan insanların çadırın içinde değil de çadırın önünde
bulunan alanda oturduklarını, oturan kişilerin tamamının erkek olduğunu, kadınların ise evlerin içinde
bulunduğunu gözlemlemiştir. Heyet, olaydan yaralı kurtulan Memduh Acer ve maktullerin yakınlarıyla,
köylülerle baş başa görüşme yapmak istemiş, ancak köyde bulunan korucubaşı İhsan Acer, görüşmelerin
tamamında elinde uzun namlulu silah ve belinde çok sayıda mermi olduğu halde, bizzat bulunarak heyetin
köylülerle ve mağdurlarla baş başa görüşmelerini engellemiştir.
Heyet yaklaşık olarak dört saat köyde bulunmuş; olay yerinde ve minibüs üzerinde incelemeler yapmıştır.
Heyetin köyde bulunduğu süre zarfında, evlerin damında, önünde, köylülerin bulunduğu taziye yerinde,
köyün içerisinde, giriş ve çıkışlarında çok sayıda jandarma görevlisi bulunmuş, heyet adeta “silahların
gölgesinde” çalışmalarını yürütmek zorunda kalmıştır. Heyet, aşağıda belirtilen şahıslarla yaptığı
görüşmeleri olduğu gibi aktarmaktadır:
1-Olaydan yaralı kurtulan Memduh Acer (25) : Heyet üyeleri, köye vardıktan sonra taziye çadırının önünde
bekleyen köylülere geliş nedenini aktarmış ve olayın aydınlığa kavuşması için İnsan Hakları Örgütleri
olarak bir heyet oluşturdukları bilgisini verdikten sonra evinde bulunan ve olaydan yaralı kurtulan Memduh
Acer ile görüşmek istediklerini aktarmışlardır. Heyet, bu esnada, köylülerin oldukça gergin ve kaygılı bir
ruh hali içinde olduklarını, nitekim başta Tabur Komutanı ve korucubaşıları Tahir Adıyaman ile İhsan Acer
olmak üzere çok sayıda silahlı güvenlik görevlisinin kendilerinin yanından ayrılmadıklarını gözlemlemiştir.
Heyet üyelerinden R. Yalçındağ, D. Adsan, V. Vesek ve S. Çoban, evinde bulunan Memduh Acer ile
görüşme yapmış; görüşme esnasında çok sayıda köylü de odaya girmiş ve güvenlik görevlisi olduğunu
söyleyen sivil giyimli bir şahıs tarafından odada yapılan görüşmeler kamerayla kayıt altına alınmıştır.
Heyetin, basın mensupları dışında sivil giyimli bir şahsın daha yaralı mağdur ile yapılan görüşmeleri
kaydettiğini fark etmesi üzerine kendisine kim olduğu ve hangi hakla görüşmeleri kaydettiği sorulmuş ve
şahıs da güvenlik görevlisi olduğunu belirtmiştir. Daha sonra heyetin istemi üzerine söz konusu güvenlik
görevlisi odadan çıkmıştır. Benzer şekilde aynı zamanda yaralı şahsın akrabası olduğunu belirten
Beşağaç Köyü Korucubaşısı (GKK) İhsan Acer, heyet ile Memduh Acer’in yalnız başına görüşmelerine
izin vermemiş; görüşme süresince elinde uzun namlulu silahı ve belinde çok sayıda mermi kemeri
bulunarak mağdurun tam yanında oturmuş ve bir an olsun ayrılmamıştır. Heyet, mağdurla yapılan
görüşmenin tamamına müdahale etmesi, mağdura sorulan sorulara mağdurdan önce kendisinin yanıt
vermesi ve mağdurun konuşmasına izin vermemesi üzerine korucubaşı İhsan Acer’in odadan çıkmasını
veya konuşulanlara müdahale etmemesini istemesi, İhsan Acer tarafından reddedilmiştir. İhsan Acer,
heyete cevaben, “…benim bilmediğim hiçbir şey yok; o bazen olayları karıştırıyor ve ben ondan daha iyi
bildiğim için ben konuşuyorum” demiş, verilen yanıtlarda ciddi çelişkilerin ortaya çıkması üzerine de, olay
esnasında orada bulunmamasına rağmen neden sorulara kendisinin yanıt vermesi için bu kadar ısrarcı
olduğunu sorusunu ise bağırarak agresif bir şekilde “…ben her şeyi biliyorum, bu olayı PKK yapmıştır”
şeklinde yanıtlamıştır. Memduh Acer, heyete şu beyanları aktarmıştır:
“…Bizim köy 200–300 hanelik bir köydür. 1992 yılında güvenlik güçleri tarafından güvenlik gerekçesiyle
boşaltıldı. Bizim köyde asıl olarak Alim ve Acer aşiretleri yaşamaktaydı. Onların dışında farklı soyadlarını
taşıyan sadece birkaç aile vardı. Bizler, yani Acer’ler, 1992’de köyümüz boşaltıldıktan sonra yakında
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bulunan ve korucubaşı Tahir Adıyaman’a ait olan Ayvalık Köyüne yerleştiler; T. Adıyaman’a bağlı olarak
çalıştılar. Alim’ler ise Türkiye’nin farklı yerlerine göç ettiler. 2003 yılında tekrar köyümüze geri geldik.
Acer’lerin neredeyse tamamı köye yeniden yerleşirken; Alim’lerden sadece 8–10 aile geri geldi…”
Önce sadece uzun namlulu silahlarla tarandıklarını belirten mağdur, İhsan Acer’in mağduru yönlendirmesi
üzerine minibüse doğru çok sayıda el bombasının atıldığını belirtmiştir.
Heyet, tanık mağdur Memduh Acer’e, olay anını ayrıntılarıyla anlatmasını isteyince, Memduh Acer söz
almadan araya giren korucubaşı İhsan Acer, şu beyanlarda bulunmuştur:
“…Olay, su transferi için müteahhit firmaya bağlı olarak çalışan köylüleri taşıyan minibüs, köye geri
dönerken Sıhala Deresi denen yerde (köye yaklaşık 8–10 km kala) sayıları 10 civarında olan PKK’lı
tarafından durdurulmuş ve hiçbir şey sormadan minibüsü ellerindeki silahlarla taramaya başlamışlar. Bu
şahıslar, Yusuf Ataman isimli müteahhidin firmasına bağlı olarak su borusu döşeme işi için çalışmanın
yapıldığı yere sabah 6 sıralarında gitmişler ve köye dönerken bu olay meydana gelmiş. Ben bu olayın
PKK’lılar tarafından yapıldığını düşünüyorum. Çünkü ben korucubaşı olduğum için yaklaşık iki yıldır
onlardan tehdit alıyordum. Ben, onların hedefiydim. Arabada bulunan şahısların tamamı silahsızdılar.
Bunlardan aynı zamanda muhtar olan Yusuf Acer ve sağır-dilsiz kardeşi Zeki Acer, Geçici Köy
Korucusuydular. Devletin bize silah vermesi için engel değildir sağır-dilsiz olmak. O nedenle Zeki de silahlı
olan Geçici Köy Korucusu idi. Öldürülenlerin arasında 3-4 tane de gönüllü köy korucusu vardı ve diğerleri
de sivildi. Köyümüzde toplam 23 GKK vardı; bunların ikisi öldürüldü ve şu anda 21 kişi kaldık. Biz GKK
olarak ayda toplam 560 YTL maaş almaktayız. Bizler operasyonlara çıkmayız; sürekli köyün içinde kalırız.
Askeri görevliler de bizi operasyonlara götürmezler…”
Heyet üyeleri, bu beyanlar üzerine İhsan Acer’e, “…tehdit aldığınızı söylediniz, bugüne kadar hiç PKK
militanı gördünüz mü, size ne şekilde tehditlerini yolluyorlardı?” sorusunu yöneltmiş ve İ. Acer de, o güne
kadar hiçbirisini görmediğini ancak kendisinin tehdit ettiklerini bildiğini belirtmiştir. Acer, ayrıca aynı olayda
başka bir amcasının oğlu Erdal Acer’in de yaralandığını ve halen Ankara’ da GATA ‘da tedavisinin
sürdüğünü ifade etmiştir.
Heyet, görüşme esnasında İhsan Acer’in müdahalelerinin mağdur Memduh ile görüşmeyi etkilediğini,
sorulara kendisinin Memduh yerine cevap verdiğini belirtmiş ve Memduh ile yalnız görüşme isteğini ileri
sürmüştür. İhsan Acer buna şiddetle karşı çıkmış ve Memduh’un tam bitişiğinde oturmayı sürdürerek olayı
kendisinin çok net bildiğini ve hatta mağdurdan daha iyi bildiğini söylemiş ve odadan dışarı çıkmayı
reddetmiştir. Bunun üzerine görüşmeyi sürdüren heyet üyeleri, tekrar mağdura olayın nasıl gerçekleştiği
sorusunu sormuş ve mağdur şu yanıtları vermiştir:
“…Biz olay günü Altınsu (Avezer) denen yerde su boru hattı döşeme çalışması yapıyorduk; sabah saat 6
sıralarında köyden ayrılmıştık. Toplam 14 kişiydik. Bizler müteahhit firmanın işçileriydik; askerlik yapmama
rağmen iş bulamadığım için bu tür geçici işler yapıyordum. Aynı gün saat 16.30’da kazma işini bıraktık.
Köye doğru yola çıkalı 10 dakika kadar olmuştu ki Altınsu (Avazer) denen yerde yaklaşık 10–15 kişiyi
yolda gördük. Onları görür görmez kendi aramızda şoföre, “sakın durma, devam et!” diye bağırdık ve şoför
arabayı sürmeye devam etti. Bunun üzerine bize doğru 3–4 yerden ateş açtılar. Bize ateş açan şahısların
yüzleri açıktı, kefiye [görüşen heyet üyelerinin notu: bölgede kullanılan ve genellikle siyah-beyaz olan, atkı
gibi de kullanılabilen, başı saran bir çeşit şal] de giymemişlerdi. Ateş açıldıktan sonra ben kendimi araçtan
dışarı attım.
Heyet üyeleri mağdur tanık ile görüşürken bu esnada da korucubaşı İhsan Acer, sürekli olarak
müdahalelerde bulunmuş ve heyet üyelerinin sorularına karşılık, mağdurdan önce birçok yanıtı vermeye
devam etmiştir. Mağdur tanık devamla;
“…Biz hareket halindeyken silahlı şahısları görünce içlerinden biri, Kürtçe ‘..önce şoförü vurun!’ dedi.
Onların elbiseleri PKK’nın giydiği gri renkli giysilerdendi. [Heyetin, örgüt militanları dışında başka
kimselerin de aynı giysileri giyip giymediklerini sorması ve yolda köye doğru gelirken tarif edilen giysileri
sivil köylülerin de giydiğini gördüklerini belirtmesi üzerine] Gerçi bu yörede herkes o elbiselerden giyer
ancak onlarınki biraz daha farklıdır… Ben, kalçamdan yaralandığımı arabada iken fark ettim. Bende silah
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yoktu; minibüste bulunan hiç kimsede silah yoktu. Sonra kaçtım; kaçarken de arkamdan bana doğru
sürekli ateş ediyorlardı. Bir taşın altında saklandım. Şu anda Ankara’da GATA’da tedavi gören Erdal Acer
de beş dakika sonra benim yanıma geldi; kafasından yara almıştı. Yarası ağırdı. Ben onu orada bıraktım
ve köye doğru koşmaya başladım. Sonra beni helikopterle Ayvalık Karakolundan alıp helikopterle Şırnak’a
götürdüler. Erdal’ı da Ayvalık Karakolundan alıp helikopterle götürdüler…” şeklinde konuşmuştur.
Heyetin, mağdur tanığa, yaralı vaziyette nasıl köye kadar gelebildiğini sorması ve köylülerle nasıl
karşılaştığını sorması üzerine mağdur şu beyanlarda bulunmuştur:
“Ben yaralıydım ancak can havliyle koşarak olay yerinden köye doğru gelmeye başladım. Çok korktuğum
için canımın acısını unutarak hızlı hızlı geldim. Köye yaklaştığım esnada Erdal’ın bende olan silahını
havaya doğru ateşledim ve köylülerden yardım istedim.”
Heyetin, konuşmasının başından beri kendisinde ve minibüste olanların hiçbirinde silah olmadığını
söylediğini hatırlatması üzerine, mağdurun yanıt vermesine fırsat vermeden odada bulunan çok sayıda
kişilerden isminin Salman Acer olduğunu ve diğer yaralı Erdal Acer’in babası olduğunu söyleyen köylü şu
beyanlarda bulunmuştur:
2-Diğer Yaralı Erdal Acer’in Babası Salman Acer: “…Oğlum Erdal’ın silahı vardı, kaleşnikof marka idi.
Memduh, Erdal’ın silahıyla olay yerinden köye doğru gelmek üzere kaçmış ve çıkan silah sesi üzerine
köylülerin sesin geldiği yere doğru gitmişler. Orada Memduh’u yaralı vaziyette görmüşler ve olayı
kendisinden öğrenmişler…”
Mağdur tanık, neden başından beri silahsız olduğunu söylediği ve sonradan silahı ateşlediğini belirttiği
konusunda herhangi bir açıklama yapmamıştır. Heyet üyeleri, odada bulunan köylülere yönelik olarak
başka sorular yöneltmiş ve karşılığında İhsan Acer tekrar söz almış ve şu beyanlarda bulunmuştur:
“…Ayvalık Karakolu köyümüze 20 km uzaklıktadır. Savcı, keşif yapmak için köyümüze gelmedi ancak olay
yerine helikopterle gittiğini biliyoruz. Olay yeriyle Kato Dağı arası 45-60 dakika uzaklıktadır… Askerler
olaydan sonraki sabah köye geldiler. Olay noktasına da ertesi gün gittiler. Ancak olaydan yaklaşık bir saat
sonra Skorsky helikopterle geçtiler. Memduh yaralı vaziyette kaçtıktan ve silahıyla ateş açıp yardım
istedikten sonra, köylüler olay yerine gittiler. Cenazeleri de olaydan sonra biz kendimiz getirdik. Yaralıları
Ayvalık Karakoluna kendimiz götürdük; oradan askerler helikopterle yaralıları götürdüler.”
“...Biz normalde operasyonlara çıkmayız; köyün içinde bekleriz.”
“…22 Temmuz genel seçimlerinde bizim köyde toplam 68 oy AKP’ye, 22 oy DTP’nin gösterdiği bağımsız
adaya, 10 oy DYP’ye çıktı. Birkaç oy da geçersizdi.”
“...Bu köyün geçim kaynağı sadece hayvancılıktır; köylüler koyun-keçi beslerler.”
“…Sizin de geldiğiniz yolun yapımına 45 gün önce başladı. Serhatoğlu Şirketi sahibi Abdullah Han
tarafından yapıldı. Yolun yapımı önceki gün bitti.”
3-Olayda Yaşamını Yitiren Minibüs Şoförü Kamil Akdoğan’ın kardeşi Salih Akdoğan: “…Kardeşim Kamil,
iki eşli ve 8 çocuklu idi. Kendisi buralarda minibüs şoförlüğü yapıyordu. Minibüste bulunanlar iki saat
boyunca korkusuz bir şekilde yolculuk ediyorlar. Sonra onların başına bu geliyor. Biz kendimizi güvende
hissetmiyoruz. Bu zulüm yeter, bu acı yeter!” şeklinde konuşmuştur.
4-Maktul Muhtar Yusuf Acer’in Eşi Hatice ACER : Heyet üyelerinin kendisiyle görüşmek istemesi üzerine
Hatice Acer, özetle şunları aktarmıştır:
“..Benim eşim 17 yıldır korucudur. Biz şimdiye kadar örgütten hiç ama hiç tehdit almadık. Düşmanlarımız
vardı. Jırki aşiretine sığındık. Sonra gelip köyümüzü tekrar kuralım istedik. Geçen yıl iki kişi öldürüldü
burada. Bizi çekemeyenler var gidip bunlar yapmış dediler. Niye öldürdüler bu insanlar?. İndirselerdi
arabadan, sorsalardı; suçlu- suçsuz ayırıp ondan sonra öldürselerdi. Böyle Kürt olunmaz kardeş. Biz
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diyoruz ki o iki kişinin ölümüyle ilgili olarak suçu bizim üstümüze atanları bulun. Partiye demişler bunlar
yapmışlar. Vallah billah hiçbir zaman tehdit almadık, duymadık. Benim evimden dört kişi öldürdüler bu
insanlık mıdır? Ne suçları vardı?”
Bu beyanlar üzerine, heyet üyelerinden S.Çoban’ın, Hatice Acer’e “...düşmanlarınız var mıydı?” şeklinde
yönelttiği sorusuna karşılık, odada bulunan korucubaşı İhsan Acer’in müdahalesi ve önce kendisinin “hayır
hiçbir düşmanları yok” demesi üzerine “düşmanlarımız yoktu” cevabı alınmıştır.
5- Ölen Muhtarın Gelini Safiye ACER: Görüştüğü heyet üyelerine özetle şu aktarımlarda bulunmuştur:
“Biz şunu diyoruz. 20 gündür su kanalında çalışıyorlardı. Neden sadece muhtarın gittiği günde bunu
yaptılar. Biz bunları bulun istiyoruz. Geçen yıl öldürülmüş olan 2 kişinin cenazelerini kaldırırlarken demişler
ki sizin desteğinizle bu kişilerimiz öldürülmüş. Bir yıl sonra aynı tarihte bizimkileri öldürdüler onun için onlar
yapmış diyoruz”.
6- Korucubaşı İhsan ACER’in Babası Fuat ACER: Heyet görüşmelerine bitirdikten sonra tekrar başsağlığı
dilemek amacıyla taziye çadırının önüne gelmiş ve bu olayın faillerinin bulunması için çabalayacaklarını,
yaşadıkları acının son derece büyük olduğunu belirten konuşmalar yaptıkları esnada, orada bulunan Tahir
Adıyaman ve üst düzey rütbeli olan askeri görevlinin yanından kalkıp gelen şahıs kendi dilinde (Kürtçe)
ifadesini vermek istediğini söyleyerek aşağıdaki beyanlarda bulunmuştur:
“…Bu insanların eli artık mağdur, mazlum ve fakir milletin üstünden çekilsin. Dünya alem bu işin üstünde
durdu ki artık bu zulüm yaşanmasın. Rica ediyoruz bu hakkımız kaybolmasın ve biz biliyoruz ki bu
günahsız insanları PKK öldürmüştür. Diyeceksiniz nereden biliyorsunuz PKK yapmış? Biliyoruz. Tehdit
ediyorlar; 1993 yılında Beytüşşebap ilçesinde 4 insanı katlettiler. Acaba insanlar yakılır mı?
“…Bu kaç yıldır tüzüklerini değiştirmişlerdi bu dağdaki örgüt PKK. 94 yılından beri biraz rahatlama vardı
yine bu yıl insan öldürmeye başladılar.
“…Oğlum (İhsan) devlet kapısındadır. Tehdit ediyorlar. Korucubaşı olan oğlumun kime ne zararı var ki. Biz
mecburen güvenliğimizi alıyoruz.”
İhsan Acer araya girip “ …sen de biliyorsun ben de biliyorum kim öldürmüş. Hiç düşmanımız yok. Onlarca
defadır yolumuzu kesiyorlar; tehditler geliyor. Eğer sen gerçek İnsan Hakları olursan ortaya çıkarırısın.
Kim öldürmüş bellidir. Gittikleri toprak bellidir. Bölge bellidir. Bölge tampon bölgedir!” tarzında, heyet
köyden ayrılırken agresif ve tepkili bir şekilde konuşmuştur.
7-İsmini Belirtmeyen Bir Tanık: 19 Ekim 2007 günü saat 14.30 sıralarında İnsan Hakları Derneği
Diyarbakır Şubesi telefonla aranmış ve ismini belirtmeyen bir erkek şahıs, heyet üyelerinden R.Yalçındağ
ile görüşmek istediğini belirtmiş, bunun üzerine Yalçındağ’a yaklaşık 40 dakika süren telefon görüşmesi
boyunca şu beyanlarda bulunmuştur:
“…Köyde bulunan şahıslardan hiçbiri tam olarak neler yaşandığını söyleyemez, çünkü orada korkunç bir
baskı vardır. Ben o köyden biriyim, ancak şu anda ……………’de yaşamaktayım. [Tanığın güvenliği
açısından telefon açtığı il ile şu anda ikamet ettiği il raporda belirtilmemiştir] Bu olaydan evvel su ihalesine
korucubaşı Tahir Adıyaman’ın adamları talip olmuş. O zamandan bugüne kendileriyle T.Adıyaman’a bağlı
korucular arasında bazı anlaşmazlıklar olmuş. Ancak bu köylülerin tamamı her anlamda T.Adıyaman’a
bağlıdırlar ve onun sözünden asla dışarı çıkamazlar. Çünkü 1992’de köy boşaltıldığından beri onun
köyüne yerleşmişler, ona bağlı olarak çalışmaktadırlar. Ben olay olduğu akşam da oradaydım ve
Beytüşşebap Hastanesine ölen kişilerin cenazeleri getirilmişti. T.Adıyaman, ertesi sabah erkenden
hastaneye geldi ve ailelere yönelik olarak ciddi tehditler savurdu; ‘…ben size ne diyorsam o şekilde ifade
vereceksiniz, sakın başka şeyler konuşmayın. Başınıza gelecekleri biliyorsunuz! Ben ne desem öyle
olacak!’ .
...Olay gerçekleşmeden evvel son günlerde üzerinde Coca-Cola yazılı beyaz Transit bir minibüs çevrede
geziyordu ve aslında bu minibüs sonradan beyaza boyanmıştı; çünkü minibüsün iç boyası askeri renkti.
Bu minibüsün sürekli olarak plakası değişiyordu; JİTEM üyeleri bu araçla çevreyi geziyorlardı. Ben, bu
minibüste gezen JİTEM üyelerinin bu tür işler için gezdiklerini düşünüyorum. Bu şahısların elbiseleri
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değişiyordu. Geçen sene yine o civarda bulunan Kaşura isimli –ben bu köyün Türkçe ismini bilmiyorumörgüt militanlarının giysilerini giyen şahıslar bu köye gelmişler; ancak köylüler uyanık çıkmışlar; Beşağaç
Köyü gibi değiller, kendi aralarında birlik içindeler. Onlar, aslında bu kişilerin provokatif eylem yapmak,
kendilerini öldürmek için köye geldiklerini anlamışlar. Onları kovalamışlar ve kendilerine zarar vermelerini
engellemişler. Diyeceğim o ki, geçen seneden beri bu tür bir olayın hazırlığı vardı aslında.
…Olay olduktan sonra köye İçişleri Bakanı gelmişti; sizinle görüşen yaralı tanık Memduh, bakanla
konuşurken ben de yakındaydım ve konuşmalarını duydum. Bakan, Memduh’a doğruyu söylemesini, olayı
kimlerin yaptığını söylemesini istedi ve Memduh da Bakana hitaben kimlerin yaptığını bilmediğini söyledi.
...Olaydan sonra minibüste bulunan akrabalarının yanına giden köylülerden birine, bir yakını, ağır yaralı
vaziyette ‘..Bizi vuranlar Jirki (T.Adıyaman’ın aşireti) aşiretine mensup koruculardı..’ şeklinde konuşmuş ve
hemen sonra da yaşamını yitirmiş. Aslında köylülerin hepsi bunu biliyor ama çok korktukları için doğruyu
söylemiyorlar.
…Olay günü su işini yapan Müteahhit, Beşağaç Köyüne gidiyor ve Muhtarla konuşuyor. Normalde muhtar
orada çalışan biri olmamasına rağmen, muhtarla müteahhit öğleden sonra su çalışmasının olduğu yere
birlikte gidiyorlar. Bunun nedenini bilmiyorum. Sanırım muhtar gitmek istiyor.
…Sizden önce köye gelen TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Akın Birdal’a olay yerini
incelerlerken konserve kutularını göstermek istedik, çünkü içlerine dikkatli bakıldığında yiyeceklerin tam
kurumamış olduğu yani kısa bir süre önce orada askerlerin bulunduğu açığa çıkmış olacaktı. Ancak ortam
uygun değildi ve konserve kutularının içlerini kendisine gösteremedik. Olay yerinde bulunan konserve
kutuları, askerlere ve koruculara aittir.
…Bir çoban, olay olduktan sonra saat 3 sıralarında bir helikopterin oraya gittiğini görmüş. Askerlerin
kolayca oraya gittiklerine göre kendi güvenliklerini engelleyen bir durum da yoktur; yani kısa bir süre önce
oraya örgüt üyeleri gitmemiştir diye düşünüyorum.
…Siz gelmeden evvel de köylülerin tamamı uyarılmıştı. Sizlerden önce T.Adıyaman köye geldi ve tüm
herkesi tekrar sadece kendisinin istediği şekilde konuşmaları için uyardı. Hatta bayanları da olaydan sonra
ayrıca toplamışlar ve tehdit etmişler; ‘kimseye bir şey söylemeyin, konuşmayın!’ şeklinde uyarmışlar.
Sizler köyden ayrıldıktan sonra, gün boyu sizleri, görüşmelerinizi kamerayla kayıt altına alan jandarma
görevlileri, çekilen görüntüleri Tahir Adıyaman’ın köyü olan Ayvalık (Çaman) Köyüne giderek orada
bulunan Tabur Komutanına verdiler. Köylülerin yanında her şey kayıt altına alındığı için ve bunların
T.Adıyaman ile Komutana verileceğini bildikleri için köylülerin size doğruları söylemesi imkansızdı. Orada
yaşamak hiç de kolay değil; köylüleri kınamamak lazım. Bir kıskaç altındalar. Hiçbir güvenceleri yoktur.
Oraya gelip giden insanlar, yani sizler geçici gidiyorsunuz, sonra geri geliyorsunuz. Oysaki o zulüm ve
baskı altında yaşayanlar köylülerdir ve zaten son olayla birlikte şöyle düşünüyorlar: ‘Biz kimsesiziz,
çaresiziz, yoksuluz. Devlet bari bundan sonra bize sahip çıksın, ölenler öldü bari bize bir yardımda
bulunsunlar, devlet bize para versin, olanak versin...”
...Ben yıllardan beri demokrat olan biriyim, sizleri ve Akın Beyi basından tanıyorum. Lütfen gerçeklerin
açığa çıkması için bir şeyler yapın ve sonuna kadar bu olayın üzerine gidin. Orada yaşayanlar çok perişan
durumda. Kendilerinin gidecek başka yeri de yok. Orada yaşayanlar bilir ancak ne kadar zor olduğunu…
Tahir Adıyaman, akrabalarıyla birlikte insanlar üzerinde ciddi baskı kuruyor. Amacı bu işten çıkar elde
etmek. Eğer bu olayı başkalarının üzerine atarsa ve devlet de yardımda bulunursa bunun kendisine çıkar
olarak döneceğini düşünüyor. Orada herşey onun elinde çünkü. Devletle işbirliği içinde. Beşağaç Köyü
Korucubaşısı İhsan Acer de JİTEM’le birlikte çalışıyor; T.Adıyaman’ın en yakın adamıdır. İhsan’ın bu
olayın içinde olduğunu da söyleyebiliriz. Siz köyden ayrılmadan evvel tekrar taziye yerine geldiğinizde
T.Adıyaman ile Tabur Komutanı da orada oturuyordu ve sizden rahatsız olmuştu. Yanındaki birine
dönerek –ki o şahıs İhsan’ın babası idi- ‘Artık bunları yollayın gitsin, ne konuşup duruyorlar!’ dedi ve onun
üzerine İhsan’ın babası sizin yanınıza gelerek olayı PKK’nın yaptığını söyledi. “
*********
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Heyet üyeleri, köyden ayrılmadan evvel taziye çadırında bulunan birçok köylünün konuşmadığını ve
kendilerine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktığını; özellikle kadınların kendilerinden uzak tutulduğunu;
daha fazla kişiyle görüştürülmek istenmediğini, herkesin yüzünde korku ve kaygı ifadesi olduğunu
gözlemlemiştir. Heyet üyeleri köyde iken, bazı gençler yanlarına yanaşarak sessiz bir şekilde, o köyde çok
ciddi baskıların olduğunu ve kimsenin kendilerine gerçeği anlatamayacaklarını, çünkü çok korktuklarını,
kendilerinin de can güvenlikleri olmadığı için birşey söyleyemeyeceklerini belirtmiştir.
Heyet üyeleri ayrıca olayda yaşamını yitiren ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan, okul için harçlık
biriktirmek üzere diğer köylülerle birlikte su borusu döşeme işini yapmaya giden Bengi Acer’in babası
Mustafa Acer ile de görüşmek istemiş ancak görüşememiştir.
HEYETİN YAPTIĞI TESPİTLER
1- İnsan Hakları Heyeti, Beşağaç köyünde yaptığı görüşmeleri ile gerek olay yerinde ve gerekse taranan
minibüs üzerindeki incelemelerini ikaza rağmen başta korucu başları olmak üzere silahlı Geçici Köy
Korucuları ve resmi-sivil silahlı askeri görevlilerinin bulunduğu ortamda yapmak zorunda kalmıştır. Heyet,
köye giriş yaptığı andan itibaren tüm köylülerin ve yaralı tanığın çepeçevre etrafında silahlı GKK ve
jandarma görevlileri olduğu halde çalışmalarını yapmanın zorluğunu yaşamış; sadece evlerin içinde veya
taziye çadırında değil ancak evlerin damlarında özel mavi bereli timlerin varlığına da tanıklık etmiştir.
Ayrıca, çalışma süresi boyunca sivil iki askeri görevli (sorulması üzerine astsubay oldukları belirtildi), iki
ayrı grup olarak çalışma yürüten heyetin tüm görüşmelerini kamera çekimi ile kayıt altına almıştır.
Beyanlarına başvurulan kişilerin ortam nedeniyle gergin ve korku dolu oldukları, yöneltilen her soruya
korucubaşı İhsan Acer’in yanıt verme çabası içinde olduğu gözlenmiştir.
2- Olayın oluş biçimi, yeri, minibüsün durumu, gerçekleşen saldırının tam bir katliam yapmak,
minibüstekilerin tamamının yaşam hakkını sonlandırmak için yapıldığını göstermektedir. İnsan hakları
heyetimiz, saldırının, minibüs durdurulmadan sorgusuz-sualsiz doğrudan salt öldürme amaçlı gerçekleştiği
tespitine varmıştır.
3- Beşağaç köyünün, Şırnak-Beytüşşebap karayoluna yaklaşık 15 km ve yolunun yakın bir tarihte
asfaltlanmış olduğunu, olay yerinin Beşağaç köyünün kuzeyinde ve yaklaşık 12 km mesafede, olay yerine
giden yolun da ham toprak ve taşlık olduğu görüldü. Yine köylülerin beyanlarına göre, heyetin geliş
güzergâhı olan Köy yolunun yapımına 45 gün önce başlandığı ve bir gün önce de bitirildiği öğrenilmiştir.
4- Köy halkının son derece yoksul olduğu, köyde bulunan tek okulun iki öğretmene sahip olduğu,
öğretmenlerin de Üniversite mezunu olmayan bitişik köyden iki Lise mezunu kişi olduğu ve okulun
lojmanlarında ikamet ettikleri öğrenilmiştir. Özellikle kadınların heyet üyelerine beyan vermekten kaçındığı,
çocukların son derece sağlıksız ortamda kaldıkları gözlemlenmiştir.
5- Olay yerinin, köyler arası yolun virajlı bir yerinde ve kuzey-güney istikametindeki dere yatağına denk
gelen bir yerde olduğu, kuzey tarafının Kato dağına kadar giden ve devamlı artan yüksek bir eğime sahip
olduğu, güney tarafının ise Beşağaç köyüne kadar giden ve devamlı azalan yüksek bir eğime sahip
olduğu, doğu ve batı tarafının tepeciklerle çevrili olduğu, olay yerinin kuzey tarafına düşen kısımda
birbirine yaklaşık 10–12 m mesafede birbirinden bağımsız 2 adet kaya kütlesinin bulunduğu, güney
tarafında ise birbirine yaklaşık 12-15 m mesafede birisinin büyük, birisinin ise küçük yola yakın mesafede
olan iki kaya kütlesinin bulunduğu, güney istikametteki kayanın arkasında ve kayaya yaklaşık 3-4 m
mesafede ve yolun üzerinde kan birikintilere ait lekelerin olduğu, kuzey istikametindeki kayaların orta
kesimine düşen yaklaşık 4-5 m lik yol alanında bölüm bölüm cam kırıklarının olduğu görüldü.
6- Taranan minibüs üzerinde yapılan incelemede;
a)Ön cam dışında tüm camlarının kırık olduğunu, ön camının muhtelif yerlerinde kurşun giriş deliklerinin
bulunduğu,
b)Ön sağ ve sol çamurluğunun muhtelif yerlerinde kurşun giriş delikleri ve sıyırmalarının olduğu,
c)Sol tarafında çok sayıda kurşun giriş deliği, sağ tarafında kurşun çıkış deliklerinin olduğu,
d)Bazı koltukların arka kısmında, minibüsün sağındaki 3. ve 4. camdan veya hizasından atıldığı tahmin
edilen kurşunların yol açtığı kurşun deliklerinin olduğu,
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e)Araçta kurşun dışında herhangi bir patlayıcının neden olduğu tahribata dair bir emarenin olmadığı
görülmüştür.
7- Yaralı mağdur tanık Memduh Acer’in konuşmasında şoförün hemen arkasındaki koltukta oturduğunu
ifade etmesine rağmen, minibüste yapılan incelemede şoförün hemen arkasında koltuğun ön-yan-arka
yüzlerinin yoğun kanla kaplı olduğu ve almış olduğu yarayla uyum içermediği; nitekim Memduh Acer’in
kaba etinden yaralandığı, ayrıca bacağını sıyıran bir kurşun izinin olduğu, olayda yaralanan diğer şahıs
olan Erdal Acer’in ise köyde olmayıp halen GATA’da tedavisinin sürdüğü anlaşılmıştır.
8- Olay yerinde, küçük boş konserve kutuları ile açılmış naylon poşet içersinde yaklaşık 7-8 gün önce
toplandığı tahmin edilen kabuklu taze ceviz kozaları ile şeftali çekirdeklerinin bulunduğu, olay yeri
civarında 2 adet uzun namlulu silaha ait boş kovan olduğu tespit edilmiş, tüm bu bulgular olay yerinde
bırakılmıştır.
9- Heyet, olay yerindeki bulgular ve minibüsle ilgili görüntüleri kayıt altına almıştır.
AYDINLATILMASI GEREKEN NOKTALAR
1- Köye içme suyu götürme işini yapan müteahhit, olay günü köy muhtarını saat kaçta, hangi vasıta ile ve
hangi gerekçeyle iş alanına götürdü? Muhtar ile iş alanına giderken dikkatlerini çeken bir durumu fark
ettiler mi? Eğer belirtildiği gibi gerçekten de muhtar Yusuf Acer normalde su döşeme işinde çalışmıyor
idiyse hangi gerekçeyle işin yapıldığı alana götürülmüş olabilir?
2- Konuyla ilgili olarak soruşturmayı yürüten C. Savcılığı, müteahhidin ifadesine başvurmuş mudur?
3- Heyete verilen beyanlar dikkate alındığında, müteahhit, işin yapıldığı alandan dönüşte neden Beşağaç
köy yolunu değil de başka bir güzergahı kullanmış olabilir?
4- Yaşamını yitiren bir GK korucusunun (Zeki Acer) duyma ve işitme engelli olduğu beyan edilmiştir.
Güvenlik hizmetinde her iki duyu organının da engelli olmasının yaratacağı sorunlar dikkate alınmadan
GKK olarak istihdam edilmesi mevzuata uygun mudur?
5- Ön ve sol taraftan sıkılan mermilere ait araçtaki izlerin hemen hemen tümü, araçta oturanların göğüs
hizası ve yukarısına denk gelecek biçimde olmasına rağmen, beyanına göre; şoförün hemen arkasındaki
koltuğun en sağında oturduğunu ifade eden Memduh Acer nasıl ve olayın hangi safahatında kaba etinden
yaralandı?
6- Olay yerinde bulunan konserve kutuları, iddia edildiği gibi askerlere mi aittir? Şayet öyleyse
soruşturmayı yürüten C. Savcılığı, görevli askerlerin en son hangi tarihte o civarda bulunduklarını
araştırmış mıdır?
7- Askeri helikopterler, beyanlara göre olaydan 1-2 saat sonra olay yerine gitmiş iseler; olayı
gerçekleştiren şahısların olay yerinden yaya olarak fazla uzaklaşmış, olay yeri mücavir alanı durumuna
göre havada seyir izleyen aracın seyir menzilinin dışına çıkmış olması hayatın olağan akışıyla uyumlu
değildir. Helikopterler gerçekten de olay yerine iniş yaptılar mı? İniş yaptı ise nereye?
8- Olay tarihinde veya olaydan birkaç gün öncesinde, içinde GKK’larının da yer aldığı operasyon birimleri
o bölgede görev yaptılar mı? Şırnak bölgesinde görev yapan birliklerde çok sayıda termal kameranın
olduğu resmi yetkililer tarafından ifade edilmektedir. Olay yeri bölgesi termal kameraların kapsam alanında
mıdır?
9- Olayın gerçekleşmesinin üzerinden ne kadar zaman geçtikten sonra güvenlik görevlileri olay yerine
gitmişlerdir? Haber alınır alınmaz gidilmiş midir?
KANAAT ve SONUÇ
Kanaat
624

ÖZEL RAPORLAR | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

İnsan Hakları Heyeti, gerek heyetin çalışma yürüttüğü gün boyunca edindikleri izlenimler, güvenlik
güçlerinin silahlar eşliğinde heyetin inceleme-araştırma görevine müdahale etmesi, gerek beyanların
çelişkili olması ve GK Korucuları tarafından açıkça yönlendirilerek verilmesi, çok sayıda kişinin özellikle de
kadınların konuşmaktan çekindikleri, gerekse de telefonla sözlü aktarımlarda bulunan tanığın ifade ettikleri
göz önüne aldığında, olayla ilgili çok kapsamlı ve geniş bir soruşturma yürütülmesi gerektiği kanaatindedir.
Heyet, yaralı tanık başta olmak üzere hiç kimsenin bildiklerini özgür bir şekilde belirtme şanslarının
olmadığı, nitekim başta Tabur Komutanı, Korucubaşları İhsan Acer ve Tahir Adıyaman olmak üzere çok
sayıda silahlı güvenlik görevlisi eşliğinde konuşmalarının gözardı edilmemesi gerektiği inancındadır.
Heyetimiz ayrıca, köyün içinde bulunduğu ciddi baskı ortamının gözardı edilmemesi gerektiği, koşulların
olağanüstü koşullar olduğunu; empati yapıldığında köylülerin birçok konuda gerçek bilgileri iletmekten
korkmasının son derece normal olduğu kanaatindedir.
Sonuç
Yaşam hakkı, her ortamda ve her koşulda kutsal ve dokunulmaz olan bir haktır. Sivillere yönelik yaşam
hakkı ihlalleri, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamındadır. Heyetimiz, söz konusu olayda delillerin
karartılma olasılığının ciddi olduğunu düşünmektedir. Hazırlık soruşturması tamamlanmadan tüm deliller,
doneler, olay yerinin özgünlüğü, güvenlik birimlerinin ne kadar zaman sonra olay yerine ulaştığı, vs gibi
konular kapsamlı ele alınmalıdır. Heyetimiz, olayın yaşam hakkını doğrudan ihlal etmeye yönelik bir eylem
olarak tasarlandığı, yaşam hakkı gibi son derece kutsal ve dokunulmaz olan hak ihlali sonucu köyde
yaşayan herkesin ve maktul yakınlarının ciddi bir travma altında olduğu, olayın karanlıkta kaldığı, elde
edilen bilgi ve bulgular ışığında faillerin kimlikleri konusunda alternatifli bir araştırmaya girilmediği
sonucuna varmıştır.
Heyet, gerek coğrafi konum, gerek sosyo-ekonomik yapı, gerekse de korucular ve jandarma görevlilerinin
silahlarının gölgesinde bir yaşam süren Beşağaç Köyü sakinlerinin çok zor bir ortamda yaşam mücadelesi
verdiği sonucuna varmıştır.
Köylülerle içiçe yaşayan Geçici Köy Korucularının, temel hak ve özgürlüklerin kullanımında ciddi engeller
oluşturdukları birçok hak ihlali vakasında ispatlanmış olup, söz konusu olayda da gerçek bilgiye ulaşım
konusunda doğrudan müdahaleci oldukları ve olayı kapatmak istedikleri sonucuna varılmıştır. Güvenlik
görevlilerinin yurttaşla ilişkilerinde, ideolojik davranma, görev ve yetki sınırını aşmasına, hak ihlali
yapmasına, iradeyi sakatlamasına göz yumulmamalıdır. Hukukun kayırmacılık özelliği yoktur, olmamalıdır.
Hukukun bağlayıcılığı herkes için geçerlidir.
Son birkaç aylık zaman dilimi içinde bölgede gerçekleşen ciddi insan hakkı ihlallerinin açığa çıkması,
sorumlular hakkında hukuksal ve idari kovuşturmanın yapılması için yerel demokratik dinamiklere,
hukukçulara, insan hakları örgütlerine ihtiyaç vardır.
İHD, KESK, Mazlum-Der ve Şırnak Barosu, Şırnak ve yöresinde yaygın ve sistematik hale dönüşen ve
toplumsal barış ortamını bozmaya dönük bu tür hukuk dışı provokatif girişimlerin ve hak ihlallerinin ulusal
ve uluslararası alanda takipçisi olmaya devam edecektir.
Av.Reyhan
Yalçındağ
İHD Genel
Bşk. Yrd.
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Şimşiröddin
Ekinci
MAZLUMDer Genel
Bşk. Yrd.

Dilek
Adsan
KESK Gen.
Mal. Sek.

Mihdi
Perinçek
İHD MYK
Üyesi

Av.Selahattin
Çoban
MAZLUM-Der
Bölge
Koordinatörü

Av.Veysel
Vesek
Şırnak
Barosu
Sek.

Av.Hüseyin
Cangir
İHD MYK
Üyesi
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İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIKLARI İHLALLERİ
ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU
(11.12.2007)
A.OLAY
Muğla üniversitesinde okuyan Kürt ve solcu öğrenciler kampus içinde ve Muğla şehir merkezinde ve
Kötekli yerleşkesinde son 2 aydır artık ikamet edemediklerini kolluk güçleri ve sağ görüşlü kişiler
tarafından çeşitli hak ihlallerine uğradıklarını bir çok öğrencinin Muğla’yı terk etmek zorunda kaldıklarını
özellikle vize sınavlarına giremediklerini haksız gözaltına alındıklarını, gözaltına alınırken aşırı güç
kullanıldığını, 48 saate varan gözaltı süresi yaşadıklarını gözaltı süresince şiddet uygulandığını, taciz,
küfür, hakaret gördüklerini ve doğal ihtiyaçlarının temin edilmediğini yaşam haklarının ihlal edilebileceği
endişesi yaşadıklarını, özellikle son dönemde ülkemizde gelişen siyasal gelişmelerle bağlantılı olarak linç
vb olaylarla karşılaştıklarını beyan etmişlerdir. Olaylar üzerine gerçekliğin açığa çıkarılması için İHD Genel
Merkezi İHD Muğla şubesi ve İHD İzmir şubesinden yardım talep edilmiştir, bu nedenle Muğla ilinde
araştırma ve inceleme gereği duyulmuştur.
B.AMAÇ
Derneğimize yapılan başvuru sonucunda iddia edilen ihlallerle ilgili olarak mağdurlarla, mağdur aileleri,
görgü tanıkları ve yetkili makamlarla görüşmek, araştırma ve incelemeler ile elde edilen bilgiler ışığında
rapor hazırlamak, raporu ilgili ve yetkili kurum ve makamlara göndermek kamuoyunun gerçek bilgiye
ulaşmasını sağlamak çeşitli ulusal ve uluslar arası mevzuatlarda güvence altına alınan yaşam, eğitim ve
öğretim hakkının korunmasına faillerin saptanmasına haklarında gerekli soruşturmaların başlatılmasını
talep etmek amacıyla insan hakları heyeti oluşturulmuştur.
C.HEYETİN OLUŞUMU
İHD Genel Sekreteri Sevim Salihoğlu
İHD MYK üyesi ve Ege Bölge temsilcisi Necla Şengül
İHD İzmir Şube Başkanı Lütfü Demirkapı
İHD Muğla Şube yöneticileri Halit Güneş ve Refik Öztürk
MAZLUM DER İzmir şube yönetim kurulu üyesi A.kadir Tiril ‘in yerel aldığı İnsan Hakları heyeti
oluşturulmuştur.
Heyetimiz 28.11.2007 tarihinde Muğla iline gitmiştir.
D.HEYETİN GİRİŞİMLERİ
İHD genel merkezi heyet araştırma ve incelemelerine başlamadan önce 27.11.2007 -31–312–313-314
sayılı yazısıyla heyetin çalışmalarına yardımcı olunması talebiyle Muğla Valiliğinden, Muğla Emniyet
Müdürlüğünden, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından ve Muğla Üniversitesi Rektörlüğünden randevu
istemli yazılı başvuruda bulunmuştur.
Ege Bölge Temsilciliğimiz ve Muğla şubemiz 19.11.2007 tarihinden itibaren yaşanan ihlallere dönük olarak
Muğla Üniversitesi öğrencilerinden, olayların yaşandığı esnaftan gereken başvuruları almış başvurucularla
birebir görüşmüştür.
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E.HEYETİN YAPTIĞI GÖRÜŞMELER
ÖĞRENCİLERLE YAPILAN GÖRÜŞMELER
Heyetimiz, daha önce yaşamış olduğumuz bazı pratiklerden dolayı heyetimizle görüşen öğrencilere
soruşturmalar açıldığını göz önünde bulundurarak başvuruda bulunan öğrencilerin isimlerini saklı tutma
kararı almıştır. Heyetimiz gereken soruşturmalar açıldığında, talep edilirse yetkili kurumlara isimleri beyan
edecektir.
Muğla üniversitesi öğrencisi … Beyanında
“Yaklaşık bir ay önce Muğla merkezden Kötekli ye giden 48 TM 0214 plakalı dolmuşa bindikten sonra
Şenol Özgür, Erşat Aras ve İdris diye bildiğim kişiler arkamızdan arabaya bindi. Şehir merkezinden Kötekli
yerleşkesine kadar gözle taciz yapılırken Kötekli gençlik parkının önünde sözlü şiddette dönüşmeye
başladı. Olay linç girişimine dönüştürülmek için bu Kürt’tür, PKK’lidir denilerek halkta linç psikolojisi
yaratılmaya çalışıldı. ‘Sizi burada yaşatmayacağız Kürtlerin okumaya hakkı yok gideceksiniz ölü ya da diri,
önceki dönemlerdeki gibi nasıl okul yönetimini arkamıza alıp Kıymet’i ve Kader’i attırdığımız gibi sizde
attıracağız vs.’ şeklinde tehditlerde bulundular ayrıca her türlü küfür hakaret de bulundular. Bu olay
üzerine dolmuş şoförü yanımdaki kadın arkadaşımla birlikte bizi arabadan indirerek bu linç girişimine
destek verdi. Bununla beraber okulda ve şehir merkezinde tehditler devam etti. Bu yönelimi gerçekleştiren
kişilerden ikisi okuldan atılmış olmasına rağmen okula girebilmekte her türlü rahatsızlığı vermektedir.
Yaşanan bu olaydan sonra rektörlüğe dekanlığa bölüm başkanına insan hakları kuruluna dilekçe verdik,
emniyete gidip sözlü olarak suç duyurusunda bulunduk. Kişilerin isimlerini verdimiz halde emniyet
tarafından hiç bir önlem alınmadı. Bundan kaynaklı saat 5 ten sora dışarı çıkamamaktayım ve de bu
kişilerin okulda tehditleri devam ettiği için okula gidememekteyim.
17.11.2007 günü yolda yürürken sivil polisler tarafından yoldan gözaltına alındım. Alan polis de emniyette
şikayet sırasında görüştüğümüz polisti. Gözaltına alınırken coplarla tekmelerle dövülerek, küfürlerle tehdit
ve hakaretlerle alındık. Ekip arabasında tehditler devam etti, buranın merkezi de var, teröristler ve daha
ağza alınmayacak hakaretler devam etti. 48 saatlik gözaltı boyunca ilk 8 saat üç bayan arkadaşla birlikte
terörle mücadele koridorunda arkamız dönük bir şekilde ayakta bekletildik, daha sonrasında gözaltına
alınma sebebimin Oğuz Eren iş hanında yaşanan arbededen dolayı polise mukavemet olduğunu
öğrendim. Polisle hiçbir diyalogum olmamasına yolda yürürken alınmama rağmen polise mukavemet
etmiş gibi gösterildim. Bu süre içinde de küfürler devam etti. Polise mukavemetten yargılanmamıza
rağmen tüm işlemlerimiz terörle mücadelede gerçekleşti. Ve siyasi bir gözaltıymış gibi davranıldı, yoldan
alınmam da bunun kanıtıdır.
Tüm bunlar insana haklarına aykırıdır. Bu süre içinde eğitim hakkım ciddi boyutta engellenmiştir. Gözaltı
süresi içinde yapılan yüksek lisans sınavı ALES e giremedim. Bu geleceğimi belirleyen bir sınavdı.
Psikolojik olarak etkilenmemden kaynaklı okul başarım ciddi boyutlarda düşmüştür. Hakaretlerden,
küfürlerden ve tehditler anlaşıldığı kadarıyla Kürt olmamdan dolayı gerçekleştirilen tüm bu haksız
yönelimler için ve ailem de ciddi travma yaşamaktadır, hayatımdan endişe etmektedir, okulu bırakmamı
istemektedirler, okula devam ettiğim takdirde farklı bir şehirde geçimini sağlayıp yaşamalarına rağmen
işlerini ve düzenlerini bırakıp Muğla’ya taşınmayı düşünüyorlar.”
Muğla üniversitesi öğrencisi… Beyanında:
“Yaklaşık bir ay önce Muğla merkezden Kötekli ye giden 48 TM 0214 plakalı dolmuşa bindikten sonra
Şenol Özgür, Erşat Aras ve İdris diye bildiğim kişiler arkamızdan arabaya bindi. Şehir merkezinden Kötekli
yerleşkesine kadar gözle taciz yapılırken Kötekli gençlik parkının önünde sözlü şiddette dönüşmeye
başladı. Türk olmama rağmen olay linç girişimine dönüştürülmek için bu Kürt’tür, PKK’lidir denilerek halkta
linç psikolojisi yaratmaya çalışıldı. ‘Sizi burada yaşatmayacağız Kürtlerin okumaya hakkı yok gideceksiniz
ölü ya da diri… Vs’ şeklinde tehditlerde bulundular ayrıca her türlü küfür hakaret de bulundular. Bu olay
üzerine dolmuş şoförü yanımdaki kadın arkadaşımla birlikte bizi arabadan indirerek bu linç girişimine
destek verdi. Bununla beraber okulda ve şehir merkezinde tehditler devam etti. Bu yönelimi gerçekleştiren
kişilerden ikisi okuldan atılmış olmasına rağmen okula girebilmekte her türlü rahatsızlığı vermektedir.
Yaşanan bu olaydan sonra rektörlüğe dekanlığa bölüm başkanına insan hakları kuruluna dilekçe verdik,
emniyete gidip sözlü olarak suç duyurusunda bulunduk. Kişilerin isimlerini verdimiz halde emniyet
tarafından hiç bir önlem alınmadı.
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17.11.2007 günü oğuz eren iş hanında kafe de otururken gözaltına alındım. 48 saat gözaltında kaldım.
Her türlü insan onuruna yakışmayan muameleyle karşı karşıya kaldım, bu durum derslerimi
etkilemektedir”
Muğla üniversitesi öğrencisi… Beyanında:
Yaklaşık bir buçuk ay önce okulda gerçekleşen teröre lanet ve bayrak mitinglerinde evimizin okulun
yanında olmasından kaynaklı mitingden daha çok evlerimiz polis kameralarıyla çekildiğini gördük. O
dönemlerde buna anlam vermememize rağmen daha sonraki günlerde akşamları evin çevresinde
tanımadığımız arabaların dolaştığını fark ettik, ilerleyen günlerde Muğla’nın farklı yerlerinde Kürt
öğrenciler psikolojik baskı altında tutulmaya çalışıldı ve bu psikolojik baskıları fiziksel ve sözel baskılar
takip etti.
İlk yönelim dolmuşta iki kız arkadaşımıza ciddi boyutlarda hakaret tehdit ve küfürlerle olmuştur. Aynı
şekilde okul içinde ikinci öğretim olan Vanlı bir arkadaşımıza okul koridorunda kendini reis olarak
nitelendiren öğrenciler sende Kürtsün değil mi sizi burada yaşatmayacağız gibi tehditlerde bulunmuştur,
sonrasında Kötekli yerleşkesinde birinci sınıf öğrencisi olan iki Kürt öğrenciye 10 kişi saldırılmıştır, bu
olayın ertesi günü yaklaşık 80 kişilik bir grup tarafından bizim evle birlikte aynı yerde olan 5 öğrenci evi
daha sloganlar tehditler ve küfürler eşliğinde taşlanmıştır, evin çevresine gelen jandarmalar bir süre
izledikten sonra birkaç kişiyi gözaltına almış ve birkaç saat içinde serbest bırakmıştır.
Bu olayın ertesi günü Oğuz eren iş hanında bulunan İHD de bulunduğum sırada iş hanında bir arbede
yaşandı, olayı anlamak için İHD den çıktığım sırada birden polisler iş hanını bastı,ne olduğunu anlamadan
üzerimize coplarla saldırıldı kendimi darbelerden korumak için orda bulunan kafeye girdim, belli bir
sessizlikten sonra sivil birinin “çocuklar sizi aradıktan sonra hepiniz evlerinize dağılacaksınız” demesi
üzerine kafeden çıktım, çıkar çıkmaz polis yakama yapışıp aradıklarımızdan biridir diyerek iki polis
kollarımı bükerek saçımdan tutup coplarla döverek, küfür ve hakaret ederek ekip otosuna götürüp
koltukların boş olmasına rağmen üst üste istiflediler. daha sonra perdeyi çekerek “atış serbest” diyip
coplar, tekmelerle üzerimize çıkarak “teröristler sizinle mi uğraşacağız, burada ne işiniz var,
memleketlerinize dönün, hadi bakalım burası da sınırsızlık meydanıdır konuşun, tiyatrocu nerde bir daha
tiyatro oynayacak mısınız, bir daha basın açıklaması yapacak mısınız, buranın merkezi de var asansörü
de var ”diyerek her türlü insan onurunu ve kişiliğini zedeleyecek küfürlerle hakaret ve tehditlerle terörle
mücadele binasının önüne getirildik, arabadan indirilip dövülerek küfürler eşliğinde yukarı çıkarıldık,
ifadeler alınana kadar koridorda duvara dönük başımız önümüzde suçluymuşuz gibi bekletildik, neden
alındığımızı bilmiyordum orda polise mukavemet olduğunu öğrendim fakat buna rağmen olay söylemlerle
hareketlerle siyasallaştırıldı ve tüm işlemlerimiz terörle mücadelede gerçekleşti, ifademiz orda alındı, beş
kişinin bile kalamayacağı kadar küçük olan bir nezarethanede yaklaşık 10–15 saat kadar 37 kişi kaldık,
sonra 15 kişi başka bir karakola götürüldük, savcı tarafından ifademiz alınmadan tutuklama talebiyle 9 kişi
mahkemeye sevk edildik.
Bu olaylarla birlikte evimiz çevresinde plakaları 35 ZNF 20 ve 27 LP 202 olan arabalar gezmeye başladı,
tüm insani haklarımız ve onurumuz zedelenmiştir, can güvenliliğimizin olmamasından kaynaklı evden
çıkamamakta, okula gidememekteyiz, tüm bunlar temel haklarımı ihlal etmekte ve eğitim öğretim hakkımı
engellenmektedir
Muğla üniversitesi öğrencisi… Beyanında:
Bir ay öncesinde başlayan taciz ve hakaretlerin okul basma ve öğrencileri dövmeye kadar ilerledi, bunun
karşısında sessiz kalan Muğla polisi tarafından hedef haline getirilip gözaltına aldık, son dönemde
yaşanan olayları bahane eden ve daha önce saldırganlıklarından dolayı okuldan atılan bir grup sürekli
okula gelerek sözlü tacizde bulundu. Ülkücü görüşlü öğrenciler arabayla okula gelip bir öğrenciyi ülkü
ocaklarına götürmeye çalıştılar, jandarma ve öğretim üyeleri götürmelerini engelledi. Kürt kökenli
öğrencilere sürekli 'sizi burada barındırmayacağız, hepiniz teröristsiniz' tehdidinde bulunup, ağza
alınmayacak küfürler savurdular, bir kaç gün sonra polis sürekli gittiğimiz kafeyi basıp, bizi döverek
gözaltına aldı. Polis otosuna bindirildikten sonra ise durum daha beter oldu oturacak yerler olmasına
rağmen hepimizi üst üste bindirip arabanın perdelerini de kapatarak 'atış serbest' diyerek vurmaya
başladılar. Bir arkadaşımızın kafası kırıldı. Gözaltında da aynı muamele devam etti ancak Şimdi sokakta
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gezemez duruma geldik. Hem Muğla Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet polisleri, hem de ülkücülerin
tacizleri, küfürleri devam ediyor. Birçok öğrenci arkadaşımız bu tehditlerden kaynaklı Muğla'yı terk etti."
Muğla üniversitesi öğrencisi… Beyanında:
15.11.2007 tarihinde üniversitenin bulunduğu Kötekli yerleşkesinde evimize saat 23. 00 sıralarında 60–70
kişilik bir grup tarafından sloganlar atılarak taşlı saldırı gerçekleşti, jandarma olayın ciddiyetini
anlatmamıza rağmen olaya müdahaleci olmadı yardımcı ekipler gelince 13 kişiyi gözaltına aldılar,
jandarmaya can güvenliğimiz olmadığını söyledi burada ekip bırakılmasını istedik fakat onlarda şikayetçi
biz olmamıza rağmen bizi karakola götürüp saldıran taraf gibi işlem yapmaya çalıştılar, bu şahısların
üzerinde satır, bıçak, kılıç, sopa gibi malzemelerle yakalanmalarına rağmen karakolda bu eşyalarda
kayboldu, sonrasında 16.11.2007 de Muğla ilinde bir kafeteryada gözaltına alındık, benimde dahil
olduğum 42 kişi coplarla ve zor kullanılarak göz altına alındık, bindirildiğimiz otobüste polislerin atış
serbest demesiyle cop, kaba dayak ve hakaretlere maruz kaldık.
Muğla üniversitesi öğrencisi… Beyanında:
Yaklaşık bir buçuk ay önce okulda gerçekleşen teröre lanet ve bayrak mitinglerinde evimizin okulun
yanında olmasından kaynaklı mitingden daha çok evlerimiz polis kameralarıyla çekildiğini gördük. O
dönemlerde buna anlam vermememize rağmen daha sonraki günlerde akşamları evin çevresinde
tanımadığımız arabaların dolaştığını fark ettik. İlerleyen günlerde Muğla’nın farklı yerlerinde Kürt
öğrenciler psikolojik baskı altında tutulmaya çalışıldı ve bu psikolojik baskıları fiziksel ve sözel baskılar
takip etti.
Okuldan iki kız arkadaşıma bir gün evlerine giderken Şenol Özgür Erşat Aras ve İdris olarak bildiğim
şahıslar tarafından sözlü tacizde bulunulmuştur, bu şahıslardan Şenol ve Erşat okuldan atılmış oldukları
halde dönem dönem okulda bulunmaktadırlar ve bunların kesici aletlerle okula girdiklerini bilmekteyiz, bu
da üzerimizde ciddi boyutlarda psikolojik baskı oluşturmaktadır, eğitim kurumlarının şiddet yuvaları haline
getirilmesini doğru bulmamaktayım.
80 kişilik bir grup tarafından bizim evle birlikte aynı yerde olan 5 öğrenci evi daha sloganlar tehditler ve
küfürler eşliğinde taşlanmıştır, evin çevresine gelen jandarmalar bir süre izledikten sonra birkaç kişiyi
gözaltına almış ve birkaç saat içinde serbest bırakmıştır.
Bu olayın ertesi günü Oğuz Eren iş hanında internette otururken polisler iş hanını bastı, ne olduğunu
anlamadan üzerimize coplarla saldırıldı kendimi darbelerden korumak için orda bulunan kafeye girdim,
sonra coplarla döverek, küfür ve hakaret ederek ekip otosuna götürüp koltukların boş olmasına rağmen
üst üste istiflediler, daha sonra perdeyi çekerek “atış serbest” diyip coplar, tekmelerle üzerimize çıkarak
“teröristler sizinle mi uğraşacağız, burada ne işiniz var, memleketlerinize dönün, hadi bakalım burası da
sınırsızlık meydanıdır konuşun, bir daha basın açıklaması yapacak mısınız, buranın merkezi de var
asansörü de var ”diyerek her türlü küfürlerle hakaret ve tehditlerle terörle mücadele binasının önüne
getirildik, arabadan indirilip dövülerek küfürlerle yukarı çıkarıldık, ifadeler alınana kadar koridorda duvara
dönük başımız önümüzde bekletildik, neden alındığımızı bilmiyordum orda polise mukavemet olduğunu
öğrendim fakat buna rağmen olay söylemlerle hareketlerle siyasallaştırıldı ve tüm işlemlerimiz terörle
mücadelede gerçekleşti. İfademiz orda alındı, beş kişinin bile kalamayacağı kadar küçük olan bir
nezarethanede yaklaşık 10–15 saat kadar 37 kişi kaldık, sonra 15 kişi başka bir karakola götürüldük,
dışarıdan yemek gönderilmesine rağmen bize çok uzun bir süre yemeği vermediler, adliyeye
götürüldükten sonra savcı tarafından ifademiz alınmadan tutuklama talebiyle 9 kişi mahkemeye sevk
edildik.
Bu olaylarla birlikte evimiz çevresinde plakaları 35 ZNF 20 ve 27 LP 202 olan arabalar gezmeye başladı,
tüm insani haklarımız ve onurumuz zedelenmiştir, can güvenliliğimizin olmamasından kaynaklı evden
çıkamamakta, okula gidememekteyiz, tüm bunlar insan haklarım ve eğitim öğretim haklarım
engellenmektedir.
Bir öğrenci babasının Beyanı:
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Benim kızım dört yıldır Muğla üniversitesinde öğrencidir. Son dönemlerde kızımın psikolojisini kötü
görmekteyim. Kızımla bir sohbetimde Muğla’da kendisine Kürt olmasından dolayı baskılar yapıldığını,
tehdit edildiğini öğrendim.
Ben bir baba olarak güçlüklerle okuttuğum kızımın bu yaşadıklarından dolayı ciddi endişe duymaktayım.
Evladımın eğitiminin engellenmesi her baba gibi benim de canımı acıtmaktadır. Herkes bilmektedir ki bir
evlat nasıl yetiştirilmektedir. Bundan dolayı kızımın başına gelebilecek her türlü olaydan Muğla da ki yetkili
makamları sorumlu tutarım.
Benim kızım yaşadığı her şeyi Muğla valiliği insan hakları üst kuruluna bildirmiştir.
İnsan hakları derneğinin bu konuyla ilgilenmesini konuyu araştırıp tarafıma bilgilendirmesini rica
etmekteyim Eğer ki benim kızım Muğla da şansı kalmadıysa ya ben çocuğumun yanına gideceğim ya da
çocuğumu evinde oturtacağım.
Heyetimiz Muğla İHD şubesinde başka mağdur olan öğrencilerle de görüşmelerde bulunmuştur, yukarıda
ki beyanlara benzer başvurular almıştır. Ayrıca öğrenciler sözlü olarak da bazı iddialarda bulunmuşlardır.
Bunlar da aşağıda belirtilmiştir:
—Okuldan atılan sağ görüşlü Şenol Özgür’ün Milli Piyango kız öğrenci yurdunun internet kafesini işlettiğini
beyan etmişlerdir.
—Gözaltına alınıp arabaya bindirildiklerinde yüzlerine ve arabanın içine biber gazı sıkılıp cam ve kapıların
kapatıldığını (ellerinde video görüntüleri olduğunu ve heyete teslim edilmiştir)
—Gözaltı sürecinde polisler tarafından öğrenciler tek tek odalara alınıp “bir ihtiyacınız var mı, bize
yardımcı olun, telefon numaralarınızı verin, arada sırada gelin çay içelim” gibi tekliflerde bulunulduğunu ve
bir öğrenciye de gözaltı sonrası telefon açılarak gel görüşelim çay içelim denildiği, kişi görüşmek
istemediğini söylediği halde tekrar arayacaklarını gelip gideceklerini söyledikleri beyan edilmiştir.
RESMİ GÖRÜŞMELER
HULİSİ SAYIN (Muğla vali yardımcısı il insan hakları kurulu başkanı)
Muğla vali yardımcısı il insan hakları kurulu başkanı Hulusi Sayın ile yapılan görüşmede “Muğla
üniversitesinde okuyan Kürt kökenli ve sol görüşlü öğrencilerin yaşamış oldukları elimizdeki mevcut tüm
bilgiler aktarılmıştır. Vali Yardımcısı tüm gelişmelerden bilgisi olduğunu kendilerine de başvuru olduğunu,
bu başvuru üzerine bir komisyon oluşturulduğunu, komisyonda insan hakları üst kurulundan iki avukatın
ve MHP den bir temsilcinin bulunduğunu, 30.11.2007 ye kadar raporun hazırlanacağını, gelişmelerin
üzüntü verici olduğunu, Muğla iline yakışmadığını ifade etmiştir. Heyetimiz bu komisyonda MHP’li üyenin
bulunmasının komisyonun tarafsızlığı konusunda endişe verici olduğunu belirtmiştir.
M. EMİN KÖRPE (Muğla emniyet müdürü)
Heyetimiz Muğla Emniyet Müdürü Emin Körpe’ye elindeki mevcut bilgileri aktarmıştır. Emniyet Müdürü
Emin Körpe “şahsi meselelerini siyasete döküyorlar, öğrenciler olayları abartıyorlar, ben ve teşkilatım taraf
tutmuyoruz, memurlarımızın içinde aşırı hareket edenler olabilir, elinizde belge varsa verin soruşturma
açalım, biz olaylara karışan öğrencileri üniversiteye bildiriyoruz, güvenlik amaçlı olarak da cafeleri ayda
beş kere arıyoruz, o gün ekstra bir gündü, biber gazının sıkılması gereksiz ve yanlıştır, öğrencilerin
şikâyetleri varsa direkt bana iletsinler” demiştir. Gençlerin sağlık raporları konusunda ise “doktorlar
polisten çekindiği için raporları direkt savcıya veriyorlar” demiştir. Ayrıca Muğla’da “25–30 kadar radikal
öğrenci bulunuyor, bunlar da ortalığı karıştırıyor” diye eklemiştir. Heyetimiz Emniyet Müdürüne ülkenin batı
bölgelerinde yer alan Üniversitelerde Kürt kökenli öğrencilerin okumalarının engellenmesi yönünde
devletin resmi bir tutumu-konsepti mi var? Şeklindeki sorusuna kesinlikle böyle bir şey olmadığını,
Kürtlerin de Türkler kadar bu ülkenin yurttaşları olduğunu söylemiştir. Heyetimiz uygulanan politikaların
pratiğini böyle bir konsepti çağrıştırdığında ısrar edince yine aynı şekilde “Kürt kökenli yurttaşlarımıza
karşı bir duruşumuz yoktur” diye ifade etmiştir.
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MEHMET YURTSEVEN (Muğla Cumhuriyet savcısı)
Muğla Başsavcısı Mehmet Yurtseven’e de elimizdeki mevcut bilgiler aktarılmıştır. Baş savcı bu yaşanan
olayların etnik temele dayanmadığını, kişisel gönül meselelerinde destek bulmak amacıyla daha sonra bu
sorunu bazı kişiler etnik sorun haline getirdiğini, 25-30 kadar radikal öğrenci bulunduğunu, bunların ortalığı
gerdiğini, gözaltına alınırken uygulanan biber gazı kullanıldığından haberdar olmadığını, 48 saate varan
göz altılarda yaşanan ihlallerden de bilgisi olmadığını, tutuksuz yargılanan 9 öğrenciden ikisi hakkında üst
mahkemeye itiraz edildiğini, iki kişi hakkında tutuklama çıktığını , “polis arkadaşlarımızdan” da üç kişinin
yaralı olduğunu belirtmiştir. Heyetimiz savcıya batı bölgelerinde yer alan üniversitelerde Kürt kökenli
öğrencilerin okumalarının engellenmesi yönünde devletin resmi bir tutumu-konsepti mi var? Şeklindeki
sorusuna kesinlikle böyle bir şey olmadığını, Kürtlerin de Türkler kadar bu ülkenin yurttaşları olduğunu
söylemiştir. Heyetimiz uygulanan politikaların pratiğini böyle bir konsepti çağrıştırdığında ısrar edince yine
aynı şekilde “Kürt kökenli yurttaşlarımıza karşı bir duruşumuz yoktur” diye ifade etmiştir. Gözaltılar
sırasında yaşanan ihlallerle ilgili olarak da inceleme başlatacağını söylemiştir.
Prof. Dr. ŞENER OKTİK (Muğla Üniversitesi Rektörü)
Heyetimizin Muğla Üniversitesi Rektörü Şener Oktik ile yaptığı görüşmede de Muğla Üniversitesinde
yaşanan olaylar anlatılmış, mağdur öğrencilerin başvurularında belirttikleri sıkıntılar iletilmiştir. Rektör
okuldan atılan Şenol Özgür ve Erşat Aras adlı öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerini liste halinde
aldığını bu kişilerin kimlerle görüştüklerini tespit ettiklerini, olayın takipçisi olduklarını ifade etmiştir.
Emniyet Müdürlüğünün, Rektörlüğe bildirdiği isimlere soruşturma başlattıklarını, gelen liste konusunda da
yeterli duyarlılığı gösterdiğini belirtmiştir. Heyetimiz Muğla Üniversitesinde ki soruşturmaları takip etmekten
yorulduğunu belirtmesine karşın, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada öğrencilerin hakları
konularında duyarlı olacağını söylemiştir. Özel Güvenlik birimi ile ilgili şikayetler için, isim bildirildiği
taktirde gerekli takibatın da başlatılacağını söylemiştir. Rektör Prf. Dr. Şener Oktik, heyete Üniversiteyi
gezdirerek öğrencilere sağlanan olanakları, dersliklerdeki eğitime uygun ortamları heyetimizle paylaştı,
ayrıca heyetimiz öğlen yemeğini de Muğla Üniversitesi yemekhanesinde öğrencileri ile birlikte yedi.
HEYETİMİZİN TESPİT VE GÖZLEMLERİ
—Heyet Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşmeye gittiğinde Adliye binasında, daha önce gözaltına alınıp
serbest bırakılan öğrencilerden Ersel Tutkuner’in polise mukavemet ettiği iddiasıyla tutuklandığına tanık
olmuştur. Heyetin incelediği cd de öğrencilerin gözaltına alınırken herhangi bir direnişi veya mukavemeti
görülmemiştir. Ayrıca, izlenilen görüntülerde, çekim yapan basın mensuplarının güvenlik güçlerince
engellenmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.
—Son dönemlerde tüm ülkede sistematik ve yaygın bir hale dönüşen ve toplumsal barış ortamını
bozmaya dönük hukuk dışı provakatif girişimler ve hak ihlalleri Muğla ilinde de Kürt kökenli ve devrimcidemokrat öğrenciler üzerinde kendini yoğun bir şekilde göstermektedir.
—Heyetimiz bariz bir biçimde Muğla üniversitesi öğrencilerinin yoğun bir travma yaşadığını gözlemlemiştir.
—Bu öğrenciler Kürt ve sol görüşlü olmalarından kaynaklı ciddi baskılar görmektedirler.
—Muğla ilinde sosyal yaşama katılım konusunda sorunlar yaşamaktadırlar.
—Kolluk güçleri tarafından üzerlerinde ciddi bir baskı ve tacizler oluştuğu gözlemlenmiştir.
—Aynı öğrenciler vize sınavlarına katılamamış, birçoğunun eğitim hakkında engellemeler olmuştur.
—Kürt, ve kendilerini Devrimci ve Demokrat öğrenci olarak nitelendiren öğrencilerin ders dışı zamanlarını
geçirdikleri cafeler ve internet cafeler güvenlik güçleri tarafından ciddi baskılar görmektedir. Ayrıca bu
cafelere mali baskıların yoğunlaştığı çeşitli para cezaları aldıkları gözlemlenmiştir (İHD heyetinin cafeyi
incelemeye gittiği saatte cafe sahibine ceza kesilmiştir.)
—Heyetimizin de izlediği gözaltı görüntülerinde aşırı güç kullanılmış, öğrenciler hiçbir direnme
göstermemesine rağmen şiddet ve kaba kuvvetin kullanıldığı tespit edilmiştir. Hatta emniyet
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görevlilerinden bazılarının gözaltına alınan öğrencilerin bazılarını teker teker araba içerisinde
yumruklamaları, üzerlerine çıktıkları görülmüştür.
—Heyetimize iki yıl önce okuldan atılmış olmalarına rağmen Şenol Özgür, Erşat Aras ve halen okulda
okuyan takma ismi İdris olan öğrencinin özellikle okula yeni kayıt yaptırmış olan Kürt kökenli öğrencilere
baskı ve şiddet uyguladıkları zorla ülkü ocaklarına götürmeye çalıştıkları bilgisi verilmiştir.
—Heyetimize, iki yıl önce okuldan atılmış olmalarına rağmen yukarıda ismi geçen öğrencilerin rektörlükçe
de tespit edilen saatlerde halen üniversiteye girmiş oldukları, hatta Milli Piyango Kız öğrenci yurdunun
internet cafesini işletmekte oldukları, yapılan şikâyetler üzerine işletmeyi yine aynı görüşe sahip (ülkücü)
kişilere verildiği bilgisi verilmiştir.
—Heyetimize, özel güvenlik birimi elemanlarının yukarıda adı geçen, okuldan atılan kişilerle ilişkilerinin iyi
olduğu, bu kişilerin okula her gelişlerinde özel güvenlik elemanlarından özel ilgi gördükleri bilgisi
verilmiştir.
—Heyetimize, Muğla üniversitesinde sivil polislerin devamlı olarak okul ve kampus içinde bulunduklarını
öğrencileri okulda bile takip ettiklerini bilgisi verilmiştir.
—Heyetimize, Muğla üniversitesinde yaşanan bu olayların, özellikle üniversitenin yerleşim yeri olan
Kötekli yerleşkesinde ve Muğla ili içerisinde devam ettiği, buralarda ikamet eden Kürt kökenli öğrencilerin
evlerinin taşlandığı, araç konvoylarıyla taciz edildikleri, dolayısıyla da linç girişimlerine yönelik provakatif
çalışmaların yapıldığı, 35 ZNF 20 ve 27 LP 202 plakalı araçların evlerin etrafında korna çalarak “Kürtlere
burada yaşama hakkı tanımıyoruz, hepiniz Muğla’yı terk edin “gibi tehditlerle öğrencilerin hem eğitim hem
de yerleşim haklarının ellerinden alınmak istendiği bilgisi verilmiştir.
Mağdur öğrenciler ile tacize uğrayan ve tehdit edilen ev ve işyeri sahipleri yaşadıklarını bizimle
paylaşırken çevremizdeki dinleyiciler tarafından da doğrulanmışlardır.
Demokratik kitle örgütleri ve ulaşılabilen Siyasi Parti yetkilileri ile yapılan görüşmelerde de, yaşanılan
ihlaller doğrulanmış ve öğrencilere destek olunması istenilmiştir.
Kanaat ve Sonuç:
Kanaat:
İnsan Hakları Derneğine başvuran öğrencilerin Muğla Üniversitesinde ve İl sınırları içerisinde ciddi
sıkıntılar yaşadıkları, bu sıkıntılarının halen devam ettiği ve bu öğrencilerin, temel haklarının ihlal edildiği
ile ilgili kanaatlerimiz oluşmuştur.
Devletin yerel yöneticileri ve Üniversite Rektörü ile yapılan görüşmelerde de olayların yaşandığı kabul
edilmekte, fakat olayların sorumluları olarak öğrenciler içerisindeki gruplaşmalar gösterilmektedir. Ayrıca,
öğrencilere yönelik gözaltı sürecinde, ilgili güvenlik güçlerince yapılan bazı ihlaller kabul edilmiş, bazıları
içinse, belgelenmesi istenmiştir. Belgelerin kendilerine ulaşmasından sonra gerekli işlemlerin yapılacağı
beyanında bulunmuşlardır.
Heyetimiz, bu görüşmelerde güvenlik güçlerinin yaşanılan olaylara politik ve yanlı yaklaştıklarını ısrarla
belirtmesine karşılık kendilerinin kesinlikle böyle bir ayrımın yapılmasına karşı olduklarını, yapanlar
hakkında da mutlaka soruşturma açacaklarını beyan etmişlerdir.
Sonuç:
Öncelikle, heyete verilen cd görüntülerinde, öğrencilerin gözaltına alınırken hiçbir direnme göstermedikleri
halde, aşırı şiddet uygulandığı, gözaltına alınan her öğrencinin polis aracına bindirilirken üzerinde
üniformasının ceketi olmayan mavi gömlekli ve diğer polislerin Kadir ağbi diye hitap ettikleri görevlinin
dayağına maruz kaldığı ve bazı öğrencilerin araç içerisinde yere yatırılarak bu görevli polis memuru
tarafından üstlerine çıkarak tekmelendiği dehşetle izlenmiştir. Ayrıca tüm öğrenciler arabaya balık istifi
şeklinde üst üste yığılmış vaziyetteyken yüzlerine biber gazı sıkıldığı sonrasında araçtan indirildikleri ve
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bazı öğrencilerin kafalarının kanadığı yine görüntülerde mevcuttur. bu görüntüler raporumuzun ekinde tüm
kurumlara gönderilecek ve ayrıca bu ihlalleri yapan görevliler hakkında da İnsan Hakları Derneğince suç
duyurusunda bulunulacaktır.
Yine aynı dönemlere rastlayan Gümüşhane Meslek Yüksekokulunda, Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde
ve Sakarya Üniversitesinde yaşanan Kürt öğrencilere yönelik benzeri olaylar heyetimizi endişelendirmekte
gerekli önlemlerin alınmaması halinde bundan sonrada benzer olayların yaşanacağı kaygısı taşımaktadır.
Ülkemizde Muğla gibi seçkin, turizm cenneti olan Demokratik görünümlü bir kentte yaşananlar bizler ve
kamuoyu tarafından, kabul edilemez olarak görülmektedir. Bizlerin ve yerel yöneticilerin ortak amacı,
Muğla ili genelinde Eğitim, Yaşam ve Barınma hakları konusunda, ihlal ve ayrımcılığın yaşanmaması
olduğu sonucuna varılmıştır. Dileriz Muğla ya bundan sonra ihlal başvuruları için değil barış- kardeşlik ve
turizm amaçlı gidilsin.

Sevim
Salihoğlu

Necla Şengül

Lütfi
Demirkapı

Abdulkadir
Tiril

Halit Güneş

Refik Öztürk

İHD Genel
Sekreteri

İHD MYK
üyesi İHD Ege
Bölge
Temsilcisi

İzmir Şb. Bşk.

MAZLUMDER
İzmir Şb.Y.K.

İHD Muğla
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MARDİN İLİ NUSAYBİN İLÇESİNDE 12 ARALIK 2007 TARİHİNDE GÖZALTINA
ALINAN HALİL KILIÇ (67)’IN GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA ALDIĞI
DARBELER SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİĞİ İDDİALARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMAİNCELEME RAPORU
(02.01.2008)
OLAY
Rabia Keskin, 20 Aralık 2007 tarihinde Mardin İHD şubesine; “Kardeşim Halil Kılıç 12.12.2007 tarihinde
Suriye’den sınırı geçmek istedi ği iddiasıyla gözaltına alınmış ve Nusaybin adliyesinde yaşamını yitirdi.
Kardeşim 67 yaşında olup, akli dengesi yerinde değildi. Kendisinin askerler tarafından darp edilerek
öldürüldüğünü düşünüyorum. İHD’den yardım talep ediyorum.” biçiminde başvuruda bulunmuştur.
AMAÇ
Yapılan başvuru üzerine, iddia edilen durum için mağdurlar, resmi kurumlar ve varsa görgü tanıkları ile
görüşmek, araştırma ve incelemeler ile elde edilen bilgiler ışığında rapor hazırlamak, raporu ilgili ve yetkili
kurum ve makamlara göndererek gerçeğin açığa çıkarılmasına katkıda bulunmak, kamuoyunun gerçek
bilgiye ulaşmasını sağlamak, çeşitli ulusal ve uluslararası mevzuatlarda güvence altına alınan yaşam
hakkının korunmasına katkıda bulunmak, fail/ler hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını talep
etmek amacıyla bir insan hakları heyeti oluşturulmuştur.
HEYETİN OLUŞUMU
İnsan Hakları Heyeti;
İHD MYK Üyesi-Doğu, Güneydoğu Bölge Temsilcisi Mihdi Perinçek, İHD MYK Üyesi ve Şanlıurfa Şube
Başkanı Gülay Koca, İHD MYK Üyesi ve Diyarbakır Şube Başkanı Ali Akıncı, İHD Mardin Şube Başkanı
Erdal Kuzu ve Şube Sekreteri Beşir Dündar’dan oluşmuştur
İHD Genel Merkezi, heyetin resmi kurum yetkilileri ile 26 Aralık 2007 tarihinde görüşme yapması için,
25.12.2007 tarih ve 201/2007/51/333sayılı yazı ile Nusaybin Kaymakamlığı ve Nusaybin Cumhuriyet
Başsavcılığından randevu talebinde bulunmuştur.
Nusaybin Kaymakamlığı, heyet üyelerini 26.12.2007 günü saat 10.30 dolaylarında, yani heyetin görgü
tanıklarıyla görüşme yaptığı saatlerde telefon ile aramış, Nusaybin Kaymakamı Yücel Gemici’nin izinde
olduğunu, yerine Midyat Kaymakamı İsmail Karadaş’ın vekâlet ettiğini, vekâlet eden kaymakamın saat
13.30 da Midyat ilçesinde heyeti kabul edebileceğini belirtmiştir. Yapılan görüşmelerin bitirilip belirtilen
saatte Midyat’ta olabilmenin teknik olarak mümkün olmadığını değerlendiren heyetimiz, görüşmenin
Nusaybin Kaymakamlığı yazı işleri müdürü Siracettin Yenigün ile yapılmasını kararlaştırmış, saat 14.30 da
bu görüşmeyi gerçekleştirmiştir.
Yazılı talebin yanı sıra, heyet, 26 Aralık 2007 günü Nusaybin C.Başsavcısı Uğur Ağrı ile görüşmek için
girişimlerde bulunmuş, ancak, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Ağrı, savcılık görevlileri üzerinden
işlerinin yoğunluğu nedeniyle görüşemeyeceğini bildirmiştir. Nusaybin Belediye Başkanı Mehmet Tarhan
ile makamında görüşülmüştür.
Heyet, 26 Aralık 2007 günü, hazırlık soruşturması dosyasında mevcut ” olay yeri krokisi”nde gösterilen
180 ve 181 nolu sınır gözetleme kuleleri bölgesini ve sınır boyunu, güvenlik nedeniyle uzaktan da olsa
keşifte bulundu. Maktulün kardeşi Rabia Keskin, yeğeni M. Emin Kılıç, görgü tanıkları Mustafa Ürün, Şakir
Deniz, M. Şerif Keskin ve Reşit Kılıç ile görüşmüş, görüş ve beyanlarını almıştır.
HEYETİN YAPTIĞI GÖRÜŞMELER
Rabia Keskin (Maktulün kız kardeşi) :
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Halil Kılıç’ın kız kardeşi Rabia Kılıç ile yapılan görüşmede; “Kardeşim Halil Kılıç’ın akli dengesi yerinde
değildir. Yaşı 67 dir. En azından 10 yıldır Nusaybin’de yaşıyor. Yeğenim Mehmet Emin Kılıç’a ait evin alt
katında kalıyor. Hiç evlenmedi. Olay günü sabah saatlerinde yeğenimin evinden çıkıyor, akrabamız
Mustafa Ürün’ün fırınından yarım ekmek alıyor. Öğleden sonra,, Suriye’den sınırı geçmek istediği
iddiasıyla gözaltına alındığı, savcılığa çıkarılmak üzere adliye bahçesinde olduğunu, durumunun kötü
olduğunun haberini aldım, daha sonra öldü. Kendisinin askerler tarafından darp edilerek öldürüldüğünü
düşünüyorum. Davacıyım.” biçiminde beyanda bulundu.
M.Emin Kılıç (Maktulün yeğeni) :
Maktulün yeğeni M. Emin Kılıç ile yapılan görüşmede; “Halil Kılıç benim amcamdır, yaşlıdır, akli dengesi
yerinde değildir, hiç evlenmedi. Bu nedenle yaklaşık 10 yıldır bizimle birlikte kalıyor, evimin altındaki
bölümde kalıyor. Ara sıra köyümüz Akçatarla (Dole)’ya gider aynı gün dönerdi. Köyümüz daha önce
boşaltılmıştı, şu anda bazı aileler ara sıra kalmak üzere gidiyor. Köye giden iki yol var, bir tanesi
Nusaybin’in hemen çıkışındadır, bu yol biraz uzun, diğer yol ise Demirkurt Karakolu bitişiğindeki ham
yoldur. Her zaman olduğu gibi olay gününün gecesinde bizde kalmıştı. Sabah erken kalkardı. O sabah da
saat 06.00 dolayların kalkmıştı. Daha sonra evden çıktı. Nereye gittiğini bilmiyordum. Amcam hiç doktora
gitmezdi, hastalandığını da hatırlamıyorum. Kalbi ile ilgili hiçbir sorunu yoktu. Saat 13.30-14.00
dolaylarında halam Rabia beni aradı, amcamın adliye bahçesinde olduğunu ve durumunun iyi olmadığını
söyledi. Adliye binasına gittim. Amcam adliye bahçesindeki askeri aracın içinde idi. Yanına gittim, 4-5
resmi ve silahlı asker de oradaydı. Kafasını kucağıma aldım, konuşamıyor, sadece mırıldanıyordu. İki
kaşının arası ve yanaklarında yara vardı. Durumu kötüydü, askerlerden doktora götürmelerini istedim,
askerler ‘ifadesi alınacak’ diyerek ret etti. Bende hemen savcıya gittim, durumu söyledim, savcı hastaneye
götürülmesi emrini verdi, ancak o sıralarda vefat etti saat 14.00 sularıydı. Bu güne kadar ne kolluk, nede
savcı ifademe başvurdu.” biçiminde beyanda bulundu.
Mustafa Ürün (Görgü tanığı)
Görgü tanığı Mustafa Ürün ile yapılan görüşmede; “Nusaybin’de ikamet ediyorum. Cumhuriyet caddesi no
73 adresindeki Lüx ekmek fırınını işletiyorum. Halil Kılıç’ı tanıyorum akrabam da olur. Zihinsel özürlüdür,
hemen, hemen her sabah, erkenden fırına gelir, yarım ekmek veririm, ondan sonra gider. Ben her sabah
saat 06.30-07.00 arasında ekmek siparişlerini bakkal ve marketlere dağıtmak üzere fırından ayrılırım.
Olay günü, yani 12.12 2007 tarihinde ekmek dağıtma servisine çıkmadan önce Halil Kılıç fırına geldi,
kendisine bir sigara verdim, arkasından yarım ekmek verdim, Halil daha sonra fırından ayrıldı.” biçiminde
beyanda bulundu.
Şakir Deniz (Görgü tanığı) :
Görgü tanığı Şakir Deniz ile yapılan görüşmede; “Nusaybin’de ikamet ediyorum, olay tarihlerinde işsizdim,
3-4 gündür çalışmaya başladım. Olay gün,ü yanı 12 Aralık 2007 tarihinde saat 07.00-08.00 arasında
mahallenin eski muhtarına ait Mardin caddesi üzerindeki oto kaporta dükkanında otuyordum. Oturduğum
sıralarda, Halil Kılıç ellerini arkasında birleştirmiş bir halde caddeden Mardin istikametine doğru giderken
gördüm.” biçiminde beyanda bulundu.
Mehmet Şerif Keskin (Görgü tanığı) :
Görgü tanığı M.Şerif Keskin ile yapılan görüşmede; “ Nusaybin’de ikamet ediyorum, 12.12.2007 günü saat
11.00-12.00 arasında Kışla mahallesi 27 Mayıs caddesi no 74 deki dükkanıma başlarında uzman çavuş
Fikret’in olduğu 4-5 kişilik askerler geldi, Halil Kılıç’ı tanıyıp tanımadığımı sordular, bende dayımdır dedim.
Bana,’ Demirkurt Karakolunda yakalamışız, merkez Karakoluna gel sana teslim edeceğiz’ dediler. Merkez
Karakoluna gittim, dayım karakolun bahçesinde yerde yatıyordu, üstüne battaniye örtülmüştü. Nasılsın
dayı diye sordum, ‘ beni buradan çıkarın, hastayım, beni eve götürün’ dedi. İki kaşının arası ve
yanaklarında yara vardı. Bende, yukarıya çıkıp ifade vereceğim gelip seni götüreceğim dedim. Görevli
başçavuş bu adamı tanıyor musun diye sordu, tanıdığı, dayım olduğunu söyledim. Başçavuş bana ‘ bu
adan Suriye’den geliyor, hakkında pasaport kanununa muhalefetten işlem yapılacak, savcılığa
göndereceğiz, savcılık size teslim edecek, saat 13.30 savcılıkta olun’ dedi. Tekrar dayımın yanına geldim,
bahçede idi. Dayım bir daha ‘beni eve götürün ‘ dedi. Ona, savcılıkta seni bize teslim edecekler dedim.
Saat 13.15 te Hükümet konağına gittim, Halil dayım üstü açık askeri bir aracın içinde üstü açık bir şekilde
yatıyordu, yüzü sararmıştı. Askerlere uzman çavuş Fikret nerede diye sordum, savcının yanına gitti
dediler. Daha sonra uzman çavuş Fikret geldi, yaklaşık 20 dakikalık zaman geçti, savcı çağırdı, ifade
635

ÖZEL RAPORLAR | 2007 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr

vermeye gittim. Dayımın yanında Fikret uzman çavuş duruyordu. Şu anda sizlere söylediklerimi savcıya
da söyledim. Halil’in dayım olduğunu, T.C vatandaşı olduğunu, akli dengesinin yerinde olmadığını
söyledim hazırlanan tutanağı imzaladım. O sırada M. Emin Kılıç savcının odasına gelip, Halil’in
fenalaştığın, hastaneye götürülmesi gerektiğini söyledi, savcının oda penceresinden dışarıya baktık,
askerler dayımın başında bekliyorlardı. Arabanın yanına gittim, rengi sapsarıydı, ağzı ve gözü açık
haldeydi, ölmüştü. haUzman çavuş Fikret hastaneye götürdü. 20 dakika sonra bir görevli bize kalp krizi
sonucu öldüğünü söyledi. Cenazeyi istedim, savcıyı bekleyeceklerini söylediler. Savcı otopsi işlemi
sırasında beni çağırdı ve ‘dayının kalp sorunu var mıydı?” diye sordu. Ne kalp ne de başka bir hastalığının
olduğunu, sadece akli dengesinin yerinde olmadığını söyledim. Savcılık bizi, görevli bir polis memurunu ve
cenazeyi Diyarbakır adli TIP’a gönderdi. Hacı Reşit Kılıç benim ile birlikte geldi. Diyarbakır’da otopsi saat
21.00-21.30 arası yapıldı. Hastanede cenaze yıkanırken oradaydık. İki kaşının arasında, şakaklarında, diz
altında ve iki kolunda morluklar vardı. Avuçlarında her hangi bir çizik yoktu.” biçiminde beyanda bulundu.
Reşit Kılıç ( Görgü tanığı) :
Görgü tanığı Reşit Kılıç ile yapılan görüşmede; “ ben Nusaybin’de ikamet ediyorum. Halil cenazesi
Diyarbakır adli tıp’a götürülürken Şerif ile birlikte gittim. Cenaze yıkanırken ben de bulundum. Aynı yaraları
bende gördüm. Ellerinde çizik yoktu.” biçiminde beyanda bulundu.
HEYETİN YAPTIĞI RESMİ GÖRÜŞMELER
Siracettin Yenigün (Nusaybin Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü) :
Nusaybin Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Siracettin Yenigün ile yapılan görüşmede; “ Olay ile ilgili size
bilgi vermem yasalara göre yasaktır. Adli tahkikat yapılıyor. Güvenlik birimleri ihtiyaç duyarsa kendi içinde
de tahkikat yapabilir.” Heyetin; hazırlık dosyası kapsamına göre Halil Kılıç gözaltına alınmış, rapora göre
gözaltında darba maruz kalmış ve adliye bahçesinde yaşamını yitirmiştir. Bu sürecin tüm işlemleri kolluk
tarafından icra edilmiş, mülki idare amirliği olarak kolluk hakkında idari tahkikat başlatıldı mı? Görevden
uzaklaştırılan kolluk görevlileri var mı? Sorusuna, Yenigün;” yok, böyle bir bilgiye sahip değilim” biçiminde
beyanda bulundu.
Mehmet Tarhan (Nusaybin Belediye Başkanı):
Nusaybin Belediye Başkanı Mehmet Tahran ile yapılan görüşmede; “ Halil Kılıç’ı yaklaşık 30 yıldır
tanıyorum, kendi halinde, zararsız, zihinsel özürlü bir kişidir. Ara sıra onu sokakta görür hal hatırını
sorardım. Bu ilçede 24 yıl doktorluk yaptım. Ne doktorluğun döneminde nede daha sonrasında olsun;
Halil’in hasta olduğunu duymadım ve bana hastalığı için gelmemiştir.” biçiminde beyanda bulundu.
HEYETİN YAPTIĞI TESPİTLER
Heyetimiz,
1-Demirkurt sınır karakolunun Nusaybin-Mardin karayolu (ipek yolu) üzerinde, Nusaybin şehir girişine 2,6
km mesafede olduğunu,
2- Hazırlık soruşturması dosyasında mevcut olan olay yeri tutanağı krokisinde gösterilen 180-181 nolu
sınır gözetleme kulelerinin karakola yaklaşık 300-350 metre, ana yoldaki kent girişine mesafesinin ise
yaklaşık 2,3-2,5 km olduğunu,
3- Gözaltı işleminin yapıldığı yerin (180-181 nolu gözetleme kuleleri arası) Lüx ekmek fırınına olan
uzaklığın yaklaşık 4,8- 5 km olduğunu,
4-Demirkurt karakolu ihata duvarı yanında Akça tarla (Dole) köyüne giden ham bir yolun olduğunu,
5-Halil Kılıç’ın, “Olay Yeri Tespit Tutanağı”na göre, 8. Piyade Hudut Bölüğü Demirkurt Piyade Karakolu
görevlilerince mukavemetsiz olarak gözaltına alındığını,
6- Hazırlık soruşturması dosyası kapsamındaki “Genel Adli Muayene Rapor”larına göre Halil Kılıç’ın
gözaltında kaldığı süre içinde darp ve cebire maruz kaldığını,
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7- Genel Adli Muayene Raporlarının Nusaybin Devlet Hastanesinde pratisyen hekim olarak çalışan
Mehmet Balcıoğlu tarafından aynı tarih ve protokol no ile tanzim edildiğini, ölüm sonrası otopsi işleminde
de aynı doktorun yer aldığını tespit etmiştir.
AYDINLATILMASI GEREKEN NOKTALAR
Heyetimiz, adli ve idari mekanizmaların aşağıdaki konuları aydınlatması gerektiği düşüncesindedir.
1- Tanık beyanlarına göre; Halil Kılıç 12.12.2007 günü saat 06.00 dan sonra evden çıkmış, 06.30- 07.00
arasında gözaltı işleminin yapıldığı yere yaklaşık 5 km mesafede olan Lüx ekmek fırınından ekmek almış,
saat 07.00-08.00 arasında Mardin caddesinde Mardin istikametine doğru yürürken görülmüş ve
12.12.2007 tarihli “Olay Yeri Üst Arama Tutağı”na göre saat 07.50’de gözaltına alınmıştır. 67 yaşındaki bir
insanın yaklaşık 1,5 saatlik süre içinde yaklaşık 5 km’lik bir mesafe kat ederek; sınırın Suriye tarafına
geçip, dikenli tel ve mayınlı alana rağmen tekrar Türkiye tarafına geçmesi hayatın olağan akışı ile uyarlı
mı?
2- 8. Piyade Hudut bölüğü Demirkurt Karakolunun, daha önce sanık iddiasıyla karıştığı adli olaylar var mı?
3- Nusaybin Devlet Hastanesinde pratisyen hekim olarak çalışan Mehmet Balcıoğlu’nun 12.12 2007 tarihli
Ölü Muayene Tespit ve Otopsi Tutanağında “ maktulü daha önce tanıdığı, kendisine kalp yetmezliği ve
astım rahatsızlığı nedeniyle zaman zaman geldiğini” belirten beyanı bulunmaktadır. Aynı gün ve aynı
doktor tarafından saat 09.45 dolaylarında tanzim edilen “Genel Adli Muayene Raporu”na göre, Halil
Kılıç’ın aldığı darbelere bağlı olarak kafasında ekimozlar oluşmuştur. İddia ettiği gibi hastayı daha önce de
tanıyorsa; muayene esnasında ulaştığı bulgulara göre Halil Kılıç’ı bir süre müşahede altında tutması
hukuk ve Tıp Etiği itibariyle gerekli ve zorunlu değil miydi?
KANAAT ve SONUÇ
Kanaat
Heyetimiz,
1-Halil Kılıç’ın 12.12 2007 tarihindeki ölümünün, ‘Gözaltında Ölüm’ olduğu kanaatindedir.
2-Bu ölümün, eldeki bulgu ve verilere göre darp ve cebire bağlı geliştiği kanaati, heyetimizde ağırlık
kazanmıştır.
3-Gözaltına alınan Halil Kılıç’ın uygun olmayan ortamlarda tutulmamasını ve kafasından aldığı darbelere
rağmen tıbbi müşahede altında tutulmamasını görevi kötüye kullanma ve hukuk dışı işlemler olduğu
kanaatine ulaşmıştır.
Sonuç
Yaşam hakkı ve işkence yasağı, Türkiye’nin altına imza attığı uluslar arası hukuk ve insan hakları
metinlerinin temel öğeleridir. Ayrıca, ulusal yasa ve hukuk metinlerinde de yaşam hakkının ihlal
edilemeyeceği, işkence ve kötü muamelede bulunulamayacağı kayıt altına alınmıştır.
Bu olaya ilişki belirttiğimiz kanaatlerimizi güçlendiren önemli belge ve tanıklıklar mevcuttur. İdari ve adli
makamlar tarafından etkin bir şekilde soruşturma yapılması halinde, olay bütün boyutları, tüm gerçekliğiyle
açığa çıkarılacaktır. Bu nedenle, gerekli soruşturmanın yapılması ve olayın kamuoyunun vicdanını
rahatlatacak şekilde aydınlığa kavuşturulması için, Hükümeti ve Meclis İnsan Hakları Komisyonunu
göreve davet ediyoruz.
Halil kılıç’ın gözaltına alınmasından ölümüne kadar geçen gözaltı sürecinde birçok kamu görevlisinin
ihmali ve hukuk ile uyumlu olmayan uygulamaları olmuştur. Bu nedenle; Mardin Tabip odası ve Türk
Tabipler Birliğini, meslektaşları Dr. Mehmet Balcıoğlu hakkında yaşanan bu olay özelinde inceleme
başlatmaya davet ediyoruz.
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İnsan Hakları Örgütü ve savunucuları olarak, yaşanan bu olayın hukuki takipçisi olacağız. Başta yaşam
hakkı olmak üzere hiçbir insan hakkının ihlal edilmediği bir ortama ulaşıncaya kadar çabalarımız devam
edecektir.
Saygılarımızla.

Mihdi Perinçek
İHD MYK üyesi
Doğu-Güneydoğu
Bölge Temsilcisi
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Gülay Koca
İHD MYK üyesi
Şanlıurfa Şube
Başkanı

Ali Akıncı
İHD MYK üyesi
Diyarbakır Şube
Başkanı

Erdal Kuzu
İHD Mardin Şube
Başkanı

Beşir Dündar
İHD Mardin Şube
Sekreteri
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Bu raporda yer alan bilgiler,
İHD şubelerine yapılan bireysel başvurular,
İHD şubelerinin oluşturduğu İnsan Hakları İnceleme ve Araştırma Komisyonlarının
raporları, yerel ve ulusal basın ve yayın organlarında yer alan haberler, diğer sivil toplum
örgütlerinin raporları ve resmi kurumların verilerinden derlenerek,
İHD Genel Merkezi Dokümantasyon Birimi tarafından hazırlanmıştır.
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