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OCAK- HAZİRAN 2001 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU

Yaşam Hakkına ve Kişi Güvenliğine Yönelik İhlaller
Faili meçhul cinayetler 78
Yargısız infaz, işkence sonucu, kuşkulu ve gözaltında ölümler 31
Çatışmalarda ölenler 72
Sivillere yönelik eylemlerde ölen-yaralanan 29 ölü-36 yaralı
Gözaltında haber alınamayan-kaybolduğu iddia edilen 4
İşkence-kötü muamele görenler ve işkence savı 435
Gözaltına alınanlar 21.812
Tutuklamalar 1.721
Gösterilere müdahale sonucu yaralanma 163
Güvenlik güçlerine saldırılarda ölen-yaralanan 11 ölü-8 yaralı
Tehditle ajanlık yapmaya zorlanan 23
Uğradıkları saldırı sonucu yaralanma 78
Bombalanan-kundaklanan yerler ve sonucunda yaralanma 41 yer-13 yaralı
Boşaltılan, yakılan köy-mezra -
Cezaevleri
Saldırıda yaralanma-tecavüz 34
Tedavi edilmeyen-engellenen 23
Açlık grevi-ölüm orucu sonucu ölümler 28
Çalışma Yaşamına Yönelik İhlaller
Siyasi ve ekonomik nedenlerle gerekçesiz işten çıkarılan 23,206
Sürgün-görevden alma-uzaklaştırma idari ceza 372
Haklarında soruşturma açılan 5179
İş kazaları 11 ölü-18 yaralı
Düşünce, İfade, Örgütlenme ve İnanç Özgürlüğüne Yönelik İhlaller
Kapatılan kitle örgütü, siyasi kuruluş, yayın organı, kültür merkezi 77
Baskına uğrayan kitle örgütü, siyasi kuruluş, yayın organı, kültür merkezi 84
Toplatılan ve yasaklanan yayın 136
Yasaklanan etkinlik 17
İnançları nedeniyle görevine son verilen-eğitimi engellenen 108
İstenen hapis ve para cezaları 1519 kişi için 3125 yıl

4 ay hapis cezası
Verilen hapis ve para cezaları 38 kişiye 39 yıl 3 ay

hapis ve 31 milyar 51
milyon TL. para
cezası

Cezaevlerinde bulunan “düşünce suçluları” 93

Bu rapor, İHD Genel Merkezi Basın-Yayın-Dokümantasyon Birimi’nce, günlük ve haftalık basın,
İHD şube raporları ve Derneğe yapılan yazılı ve sözlü başvuru ve bilgilerden derlenerek

hazırlanmıştır.
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OCAK- HAZİRAN 2001 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

YAŞAM HAKKINA VE KİŞİ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK İHLALLER

Faili Meçhul Cinayetler

11 Ocak günü İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir inşaatın bodrumunda, öldürüldükten sonra domuz
bağıyla bağlanarak kimyevi madde bidonu içerisine bırakılmış bir kişinin cesedi bulundu. Söz konusu
kişinin adı Ömer Şener olarak açıklandı.

1 Ocak günü Urfa ilinin Siverek ilçesinde, Murat Ay adlı kişi, bir kıraathanenin önünde, kimliği belirsiz
kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Belediye işçisi olan Ay, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

1 Ocak günü Ankara'da, milli piyango bileti satarak geçimini sağlayan ve dört günden beri kayıp olan
Hasan Yerlikaya adlı kişi, Bentderesi civarındaki bir gecekondunun önünde ölü bulundu. Emniyet
yetkilileri, adı geçenin vücudunda darp izleri bulunduğunu söylediler.

11 Ocak günü İstanbul'da, Kağıthane belediye binasının arkasındaki boş arazide, Sevim Karan adlı bir
kadın başı taşla ezilip, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Adı geçenin mal beyanında bulunmadığı
için 5 gün hapis yattığı kadın ve çocuk tutukevinden bir süre önce tahliye edildiği öğrenildi.

26 Aralık 2000 günü, Batman ilinin Hasankeyf ilçesinde ikamet eden ablasının evinden ayrıldıktan
sonra haber alınamayan, en son bir minibüse binip Batman il merkezine doğru gittiği görülen ve akibeti
ile ilgili Uluslararası Af Örgütü, insan haklarından sorumlu Devlet Bakanlığı nezdinde İHD Batman
şubesi'nce girişimlerde bulunulan Davut Orhan adlı kişi, 23 Ocak günü Hasankeyf ilçesi yakınlarındaki
boş arazide, kafasına tek kurşun sıkılmış halde ölü bulundu.

6 Ocak günü Ankara'nın Sıhhiye semtindeki Strasburg caddesinde, çiçekçilikle uğraştığı öğrenilen
Ferit Coşkun adlı kişi, kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak öldü.

6 Ocak günü Bursa ilindeki sebze hal'i içinde, göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle öldürülmüş bir
erkek cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kişinin kimliği Nurettin Çalışkan olarak açıklandı.

10 Ocak günü İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Saim Özbek adlı taksi şoförü, kimliği belirsiz kişiler
tarafından kullandığı araç içinde başına kurşun sıkılarak öldürüldü.

7 Ocak günü Diyarbakır il merkezinde, Ferzende Sevinç adlı sağır ve dilsiz olduğu açıklanan bir kişi,
boş bir arazide yarı çıplak halde öldürülmüş olarak bulundu.

9 Ocak günü Diyarbakır'ın Bağlar beldesi Kaynartepe mahallesinde, A. Aziz Taşıyan adlı kişi, kimliği
belirsiz kişilerin satırlı saldırısına uğradı. Yaralanan Taşıyan kaldırıldığı SSK Hastanesinde öldü.18
Ocak günü Elazığ ili Aksaray mahallesinde Hüseyin Elma adlı kişi, boğazı kesilerek öldürülmüş halde
bulundu.

13 Ocak günü Erzincan il merkezinde Yılmaz Güney adlı kişi, CHP üyesi bir arkadaşıyla birlikte, kimliği
belirsiz iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradılar. Olayda, Yılmaz Güney yaşamını yitirdi.

15 Ocak günü İstanbul Bağcılar'da, kimliği belirlenemeyen bir kişi Dağyolu caddesi üzerinde, kimliği
belirsiz kişiler tarafından bıçakla vurulduktan sonra, seyir halindeki araçtan yola bırakılmış durumda
ölü bulundu.

15 Ocak günü Kırıkkale ilinde, emekli taksi şoförü Arslan Atasayar, aracına müşteri olarak binen bir
kişi tarafından boynuna bir kurşun sıkılmış halde, mezarlık yakınlarında terkedilmiş aracının içinde ölü
bulundu.
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16 Ocak günü İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir inşaatın bodrum katında, işkence yapıldığı belirlenen bir
erkek cesedi bulundu. Adli Tıp'pa kaldırılan cesedin Ömer Şeker adlı kişiye ait olduğu ve evinden
kaçırıldığı belirlendi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde, 15 Ocak günü alış veriş yaptığı marketten çıktıktan sonra haber alınamayan
Nurullah Karal adlı kişi, dört gün sonra yapılan bir ihbar üzerine, ilçe yakınlarındaki Kuspa tepesinde
kafasından kurşunlanmış halde ölü bulundu.

19 Ocak günü İstanbul'un Güngören ilçesinde, bir spor kulübü başkanının eşi olan Tekmile Kamer adlı
kadın, evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

22 Ocak günü Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı İslamköy'den ilçe merkezine gitmekte olan, içinde
MHP Kahta ilçe örgütü başkanı A. Seçilmiş ve yakınlarının bulunduğu araca kimliği belirsiz kişilerce
ateş açıldı. Olayda, ilçe örgütü başkanının kardeşi Ahmet Seçilmiş öldü.

28 Ocak günü Isparta'nın Uluborlu ilçesinde, emekli savcı M. Emin Arda ile birlikte kaldığı kardeşi
Nizamettin Arda, evlerinde ölü bulundu. Burdur'da uzun yıllar savcılık yapan Arda'nın, eniştesi olan
eski turizm bakanı İ. Gürdal'ın eve girmesiyle ortaya çıkan cinayette, Ardaların vücutlarında çok sayıda
bıçak, satır ve kesici alet izleri bulundu.

15 Şubat günü İstanbul'un Pendik ilçesi Çamçeşme'deki boş bir alanda İbrahim Taşaltı adlı kişi, bir
minibüsün içinde ölü bulundu. Yapılan incelemede, adı geçenin şakağından tek kurşunla vurulduğu
belirlendi. Aynı gün Maslak Cendere yolu üzerinde , gırtlağından kurşunlanmış bir kişi daha ölü
bulundu. Adının Doğan Fenerci olduğu belirlenen kişiyi kimlerin vurduğu belirlenemedi.

Ocak ayı sonunda Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Yumurcak köyünde kaybolan, Faruk Solhan adlı
genç, 18 Şubat günü ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Sürekli köyü yakınlarındaki boş bir arazide ölü
bulundu. Adı geçenin başına üç el ateş edildiği saptandı.

1 Şubat günü Malatya il merkezi C. Kartay caddesi üzerindeki bir inşaatın bodrum katında Murat Alpay
adlı kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

1 Şubat günü Mardin il merkezinde, DYP'li belediye başkanının kardeşi Aziz Tutaşı, bir işhanının
dördüncü katındaki bürosuna gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından göğsüne ve boynuna bıçakla
vurularak öldürüldü.

4 Şubat günü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, belediyede geçici olar çalışan Mümin Şimşek adlı işçi, bir
inşaatın içinde, başı baltayla parçalanmış ve gözleri oyulmuş halde ölü bulundu.

4 Şubat günü İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Yenidoğan mahallesinde, askerden izinli olarak geldiği
belirlenen Ali Rıza Sarıgül adlı kişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildikten sonra bıçaklanarak
öldürüldü.

3 Şubat günü İstanbul'un Tuzla ilçesi Orhanlı beldesinde, Kadir Kan adlı kişi boş bir arazide ölü
bulundu. Cesedi üzerinde yapılan incelemede, adı geçenin vücudunun çeşitli yerlerine vurulan bıçak
darbeleri olduğu görüldü.

8 Şubat günü Kırıkkale-Kırşehir karayolunda, bir yolcu otobusü şoförünün jandarmaya haber vermesi
üzerine 35 yaşlarında olduğu sanılan bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede, kimliği
saptanamayan kişinin kafasında iki kurşun izi bulundu.

7 Şubat günü, İstanbul'un Kadıköy ilçesi İskele sokak başındaki demiryolu kenarında 25 yaşlarında
olduğu sanılan bir bayanın cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen genç kızın başından tek kurşunla
vurularak öldürüldüğü saptandı.

9 Şubat günü Kayseri'nin Talas ilçesinde, Mevlana eski çöplük yanında, biri olay yerindeki bir inşaatın
bekçisi olan Ali Aras ile Abdullah Aslan ve Cafer Şahin adlı kişiler ölü bulundu. Yapılan incelemede,
adı geçenlerin vücutlarının çeşitli yerlerinden av tüfeği ve tabanca ile vuruldukları belirlendi.
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7 Şubat gününden beri kayıp olan Necip Şentürk adlı kişi, dört gün sonra Bursa karayolunda park
halindeki aracının içinde öldürülmüş halde bulundu. Adı geçenin, bir süre önce Şartlı Salıverme
Yasası'ndan yararlanarak cezaevinden tahliye olduğu bildirildi.

14 Şubat günü Antalya'da, Nevin Alakel adlı 24 yaşındaki genç kız, bakıcılık yaptığı evde, kimliği
belirsiz kişilerce öldürülmüş bulundu. İki çocuğunun bakıcısı olan Alakel'in cansız bedeniyle karşılaşan
ev sahibi İ.Polat'ın haber vermesi üzerine ev gelen polislerin yaptığı incelemede, maktulun eşarpla
boğulduğu belirlendi.

15 Şubat günü İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Cihangir semtinde, bir otelde aşçı olarak görev yapan Ermeni
uyruklu Pedro Melekşahoğlu adlı kişi, ikamet ettiği bir apartmanın bodrum katında boğazı kesilmiş ve
vücudunun bir çok yerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu.

21 Şubat günü Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe mahallesinde, Gürsel Dereli adlı kişi, kimliği
belirlenemeyen kişiler tarafından başına sıkılan tek kurşunla öldürüldü.

26 Şubat günü İstanbul'un Pendik ilçesinde, bir şirkette müşteri temsilcisi olarak çalışan Ender
Kalovalı adlı kişi, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

1 Mart günü Adana'da, çalıştığı Seyhan Belediyesindeki işinden çıkarılan Mehmet Canpolat ve eşi
Döne Canpolat, bir ihbar üzerine evlerine gelen polisler tarafından ölü bulundu. Yapılan incelemede,
karı-kocanın boğazlarının kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

3 Mart günü, Kırıkkale'nin Keskin Cezaevi'nde görevli infaz koruma memuru Habip Türkel , Samsun
karayolundaki boş bir arazide öldürülmüş bulundu. Yapılan incelemede, adı geçenin bıçaklandıktan
sonra araziye atıldığı belirlendi.

10 Mart günü Mardin ili çıkışındaki Kayacan mevkiinde, lise öğrencisi Nevaf Bakır'ın cesedi bulundu.
Şubat ayı ortalarından beri kendisinden haber alınamayan Bakır'ın, yapılan otopsi sonucu intihar ettiği
öne sürülürken, İHD Mardin şubesine başvuran babası T. Bakır; oğlunun kafa ve boğazında darp izi ve
morarma görüldüğünü söyledi.

15 Mart günü İstanbul Taksim'de, Betsalel Özdemir adlı kişi, Farabi sokak üzerindeki evinde, bir ihbar
üzerine polisler tarafından ölü bulundu. Yapılan incelemede, adı geçenin vücudunun çeşitli yerlerinden
bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

19 Mart günü Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyü yakınlarında, toprağa gömülmüş biri
kadın olan 3 kişinin cesetleri bulundu. Kimlikleri belirlenemeyen kişilerin ölüm nedenleri de
anlaşılamadı.

23 Mart günü İçel iline bağlı Iğdır köyü yakınlarında, başına tek kurşun sıkılarak öldürülmüş bir erkek
cesedi bulundu. Bir ihbar üzerine jandarmalar tarafından bulunan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

29 Mart günü Rize'nin Çayeli ilçesinde, belediyede görevli Abdullah Çam adlı kişi, kimliği belirsiz iki
kişi tarafından tehditle evinden alındıktan sonra götürüldüğü Yenipazar mahallesinde kafasına bir el
ateş edilerek öldürüldü.

20 Mart günü Diyarbakır il merkezi Koşuyolu mevkiindeki Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan iaşe
aldıktan sonra evine dönmekte olan Remziye Çelebi adlı kadın, Ofis semtinde silahlı saldırıya uğradı.
Hastaneye kaldırılırken ölen Çelebi'yi, görgü tanıklarını anlatımına göre, çarşaflı bir kadını vurduğu
belirlendi.

23 Mart günü İstanbul Kozyatağı'nda, Gaye Deniz Kıvrak adlı kadın, oturduğu eve gelen eli silahlı
kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden vuruldu. Olay yerine daha sonda gelen polislerce
hastaneye kaldırılan Kıvrak yaşamını yitirdi.

9 Nisan günü İstanbul'un Kadıköy ilçesi Kırtasiyeciler sokakta yürümekte olan Atilla Cengiz adlı kişi,
arkasından yaklaşan bir kişi tarafından silahla vuruldu. Kafa ve göğsüne kurşun saplanan Cengiz, olay
yerinde öldü.
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3 Nisan günü Diyarbakır il merkezi Balıkçılarbaşı semtinde, Nizamettin Kardeş adlı kişi, kimliği belirsiz
kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

12 Nisan günü İstanbul Esenyurt'ta, avukat Hasan Yılmaz, bir kuyunun içinde öldürülmüş bulundu.
Birkaç gündür bürosuna gitmediği belirtilen Yılmaz'ın, kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmış olabileceği ve
cesedinde işkence izlerine rastlandığı açıklandı.

16 Nisan günü İstanbul'un Esenyurt semti Saadetdere mahallesindeki boş bir alanda, ihbar üzerine 35
yaşlarında olduğu sanılan toprağa gömülmüş bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik belirlemeye
yarayan herhangi bir belge çıkmayan kişinin baş kısmında darbe izlerine rastlandı.

14 Nisan günü Muş'un Hasköy ilçesi Elmalıbulak köyü yakınlarında, 30 yaşlarında olduğu sanılan,
çarşafa sarılmış bir kadın cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen kadının sağ göğsünün kesilmiş
olduğu görüldü.

3 Nisan günü Ankara'nın Keçiören ilçesi Yenietlik Caddesi üzerinde kuyumcu dükkanı olan Numan
Bayram Gonca adlı kişi öldürüldü. Akşam saatlerinde dükkanın kilitli olması ve kocasından haber
alamayan eşinin karakola başvurusu üzerine kapısı kırılarak girilen dükkanda bulunan Gonca'nın,
boğazına çorap geçirilip boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

17 Nisan günü İstanbul'da Sarıyer ilçesi Taşlıbayır caddesinde Hüseyin Balcı adlı taksi şoförü, aracına
binen kimliği belirsiz kişilerce kulak altına sıkılan kurşunla öldürüldü. Aynı saatlerde Kağıthane'de,
benzer yöntemle öldürülmüş Haydar Kadıoğlu adlı taksi şoförünün cesedi bulundu.

21 Nisan günü İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Fatih mahallesindeki bir çocuk oyun parkında çarşafa
sarılı bir kadın cesedi bulundu. Boynu kırılarak öldürüldüğü saptanan kadının adının Serap Özbitirim
olduğu açıklandı, ancak kimlerce ve ne amaçla vurulduğu belirlenemedi.

29 Nisan günü Diyarbakır'da, 5 Nisan mahallesindeki evinin önünde maskeli altı kişinin silahlı
saldırısına uğrayan Mehmet Kaya adlı kişi öldü. 2000 yılının Ekim ayında Bağlar beldesindeki bir ev
baskını sırasında bir polis memurunun ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınıp bırakılan
Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili yetkililer, olayın Hizbullah örgütünün bir iç hesaplaşması olduğu ihtimali
üzerinde durdular.

2 Nisan günü Batman-Silvan karayolu Malagirt köyü mevkiinde korucular tarafından ateş açılan bir
araçtaki üç kişi kaçmayı başarınken, 9 Nisan tarihine kadar kendisinden haber alınamayan Ümit Sayın
Güzel adlı kişi, anılan günde Malabadi çayı yakınlarında öldürülmüş halde bulundu.

22 Mayıs günü Tunceli'nin Yeşilkaya köyü yakınlarında, Mahmut Arda adlı kişinin cesedi bulundu.
Jandarma yetkilileri, adı geçenin "PKK'nin bölgedeki mali sorumlusu olup, kaynakları çıkarları için
kullandığı" gerekçesiyle öldürüldüğünü ileri sürdüler.

20 Mayıs günü İstanbul Şişli'de, aracının içinde Mecidiyeköy yönüne seyir halinde olan Kudrettin
Gören adlı kişiye, sol tarafından gitmekte olan araçtaki kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Yaralanan
Gönen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

28 Mayıs günü Urfa'nın Hilvan ilçesinde, adliyenin yazıişleri görevlisi olan Celal Terk, evinde
öldürülmüş bulundu. Kimlerce vurulduğu belirlenemeyen Terk'in vücudunda yedi adet kurşun izi tesbit
edildi.

1 Mayıs günü İstanbul'un Kartal ilçesi Villa sokak üzerindeki bir inşaatta, kimliği belirsiz kişilerce
öldürülmüş biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu. Yapılan incelemede, birinin üzerinde Adem Celep
adına düzenlenmiş kimlik bulundu.

28 Mayıs günü İstanbul'un Sarıyer ilçesinde rıhtıma bağlı bir tekneye kimliği belirsiz kişilerce yapılan
silahlı saldırıda Sonay Alp adlı kişi yaşamını yitirdi.

29 Mayıs günü İstanbul Küçükyalı'da, banka emeklisi Asım Acar, evinin banyosunda boğazından ve
bileklerinden kesilmiş halde öldürülmüş bulundu.
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18 Mayıs günü İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı semtinde bir eve kimliği belirsiz kişilerce yapılan
silahlı saldırıda, Ebru ve Işık Balkan adlı ikiz kardeşler, boğazları kesilerek öldürüldü.

4 Haziran günü Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Boşat köyünde, biri kadın ikisi çocuk 3 kişinin cesedi
bulundu. Dilencilik yaptıkları belirtilen bu kişilerin, Devlet hastanesinde yapılan otopside, silahla
öldürüldükleri belirlendi.

5 Haziran günü İstanbul'un Eyüp ilçesinde, kendisinden bir haftadır haber alınamayan Sinem Tetik adlı
lise öğrencisi, Kemerburgaz Pirinççiler mevkiinde, vucudu parçalanmış halde ölü bulundu.

14 Haziran günü, Elazığ'da, Aksaray mahallesi Kümesevler yolunda, 25 yaşlarında olduğu sanılan bir
kadının cesedi bulundu. Kimliği saptanamayan kadının el ve ayakları bağlanarak başına poşet
geçirilmek suretiyle öldürüldüğü belirlendi.

11 Haziran günü, Şırnak'a bağlı Kumçatı beldesi yakınlarında, bir erkek cesedi bulundu. Şırnak Devlet
Hastanesi morguna kaldırılan kişinin üzerinde kimliğini belirleyen herhangi bir belge çıkmadı.

24 Haziran günü Şırnak'a bağlı Sivesor (Üçağaç) köyü yakınlarında, iki haftadan beri kayıp olduğu
bildirilen M. Salih Kalenderoğlu adlı kişi ölü bulundu. Devlet Su İşleri'nde görevli olduğu belirlenen adı
geçenin, nasıl kaybolduğu ve ölüm nedeni konusunda bilgi edinilemedi.

29 Haziran günü Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Alıntepe köyü yakınlarında, 35 yaşlarında olduğu
belirlenen bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen kişinin bir hafta kadar önce öldürülmüş
olduğunun saptandığı ve yabancı uyruklu olma olasılığı üzerinde durulduğu belirtildi.

24 Haziran günü Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kavalı köyündeki bir buğday tarlasında, bir erkek cesedi
bulundu. Yapılan incelemede, ölen kişinin 25 gün önce kaybolan M. Salih Sunartekin adlı kişi olduğu
belirlendi.

Yargısız İnfaz, İşkence Sonucu, Kuşkulu ve Gözaltında Ölümler

16 Ocak günü İstanbul Sarıgazi'de, eski Şile yolu Kayalıdere bölgesinde, Veli Köse adlı kişi, ensesine
kurşun sıkılmış halde bulundu. Emniyet yetkililerince, Köse'nin "polis ajanı olduğu" gerekçesiyle,
DHKP-C militanları tarafından öldürüldüğü öne sürülerek, cesedinin yanında örgüte ait yazılı bir notun
bulunduğu belirtildi.

11 Ocak günü Kayseri il merkezinde, otomobilinin içinde yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle, bir
apartmandan inen K. Kaya adlı kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Selçuk Yavuz adlı kişi sırtından
darbe alarak yaralandı ve hastaneye kaldırılırken öldü.

Eskişehir'in İmişehir köyünde oturan ve cezaevindeki tutukluların yakınlarını cezaevi ile kent
merkezine götürüp getiren Ercüment Öztürk adlı kişi, otogarda sivil bir ekip tarafından gözaltına
alındıktan sonra eli ve kolu bağlı, tarım ilacı içirilmiş halde bir tarlada ölü bulundu. FP milletvekili M.
Bekaroğlu, konuya ilişkin TBMM'de İçişleri Bakanlığına yanıtlanması istemiyle verdiği soru
önergesinde, adı geçenin eşinin Öztürk'ün gözaltında olup olmadığına ilişkin vermek istediği dilekçenin
uzun süre bekletildikten sonra savcılıktan havale edildiği Emniyet Müdürlüğüne başvurusuna yanıt
olarak kadına eşinin burda olmadığının söylendiğini, daha sonra başvurduğu Mazlum Der'in girişimiyle
eşinin terörle mücadele şubesinde olduğunun öğrenildiğini, ancak kısa süre sonra emniyet
müdürlüğünce telefonla aranan Öztürk'ün evindeki eşine, kocasının rahatsızlandığı için hastaneye
kaldırıldığının söylendiğini, hastane yetkililerinin Öztürk'ün hastaneye el ve kolları bağlı durumda ölü
olarak getirildiğini ifade ettiklerini belirterek, ailesinden gizlenen keyfi gözaltı olayının açığa çıkması
üzerine, tarım ilacı içirilip tarlaya atıldığı kuşkusunu ortaya çıkardığını söyledi.

2 Şubat günü Ankara'nın Siteler semtinde Hurşit Köse adlı müteahhitlik yapan kişi, bürosuna gelen T.
Akça adlı kişinin silahlı saldırısına uğradı. Boynundan yaralanan Köse, hastaneye kaldırılırken öldü.

4 Şubat günü Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Pembeviran mezrasındaki bir eve baskın düzenleyen
güvenlik güçleri, evde bulunan ve Hizbullah örgütünün askeri kanat sorumlularından olduğunu öne
sürdükleri Davut Kınay adlı kişiyi, teslim olması yönündeki çağrıya ateş ederek karşılık verdiği ve
çatışma çıktığı iddiasıyla öldürdüler.
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İHD Diyarbakır şubesine 26 Şubat günü başvuran Sultan Bilden, oğlu Hakan Bilden'in askerlik yaptığı
Balıkesir'in Bandırma ilçesi hava üssünde kazayla öldüğü söylenerek cesedinin verildiğini söyledi.
Bilden, yaptığı açıklamada, oğlunun yılbaşı gecesi arayarak aynı bölükte birinin kendisini sıkça ölümle
tehdit ettiğini belirttiğini, ertesi gün adının H.Öztürk olduğunu söyleyen bir başçavuşun, oğlunun görev
yaptığı bölükten arayarak Hakan'ın yaralandığını aktardığını söyledi.

16 Şubat günü İstanbul Büyükada'da, Mardinli Sincar aşireti reisi M. Sincar'ın kardeşi Sadettin Sincar,
G Karaca adlı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

25 Şubat günü Diyarbakır'da, Şehmus Keleş adlı kişi, Urfakapı semtindeki bir kahvehanede, Eyüp Ç.
adlı kişinin silahlı saldırısına uğradı. Keleş, kafasına sıkılan tek kurşunla olay yerinde öldü.

İHD Diyarbakır şubesine telefonla yapılan başvuruda, 4 Şubat günü Mardin ili Dargeçit ilçesi
mezarlığına gece saatlerinde bir cesedin gömüldüğü açıklandı. Cesedin Ocak ayından beri kayıp olan
HADEP Silopi ilçe yöneticilerinden biri olabileceği kuşkusuyla teşhis konusunda başvuran İ. Tanış,
ölen kişinin Dicle nehrinden geçmek isterken askerlerce vurulan bir PKK militanı olduğunu söyledi.

5 Mart günü Adana'da; bir süre önce askerlikten firar ettiği bildirilen Ahmet Yılmaz adlı kişiye, "dur"
ihtarına uymadığı iddiasıyla ateş açıldı. Bir jandarma astsubayının silahından çıkan kurşunun isabet
ettiği Yılmaz, hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

15 Mart günü Aydın ilinin Telsiztepe semtindeki ev aramalarında, evinin izinsiz aranmasına karşı çıkan
Resul Aydemir, polislerce önce dövüldü daha sonra gözaltına alınan kardeşlerinin konulduğu polis
otosunun önünde durunca ezilerek öldürüldü. Aydın Valiliğince yapılan açıklamada, adı geçenin
fenalaştığı için öldüğü öne sürülürken, görgü tanığı T. Aydemir, göğsüne vurulduğu için yere
düştüğünü ve üstüne aracın sürüldüğünü söyledi.

15 Mart günü Diyarbakır il merkezindeki bir alışveriş merkezinde, Şahin Kavuçin adlı kişi, bilinmeyen
bir nedenle aralarında tartışma çıkan N. Kayaalp adlı bir polis memuru tarafından öldürüldü. Kavuçin'i
silahıyla başından vuran polis memuru gözaltına alındı.

17 Mart günü Diyarbakır'ın Koşuyolu semtindeki Oryıl petrol kavşağında, Selahattin Atlı kişi silahla
vurularak öldürüldü. Görgü tanıkları, Yenişehir Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan adı geçenin,
kavşaktaki polislerin "dur" ihtarına uymadığı için sırtından vurulduğunu ifade ederken, polis
telsizlerinden geçen anonslarda ise, Atlı'nın "intihar ettiği" öne sürüldü.

19 Mart günü, Trabzon'da gözaltına alınan Asım Ceylan adlı kişi, polis aracının içinde yaşamını yitirdi.
Evinin yakınlarında ateş edilmesi üzerine sokağa çıkıp bağırdığı için dövülerek polis aracına konulan
Ceylan için Numune Hastanesi tarafından verilen ölüm raporunda, adı geçenin sırt ve boynunda darp
izleri olduğu belirtildi. Amcası A. Ceylan da, yeğeninin ellerine kelepçe takıldıktan sonra , yere yatırılıp
tekme-tokat dövüldüğünü söyledi.

28 Mart günü Diyarbakır'ın Bağlar semtindeki bir eve polislerce düzenlenen baskında, Hizbullah örgütü
üyesi olduğu iddia edilen Hasan Sarıağaç adlı kişi öldürüldü. Emniyet yetkilileri , adı geçenin polislerin
teslim olması yönündeki uyarısına ateşle karşılık verdiğini ve çıkan çatışmada vurulduğunu öne
sürdüler.

3 Mart günü İstanbul Esenyurt'ta, "kız kaçırdığı" iddiasıyla gözaltına alınmak istenen Ahmet Yıldız adlı
kişi jandarmanın ateş açması sonucu öldü. Görgü tanıklarından olan Yıldız'ın çalıştığı işyerinin sahibi
G. Avşar; işyerinde yumurta yüklemekte olan Yıldız'ın, gözaltına almaya gelen jandarmanın "dur" ihtarı
üzerine elini kaldırıp durduğunu, direniş göstermediğini ve boğuşma yaşanmadığını, bir uzman
çavuşun kolunu büktükten sonra sırtına silahı dayayıp ateş ettiğini açıkladı.

2 Mart günü İstanbul Göztepe'de bir inşaat şirketine silahlı iki kişinin girdiği üzerine olay yerine gelen
polisler, M. Oymak adlı kişiyi gözaltına alırken, ölen Zeynel Kurt'un, kaçarken başına tek kurşun
sıkarak intihar ettiğini öne sürdüler. Kurt'un DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı açıklandı.

2 Nisan günü İstanbul Bağlarbaşı'nda İsmail Çor adlı kişi güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldü.
Resmi açıklamada, Çor'un iki arkadaşıyla, "oto hırsızlığı" yaptıkları iddiasıyla kovalandığı ve teslim
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olmaları yönündeki çağrıya ateşle karşılık verdikleri öne sürülerek çıkan çatışmada, Çor'un kasığından
yaralandığı ve hastaneye kaldırılırken öldüğü belirtildi.

7 Nisan günü, İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı semtinde, Sait Yılmaz ve Mustafa Yanbul adlı
kişilere Sincar aşireti reisi M. Sincar'ın adamları olan U. Atila ve Ş. Uyar adlı kişiler tarafından yaylım
ateşi açıldı. Olayda S. Yılmaz anıda ölürken, İ. Yanbul kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

18 Nisan günü İzmir'in Bornova ilçesinde gözaltına alınan Haşim Belek, ertesi gün nezarethanede ölü
bulundu. . İki ay önce bir kadının öldürülmesiyle ilgili alınan Belek'ın ölümüyle ilgili Emniyet yetkilileri
yaptıkları açıklamada, nezarete alınmadan önce Belek'in ayakkabı bağcıkları ve kemerinin alındığını,
daha sonra üşüdüğünü söyleyerek istediği parkasının cebindeki kemerle intihar ettiğini öne sürdüler.

25 Nisan günü Manisa'da; Ruh Sağlığı ve Hastanesi mahkum koğuşundan kaçmaya çalıştığı iddia
edilen M. Ali Kurtuluş adlı mahkum, jandarmaların açtığı ateş sonucu öldü. Adı geçenin, istediği suyu
vermek için koğuşa giren jandarmaların silahını alıp bahçeye doğru kaçarken "dur" ihtarına uymadığı
için vurulduğu açıklandı.

29 Nisan günü Balıkesir'in Edremit ilçesi Camcı köyü yakınlarında Abdullah Üçbaş adlı kişi, özel tim
görevlileri tarafından öldürüldü. Birkaç gün önce Çanakkale'nin Çan ilçesi cezaevinden dört kişiyle
birlikte firar eden adı geçenin, "dur" ihtarına uymadığı için vurulduğu ileri sürüldü.

24 Nisan günü Çanakkale'nin Çan ilçesi Cezaevi'nden firar eden dört mahkuma, Yenice ilçesi Kalkım
beldesi yakınlarında jandarma tarafından ateş açıldı. Olayda Abdullah Üçbaş adlı mahkum yaşamını
yitirdi.

8 Nisan günü İstanbul Sarıgazi'de devriye gezen jandarmaların bir otomobile ateş açmaları sonucu
Mevlüt Volkan Sevim adlı genç, yaşamını yitirdi. İHD İstanbul şubesine başvuran babası Ş. Volkan,
oğlunun jandarmalarca bilinçli olarak vurulduğunu, yaralı olmasına karşın hastaneye gecikmeli
kaldırılması nedeniyle tedavisi geciktiği için öldüğünü belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi ve hukuki
yardım talebinde bulundu.

10 Nisan günü İstanbul'un Üsküdar ilçesi Örnek mahallesinde, bir polis minibüsüne ateş ateş açılması
sonrası kaçan kişilerin gasp etmek istedikleri araçta bulunan bir kişiye polislerce ateş açıldı. Olayda,
ilköğretim okulu müdür yardımcısı Ahmet Öztürk ağır yaralandıktan sonra, kaldırıldığı hastanede öldü.

25 Nisan günü İstanbul Bahçelievlerde, Ö. Aslan adlı kişiye ait ticari aracı gaspetmeye çalışan iki
kişiden biri, olaya müdahale eden M. Tanışman adlı polisin silahını kaparak ateş açtı. Olayda aracı
gaspedilmek istenenin kardeşi Engin Aslan yaşamını yitirdi.

24 Mayıs günü İstanbul Üsküdar'da Emniyet Müdürlüğü asayiş bürosunda görevli bir komiser
yardımcısı ile bir kişi arasında çıkan kavga sırasında polislerin ateş açması üzerine, olayı Bingöllüler
Derneği lokalinin balkonundan folklor hocası izleyen Muhammet Bozyiğit, göğsünden isabet aldı.
Yaralanan Bozyiğit, hastaneye kaldırılırken öldü.

27 Mayıs günü Batman'ın Bahçelievler mahallesinde, Hizbullah örgütü üyesi olduğu iddia edilen Şafi
Demirağ adlı bir kişi polislerce öldürüldü. Polis yetkilileri olayla ilgili yaptıkları açıklamada, devriye
gezen polislerin kuşkulu gördükleri ve kimlik sordukları kişinin ateş açması üzerine çatışma çıktığını
öne sürdüler.

1 Mayıs günü Diyarbakır'da, Çınar ilçesinin ANAP'lı belediye başkanının oğlu Bahattin Arzu, uğradığı
silahlı saldırı sonucu öldü. Katil zanlısı olarak yakalanan Ö. Öztürk adlı kişi, olay yerindeki tatbikat
sırasında suçunu itiraf ederek, Arzu'yu kan davası nedeniyle öldürdüğünü açıkladı.

14 Mayıs günü Diyarbakır Elazığ karayolundaki iplik fabrikası karşısında yürümekte olan Muhammet
Ulu ve eşi Belkız, iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. M. Ulu'nun öldüğü olayla ilgili açıklama yapan
polis yetkilileri, cinayetle ilgili üç kişinin gözaltına alındığını ve olayın kan davasından meydana
geldiğinin belirlendiğini söylediler.
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Çatışmalarda Ölenler

Olağanüstü Hal Bölge Valiligi'nce yapılan açıklamada, 9 ve 10 Ocak günleri Şırnak ili kırsal kesiminde
meydana gelen çatışmalarda 6 PKK militanının öldürüldüğü belirtildi.

25 Ocak günü Batman ili Gercüş ilçesi kırsalındaki bir sığınakta 35 yaşlarında bir erkek cesedi
bulundu. Savcılığın araştırmasına göre, cesedin çatışmada ölen bir PKK militanına ait olduğu
açıklandı.

8 Şubat günü Erzincan'ın Kemah ilçesi yakınlarındaki Acemoğlu bölgesinde meydana gelen
çatışmada, TİKKO militanı oldukları öne sürülen 4 kişi yaşamını yitirdi.

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nce yapılan açıklamada, 19 Mart günü bölgede meydana gelen
çatışmada 7 PKK militanı ile 2 askerin öldüğü bildirildi.

13 ve 14 Nisan günleri Diyarbakır'ın Kulp ve Lice ilçeleri ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasındaki bölgede
meydana gelen çatışmada, 5 asker ile 9 PKK militanı öldü.

Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin yaptığı açıklamada; 24 ve 25 Nisan günleri Hakkari ili kırsalında çıkan
çatışmada 4 PKK militanının öldüğü bildirildi.

Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin açıklamasına göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesi yakınlarında 21-23 Mayıs
günleri arasında meydana gelen çatışmalarda 1 asker ile PKK militanı 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin yaptığı açıklamada, 6 ve 11 Haziran günleri Hakkari ili kırsal
bölgesinde meydana gelen çatışmalarda, üçü Suriye uyruklu 7 PKK militanı ile 2 askerin öldüğü
bildirildi.

26 Haziran günü Diyarbakır ili kırsal bölgesinde meydana gelen çatışmada 3 PKK militanı, 28 Haziran
günü de Tunceli'nin Ovacık ilçesi Çayırdüzü bölgesinde Y. Altun adlı Tikko örgütü militanı yaşamını
yitirdi.

Sivillere Yönelik Eylemlerde Ölen ve Yaralanan (Mayın ve Bomba Patlaması, Güvenlik Güçlerinin
Ateş Açması)

19 Ocak günü Van'ın İstasyon mahallesi yakınlarındaki bir çöplükte buldukları ve eve getirerek
kurcaladıkları bombanın patlaması sonucu, yaşları 6-14 arasında değişen 5 çocuk yaralandı.

12 Şubat günü Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kızılca köyü yakınlarında, İran'dan kaçak motorin
getirdikleri öne sürülen bir gruba askerler tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

22 Şubat günü Edirne'nin Büyükismailçe köyü yakınlarında, Türkiye-Yunanistan sınır bölgesinde, "dur"
ihtarına uymadığı ileri sürülen İlhami Arslan adlı kişi, askerlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı.

27 Şubat günü Ankara-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü, mola verilen Bolu'nun Kaynaşlı ilçesi
yakınlarında bir kişi tarafından kaçırıldı. Direksiyona geçen korsanın bir süre sonra otobüsten
tekmeleyerek dışarıya attığı Jale Toğrul adlı kadın, düşme sonucu yaşamını yitirdi.

14 Şubat günü Muğla'nın Marmaris ilçesinden İzmir yönüne gitmekte olan bir yolcu otobüsü, Aydın ili
yakınlarında silahlı kişiler tarafından kurşunlandı. Olayda yolculardan Ş. Bayram ve O. Çinerli
yaralandı.

11 Mart günü Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Abalı köyünde, yola döşeli mayına basan Musa Başbuğ
adlı 11 yaşındaki çocuk, oluşan patlama sonucu yaralandı.

29 Mart günü Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Doğanca köyü yakınlarında, Mehmet Taş adlı kişi, hayvan
otlatmakta olduğu arazide, bulduğu bombanın patlaması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı
hastanede yaşamını yitirdi.
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29 Mart günü Türkiye -Yunanistan sınırını geçmek isteyen Adnan Çevik ve Yusuf İşler adlı kişiler,
mayın patlaması sonucu öldüler. Adı geçenlerin cesetleri Yunanistan güvenlik görevlileri tarafından
bulundu.

1 Nisan günü, Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Şeyhhamza köyü yakınlarında, boş arazide bulduğu el
bombasını kurcalayan Veysel Bozkurt adlı çoban, oluşan patlama sonucu yaralandı.

2 Nisan günü Urfa'nın Siverek ilçesind, Esmerçayır mahallesindeki bir kahvehaneye kimliği belirsiz
kişilerce otomatik silahlarla ateş açılması sonucu, Murat, Mahmut ve Mehmet Toğrul adlı kişiler
yaralandı.

7 Nisan günü Bitlis'in Mutki ilçesinin Geyikpınar köyü yakınlarında hayvan otlatmakta olan 12
yaşındaki Seyithan Çakırgöz, araziye döşenmiş mayına basması sonucu oluşan patlamada öldü. Aynı
gün Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Tokağaç köyü yakınlarında , buldukları bombayı kurcalayan 7 ve
8 yaşındaki İkbal ve Erdal Acar, bombanın patlaması sonucu yaralandı.

13 Nisan günü Mardin'in Kızıltepe ilçesi yakınlarındaki boş arazide hayvan otlatan çocukların bulduğu
el bombasını kurcalamaları sonucu oluşan infilakte Salih Kılıç adlı kişi ile çocukları 3 ve 10 yaşındaki
Ahmet ve Hediye Kılıç yaralandı.

26 Nisan günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler (Zizon) köyü yakınlarında hayvan otlatan
köylülere Kamışlı Jandarma Karakolundan ateş açılması sonucu Sadi Aslan adlı kişi ölürken, Cüneyt
Aslan yaralandı. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarmaların bir hırsızlık ihbarını
değerlendirmek için adı geçenleri izlediği ve "dur" ihtarına uymadıkları için ateş edildiği belirtildi.

1 Mayıs günü Batman'a bağlı Suçeken köyü yakınlarında .bulduğu el bombasını kurcalayan Mesut
Ekinci adlı kişi, patlama sonucu yaşamını yitirdi. Aynı gün Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kolludere
beldesi yakınlarında hayvan otlatırken araziye döşeli mayına basan Cevdet Karabay, oluşan patlama
sonucu öldü.

22 Mayıs günü Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki askeri bölgede bulduğu patlamamış roketatar
mermisini kurcalayan 13 yaşındaki Ahmet Özgür, oluşan patlama sonucu öldü.

Türkiye -Yunanistan sınır bölgesindeki mayınlı arazide, 25-30 yaşlarında 2 kişinin cesedi bulundu. Söz
konusu kişilerin yirmi gün kadar önce öldükleri belirlendi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi yakınlarındaki sınır bölgesinde, Türkiye'ye kaçak yoldan girmek istedikleri
iddiasıyla bir gruba jandarmalar ateş açtı. Olayda, kaçakçılara yardım ettiği ileri sürülen 1 kişi öldü.

21 Haziran günü Hakkari'nin Çukurca ilçesi yakınlarında, adı belirlenemeyen bir kişi, araziye döşenmiş
mayına basması sonucu oluşan patlamada yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

11 Haziran günü Şırnak'ın Silopi ilçesinden Derebaşı köyüne tarım işçilerini taşıyan kamyonun, yola
döşeli mayına çarpması sonucu oluşan patlamada, Remzi Eren, Bedirhan Aydınlık ve sürücü
Fethullah Çiğdem olay yerinde ölürken, yaralanan 5 kişi Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltında Haber Alınamayan - Kaybolduğu İddia Edilen

HADEP'in Şırnak ili Silopi ilçe örgütü başkanı Serdar Tanış ve ilçe örgütü sekreteri Ebubekir Deniz, 25
Ocak günü jandarma komutanlığına çağrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamadı. Yapılan
başvurular sonucu, Tanış ve Deniz'in karakola çağrıldıklarının kabul edilmesine karşın, Şırnak Valiliği,
Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü ile Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, TBMM, Uluslararası Af Örgütü
nezdinde yapılan tüm başvuru ve girişimlere rağmen adı geçenlerin akibetleri hakkında bugüne dek
bilgi edinilemedi.

Trabzon'un Of ilçesindeki imam hatip lisesinde öğretmen olan Hasan Kavzaoğlu, Giresin İl Jandarma
Komutanlığı'nda gözaltına alındıktan sonra akibeti öğrenilemedi. Mazlum-Der'e başvuran annesi M.
Kavzaoğlu, gözaltı olayından hemen ve iki gün sonra evlerinin jandarmalarca arandığını belirterek,
kardeşleri için başvuran Hasan'ın ağabeylerine de, niçin gözaltına alındığı ve nerede tutulduğu
konusunda bilgi verilmediğini söyleyerek, endişe içinde olduklarını ve bilgi alınması için gerekli
merciler nezdinde girişimlerde bulunmasını istedi.
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İşkence - Kötü Muamele Görenler ve İşkence İddiaları

11 Ocak günü Siirt'te gözaltına alındıktan sonra tutuklanan HADEP il örgütü başkanı Ahmet Konuk,
tahliyesinden sonra yaptığı açıklamada, cezaevine girişte askerlerce maruz kaldığı dayak sonucu,
gözünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu açıkladı. Konuk, sevkedildiği
hastaneden rapor verilmediğini ve tutuklu bulunduğu iki gün boyunca tecrit koşullarında tutulup kötü
muameli gördüğünü söyledi.

24 Ocak günü İstanbul Dolapdere'de gözaltına alınan Durmuş Baysal, Beyoğlu Emniyet
Müdürlüğü'nde işkence gördüğünü açıkladı. "Kuşku" üzerine, bir benzincide otururken alındığını
anlatan Baysal, tekme-tokat dövüldüğünü, tuvalete götürülerek hortumla ıslatıldığını , ağzının ve
gözünün bantlandığını söyledi. Baysal'a adli tabiplik tarafından 5 günlük rapor verildi.

23 Ocak günü Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı köylerde, "koyun çaldıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 11
kişi işkence gördüklerini açıkladılar. Serbest bırakıldıktan sonra savcılığa başvuran köylüler, ilçenin
jandarma karakolunda gözlerinin bağlandığını, elleri kelepçeli halde üstlerine çıkılıp çiğnendiklerini,
ayakkabılarının çıkarılarak ayaklarına copla vurulduğunu belirterek askerler hakkında suç
duyurusunda bulundular.

27 ve 30 Ocak günleri Antep'te, Atılım gazetesinin F tipi cezaevleri konulu özel sayısının dağıtımı
sırasında gözaltına alınan muhabirler Vedat Karaca, Murat Çöçelli ile dağıtımcıları Fidan Alpdoğan ve
Hatice Yalvaçlı gözaltına alındıkları emniyet müdürlüğünde işkenceye maruz kaldılar. Kaba dayak,
askıya alınma, buz kalıbıyla tecavüz girişimi, tazyikli su sıkma gibi muamelelere uğradıklarını anlatan
mağdurlardan Alpdoğan ve Yalvaçlı'ya hastaneden rapor verildi.

11 Ocak günü Ankara'da, Hukuk Fakültesi Cebeci kampüsünde F tipi cezaevleri ile ilgili basın
açıklaması yapmak isterken, olaya müdahale eden Çevik Kuvvet polislerince gözaltına alınan
öğrencilerden tutuklanan Kemal U., Ali Ç., Cihangir A., Memet U., Erhan G., Nuray A., İpek H. Ve
Engin Y, gözaltı süresince işkence gördüklerini ve kötü muamele ile karşılaştıklarını açıkladılar.

İHD İstanbul şubesine başvuran Erdal-Ahmat Adın kardeşler, 27 Ocak günü Beyoğlu karakolu
karşısındaki bir kahvehaneden, "kuşkulu" görüldükleri gerekçesiyle alınıp götürüldükleri Ekipler
Amirliği'nde işkence gördüklerini açıkladılar. Kafalarına vurulduğunu ve maket bıçağıyla kollarının
çizildiğini anlatan mağdurlar, koldaki kırık ve yaralara karşın hastaneye gönderilmediklerini söylediler.

İHD İstanbul şubesine başvuran Doğa Açıkel, 20 Ocak günü keyfi olarak gözaltına alındığı evinden,
götürüldüğü Maltepe Polis Karakolunda kabadayağa maruz kaldığını, kulağına aldığı darbeler
sonucunda duyma bozukluğu çektiğini açıkladı.

İHD İstanbul şubesine başvuran Atila Aşıcı, İ. Erkan Bayram, Savaş Gül, Rüya Kurtuluş, Hasan Ali
Uğur,, Ferdi Çiloğlu ve Gülnaz Türkmen, 14 Ocak günü Bakırköy Özgürlük meydanında cezaevi
katliamını protesto amaçlı yapılan eylem sırasında gözaltına alındıklarını , Bakırköy Karakolunda cop-
tekme-yumruklarla dövüldüklerini, dar ve havasız bir odada saatlerce bekletildiklerini, açıkladılar.
Karınlarına ve bellerine vurulmak suretiyle işkenceye tabi tutulduklarını anlatan mağdurlar bir çok
yerlerinden yara aldıklarını söylediler.

İHD İstanbul şubesine başvuran Bayla Başta, Harbiye güzergahında yürürken gözaltına alındığını,
önce postallarla kafasına vurulduğunu, polis aracında saçlarının yolunduğunu, daha sonra
götürüldüğü Harbiye Karakolunda konulduğu hücrede dövüldüğünü açıkladı. Kendisinden sonra
getirilen 2 kişiye de aynı uygulamayı yaptıklarını anlatan Başta, polis otolarının camlarını kırdığımız
yönünde kendilerine zorla tutanak imzalatılmaya çalışıldığını, reddetmeleri üzerine coplandıklarını, yüz
ve gözlerinde şişlikler oluştuğunu söyledi.

Cezaevlerine yapılan operasyonlardan sonra Maraş'ın Elbistan ilçesi cezaevine nakledilen, açlık grevi
ve ölüm orucunda olan tutuklular adına bir açıklama yapan Kazım Keleş, kendisiyle birlikte Satı Kaya.
Mesut-Bülent Tunç adlı arkadaşlarına cezaevi yöneticileri tarafından işkence yapıldığını söyledi. .

İHD Diyarbakır şubesine başvuran Naşit Önen, Kürt yazar M. Baksi'nin 4 Ocak günü yapılan cenaze
töreni sonrası gözaltına alındığını, götürüldüğü Emniyette darp edildiğini, küfür ve hakaretlere maruz
kaldığını açıkladı.
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İHD Diyarbakır şubesine başvuran Y. Can, 2 Ocak günü ziyaretine gittiği, Edirne F tipi Cezaevi'nde
tutuklu olan kardeşi Mahmut Yücel'e işkence yapıldığını söyledi. Kardeşinin kafa ve kaburgalarında
yarık ve kırıklar olduğunu, değişik yerlerinde de darp izi olduğunu ve rapor verilmesine karşın hücrede
tutulduğunu açıkladı.

Diyarbakır Barosu Cezaevi Komisyonunca yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak günü Yozgat
Cezaevi'nden Siirt Cezaevi'ne sevkedilen 13 tutukluya, sevk sırasında ve cezaevi girişinde işkence ve
kötü muamele yapıldığı belirtildi. İki gün boyunca hücrelerde tutulan tutukluların vücudunda yara ve
morluklar, kaburgalarında çatlaklar oluştu.

İHD Diyarbakır şubesine başvuran HADEP Bismil ilçe örgütü gençlik kolları üyesi 7 kişi, evlerinden
alınıp tutuldukları Emniyet'te, kabadayak, tazyikli su, beton zeminde bekletilme, yüksek sesle müzik
dinletme gibi işkence yöntemlerine maruz kaldıklarını açıkladılar. Söz konusu kişiler tedavi için TİHV
temsilciliğine yollandılar.

İHD Diyarbakır şubesine başvuran Yılmaz Varsak, Emniyet Müdürü Okkan'a suikast sonrası, 25 Ocak
günü işlettiği büfenin polislerce kırılıp tahrip edildikten sonra tekme-tokat dövülerek götürüldüğü
Emniyette, suikastı yapanları görüp görmediğinin sorularak darp edildiğini, maruz kaldığı kötü
muamele sonucu burnunun kırıldığını açıkladı.

İHD Diyarbakır şubesine başvuran Mehmet Eryılmaz, 25 Ocak günü evine giderken, birkaç sivil polis
tarafından durdurulup sokak ortasında darp edildiğini, kimliğinin alındığını ve hasta olduğunu
söylemesine karşın tekmelendiğini, yerlerde sürüklendiğini açıkladı. Kötü muamelenin gerekçesinin
kendisine açıklanmadığını belirten Eryılmaz, sadece ev adresinin sorulduğunu söyledi.

İHD İzmir şubesine başvuran Meral İpek, Ali Akgöl, Özgür Türe, 7 Ocak günü Menemen ilçesi Asarlık
Pazar yerende, F tipi cezaevlerine ilişkin yapılan eylemde gözaltına alındıklarını , yere yatırılıp darp
edildiklerini, götürüldükleri Emniyette ve yol boyunca dayağa maruz kaldıklarını açıklayarak gözaltı
süresince fiziki ve psikolojik işkence gördüklerini söylediler.

14 Şubat günü Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Yeni Gündem gazetesi dağıtımcısı Ali Çelik, evine baskın
düzenleyen polislerce dövülerek işkenceye maruz kaldı. Çelik, ertesi gün gittiği Devlet Hastanesinde,
kendisine "ancak savcılığın isteği üzerine rapor verilebileceği" belirtilerek rapor alamadığını söyledi.

19 Şubat günü Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Yorgançayır köyündeki evinden gözaltına alınan
HADEP üyesi Selahattin Öge'ye işkence yapıldı. İki kaburgası kırılıp beyin travması geçiren ve
alındıktan bir gün sonra ilçe yakınındaki yatılı bölge okulu civarında bulunan Öge; gözlerinin
bağlanarak bilmediği bir yere götürüldüğünü, kendisine bir kaç isim sorulduğunu, sabaha kadar
dövüldüğünü, daha sonra kafasına maske geçirilerek konulduğu araçtan bir kaç kilometre ötede
atıldığını açıkladı.

İHD Adana şubesine başvuran Burcu Gümüş, 12 Şubat günü, görevli olduğu Atılım gazetesi bürosuna
baskın yapan polisler tarafından tokat ve yumruklarla dövüldüğünü açıkladı. Büronun dağıtılmasına
karşı çıktığı için kötü muameleyle karşılaşan Gümüş'ün, dayak sonucu parmağı kırıldı.

İHD İstanbul şubesine 9 Şubat günü başvuran Osman Şimşek adlı kişi, Beyoğlu'ndaki bir
kahvehaneden 7 arkadaşıyla birlikte çıkarken gözaltına alındıklarını ve Emniyet Müdürlüğü araştırma
bürosunda tutuldukları sürece kabadayak ve kötü muameleye maruz kaldıklarını açıkladı.

İHD İstanbul şubesine başvuran Erdoğan Biçer, 15 Şubat günü bulunduğu bir cafeye polislerce
yapılan baskın sırasında alt kata indirilerek tekme-tokat dövüldüğünü, küfür ve kötü muameleye maruz
kaldığını, dayak nedeniyle dudağının çatlayıp yanağının şiştiğini açıklayarak hukuki ve tıbbi yardım
talebinde bulundu.

İHD İstanbul şubesine başvuran İzzettin Yücedağ, 21 Şubat günü oğulları Önder ve Ali ile birlikte
evlerinden gözaltına alındıklarını ve işkenceye tabi tutulduklarını açıkladı. Ayrı ayrı nezarethanelere
konulup küfür, hakaret ve dayağa maruz kaldıklarını ifade eden Yücedağ, yardım talebinde bulundu.
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İHD'ye başvuran Mehmet Şeker adlı kişi, 2001 yılı içinde Muş'ta dört kez keyfi gerekçelerle gözaltına
alındığını ve her defasında psikolojik işkence, kötü muamele, hakaret ve dayağa maruz kaldığını, bu
yüzden ruhsal sorunlarının oluştuğunu açıklayarak tıbbi yardım talebinde bulundu.

4 Şubat günü askerliğini yaptığı Denizli'de gözaltına alınıp sorgulanmak üzere Diyarbakır'a getirilen
Faruk Menekşe adlı kişiye, tutuklanmadan önce İl Jandarma Komutanlığı'nda tutulduğu süre boyunca
beton zeminde bir hücrede bekletilerek kabadayak yöntemiyle işkence yapıldı. Gözleri bağlanan
Menekşe sürekli tehdit edildi.

8 Şubat günü Diyarbakır'da gözaltına alınan Adil Demir ile jandarma sorgu merkezinde görüşen İHD
Diyarbakır şubesi hukuk komisyonu üyeleri, Demir'de halsizlik, el ve vücutta titreme, konuşmada
güçlük gibi olgular gözlemlediklerini , bu durumun mağdurun psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz
kalma olasılığını güçlendirdiğini söylediler.

İHD Diyarbaır şubesine başvuran Abdullah Şakar, 11 Şubat günü HADEP binasından çıkarken,
Mustafa Kırmızçiçek ve Hasan Şentemur ile alındıkları gözaltında işkence gördüklerini açıkladı. Şakar
sorgu süresince kabadayak, saçlarından çekilip duvara vurulma gibi muamelelere maruz kaldıklarını
söyledi.

11 Şubat günü Diyarbakır'da gözaltına alınıp tutuklanan A. Selam Bayram adlı kişi, Emniyette
tutulduğu sürede, ayak parmaklarından, göğüs ve koltuk altlarından elektrik şoku verilerek ve soğuk
zeminde bekletilmek suretiyle işkence gördüğünü açıkladı.

14 Şubat günü Mardin'in Nusaybin ilçesindeki evlerine güvenlik güçlerince baskın yapılan Hasine-Huri-
M. Ali Çelik adlı kişiler, evin içinde darp edilerek işkenceye maruz kaldılar Savcılığa suç duyurusunda
bulunan mağdurlardan Hasine Çelik'e, vücudunda darp izleri olduğuna ilişkin üç günlük rapor verildi.

8 Şubat günü Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gözaltına alınan Aylan Seyidoğlu ve Nagihan Özer ile,
tutuldukları jandarma sorgu merkezinde 16 şubat günü bir görüşme yapan İHD hukuk komisyonu
üyeleri, adı geçenlerin kendilerini ifade etmede güçlük çektiklerine, yüz ve gözaltlarında morluklar
olduğuna, giysilerinin dağınık ve gelişigüzel giyilmiş olduğuna tanık olduklarını belirterek, işkence
görmüş olabileceklerini ve psikolojik baskı altında olduklarını açıkladılar.

İHD Muş şubesine başvuran A Demir, O. Şahin, M. Şeker, A. Özalp, İ. Özer ve S. Turan adlı kişiler, 16
Şubat günü yapılan genel aramalarda bir kahvehaneden alındıkları gözaltında, kaba dayak yöntemiyle
işkence gördüklerini ve kötü muameleye maruz kaldıklarını açıkladılar

Diyarbakır'da 17 şubat günü evlerinden gözaltına alınan A. Selam Bayram, Ramazan Akkuş,Ramazan
Şimşek, ve Sıddık Göktürk ile bir güvenlik görevlisinin nezaretinde görüşen İHD hukuk komisyonu
üyeleri yaptıkları açıklamada, adı geçenlerin işkence gördüklerini beyan ettiklerini söylediler. Komisyon
üyeleri, mağdurların yüzlerinde çökme, el ve vücutlarında titreme gibi olgulara rastladıklarını belirterek,
fiziki ve psikolojik işkenceye tabi tutulduklarına ilişkin bir çok işarete rastladıklarını ifade ettiler.

İHD Diyarbakır şubesine başvuran Rojhat Altun, 21 Şubat günü alındığı gözaltında gözlerine yeşil bant
takılarak elektrik şoku verilmek ve tazyikli su sıkılmak yöntemiyle işkence gördüğünü açıkladı.

İHD Aydın şubesinde bir açıklama yapan öğrenciler Erdal Saran, Kürşat Şahin ve Çağrı Yağar,
oturdukları bir parktan alındıkları gözaltında, işkence gördüklerini açıkladılar. "Polise mukavemet
ettikleri" iddiasıyla savcılığa sevkedilen öğrenciler, araçta ve gözaltı süresince dövüldüklerini ifade
ettiler. Adı geçenlere daha sonra yollandıkları hastanenin doktoru tarafından işkence gördüklerine
ilişkin rapor verildi.

10 Mart günü Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Hasanoba, Yukarı Çır ve Aşağı Çır köylerine baskın
yapan özel tim ekipleri, arananlar listesinde olduklarını ileri sürdükleri HADEP üyesi Ferit Aksoy'a
işkence yaptılar. Köy dışındaki bir yerde buz üstünde çıplak halde bekletilip dövülen Aksoy, hakkındaki
iddiaları reddetmesi üzerine, gözaltına aldıkları Mustafa Güngör'den, Aksoy'un evini kazmasını
istediler. Karşı çıkan Güngör de, işkenceye maruz kaldı.
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16 Mart günü İstanbul'un Kasımpaşa semtinde, Newroz kutlamaları nedeniyle ateş yakan yaşları 9-12
arasında değişen A.D., R. Altun, F.Ç. ve H. İ. Adlı çocuklar işkence gördüklerini belirttiler. Konuldukları
araçta tekme-tokat dövüldüklerini anlatan çocuklar, Kasımpaşa Karakolunda da tehdit edilip
kendilerine zorla istiklal marşı okutulduğunu, sesleri kısılınca da dayağa maruz kaldıklarını söylediler.

23 Mart günü İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, Newroz kutlamalarından sonra gözaltına alınan 16
yaşındaki Vedat Gökçe'ye işkence yapıldı. Gözüne sprey sıkıldığını ve polis aracında dövüldüğünü
anlatan Gökçe,bir süre sonra baygın durumda yola bırakıldı. Civardaki kişilerce hastaneye kaldırılan
Gökçe'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kabarma ve cop izlerine rastlandı.

Van'da Newroz kutlamalarında gözaltına alındıktan sonra 25 Mart günü tutuklanan HADEP il gençlik
kolları üyeleri Viyan Abi ve Elif Talay'ın yakınları, adı geçenlere işkence yapıldığını ve bu nedenle
gözaltındayken iki kez hastaneye götürüldüğünü öne sürdüler.

20 Mart günü, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Acırlı beldesinde, sağlık ocağı tabibi Dr. Cem Sungur
Tutuk, hakkında suç duyurusu yaptığı bir kişi ile ilgili duruşmayı beklediği sırada, askerlerce dövüldü.
Daha sonra karakola götürülen Tutuk, bir astsubayın hakaret ve ağır dayağına maruz kaldı.

İHD Ankara şubesine başvuran Aytaç Şan, Serkan ve Ümit adlı 2 arkadaşıyla birlikte Keçiören Ülkü
Ocakları şubesinde işkence gördüklerini açıkladı. Evlerine giderken yanlarına gelen kalabalık bir
ülkücü grup tarafından zorla götürüldükleri Ülkü Ocağı'nda bir saat boyunca dövüldüklerini ve soğuk
suyun altında tutulduklarını anlatan Şan, olayı polise anlatmamaları yönünde tehdit edildiklerini
söyledi. Gözleri şişen ve moraran Şan'a, Keçiören Adli Tıp Kurumu'ndan bir haftalık "işgöremez"
raporu verildi.

İHD Konya şubesinde basına bir açıklama yapan Selçuk Üniversitesi öğrencisi Bakıl Açık, kampüste
saldırıya uğradıktan bir gün sonra fakültenin ülkücü reisi Y. Narin ve arkadaşları tarafından, önce
götürüldüğü bir evde odun ve kalaslarla dövüldüğünü, daha sonra Ülkü Ocağı Dergisi bürosunda da
beş saat süreyle tehdit edilip kötü muameleye tabi tutulduğunu söyledi.

16 Mart günü İstanbul'da Şahmettin Akyüz adlı kişi, MHP'ler tarafından dövülerek hastanelik edildi.
Kan-revan içinde getirildiği Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gazeteci ve polislere yaptığı
açıklamada, Marmara depreminden sonra sonra geldiği Yalova'dan, Kadıköy Belediyesi ve Çağdaş
Yaşamı Destekleme Derneği'nin yardımlarıyla geçimini sağlamaya çalıştığını anlatan Akyüz, kaldığı
eve gelen Ülkü Ocağı Başkanı M. Kara ve iki kişi tarafından götürüldüğü Ülkü Ocağı'nda sabaha kadar
dövüldüğünü söyledi.

Burdur'da kurulu Junior Kot Fabrikasında çalışan Hüseyin Şengil adlı işçi, tazminatsız işten çıkarılmayı
reddettiği için patronun gözetiminde T. Özkan ve B. Günder adlı güvenlik görevlileri tarafından işkence
gördü. Tekme ve coplu saldırıyla fabrikanın bodrum katına indirilen Şengil. bayıltılıncaya kadar
dövüldü. Yüzündeki kan temizlendikten sonra fabrikanın revirine kilitlenen Şengil, daha sonra dört gün
hastanede kaldı.

İHD Diyarbakır şubesine başvuran Sıddık Göçtürk, polislerce yolda yapılan aramada gözaltına
alındığını ve götürüldüğü Emniyette parmak uçlarına bağlanan kablolarla elektrik verilerek işkenceye
maruz kaldığını, yüksek sesle müzik dinletilerek baskı altında tutulduğunu söyledi.

İHD Muş şubesine başvuran Haşim Yiğit ve 4 arkadaşı, Newroz kutlamalarında gözaltına alındıklarını
ve tutuldukları süre boyunca kabadayağa maruz kaldıklarını ve kafalarının suya batırılmak suretiyle
işkence gördüklerini açıkladılar.

İHD Diyarbakır şubesine başvuran Hacı Bilyeci, "kuşkulu" şahıs olduğu gerekçesiyle alındığı
gözaltında; tazyikli su, ıslak halde pervane önünde bekletilme gibi yöntemlerle işkenceye maruz
kaldığını açıkladı.

İHD Diyarbakır şubesine başvuran Nuri Temel, 17 Mart günü evinden gözaltına alındığını ve tutulduğu
süre içinde başına yumrukla vurulmak suretiyle kötü muameleye tabi tutulduğunu açıkladı.

13 Nisan günü İstanbul Taksim'de, F tipi cezaevleri ile ilgili yapılan eylem sırasında gözaltına alınan 15
yaşındaki Behlül Ocak, işkence gördüğünü açıkladı. Eylemle ilgisinin olmadığını söyleyen Ocak;
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Taksim'de gezerken alınıp önce araçta tekmelendiğini, Beyoğlu Emniyet Amirliğinde ise kafasına
odunla vurulduğunu, dişlerinin kırıldığını, hastaneye sevkedildikten sonra serbest bırakıldığını ve Adli
Tabiplikten kendisine 10 günlük rapor verildiğini ifade etti.

24 Nisan günü Ankara'da Sincan F tipi Cezaevi'nde ölüm orucunda bulunan Yunus Özgür adlı tutuklu
sayım sırasında, halsiz olduğu için ayağa kalkmadığı gerekçesiyle gardiyanlarca dövülerek hastanelik
edildi. Tekme-tokat darbeleri sonucu fenalaşan Özgün; kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde üç gün
kaldıktan sonra cezaevine geri yollandı.

1 Nisan günü Mardin'de gözaltına alınan kabadayak, elektrik verme askıya alma ve buz üzerinde
yatırılma gibi yöntemlerle kendisine işkence yapıldığını açıkladı. Nurettin Karavil adlı kişi de gözaltına
alınıp tutuklandıktan sonra yaptığı açıklamada hortumla dövülme, elektrik verme yöntemiyle işkence
gördüğünü açıkladı.

Diyarbakır'da gözaltına alınan Fırat Erol, Ömer Polat, Serap Eroğlu, M. Ali Uslu, elektrik şoku,
kabadayak tazyikli su gibi işkence yöntemlerine maruz kaldıklarını açıkladılar

9 Nisan günü Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenci evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan 11
öğrenci, gözaltı süresince tutuldukları kapalı hücrede küfür ve hakaretlere maruz kalarak kabadayak
atıldığını, yüksek sesle müzik dinletilerek kötü muameleye tabi tutulduklarını açıkladılar.

İHD İstanbul şubesine başvuran Behlül Ocak, Hanifi Demir, Salih Demir, Duran Budak, Hasan Alkan,
Recep Yılmaz, gözaltına alındıkları 6 Nisan günü götürüldükleri Kulaksız Polis Karakolunda, elektrik
verme, kabadayak gibi fiziki, yüksek sesle müzik dinletme gibi işkence yöntemlerine maruz kaldıklarını
açıkladılar.

4 Nisan günü Mardin'de gözaltına alınan M. Şükrü Değirmenci, götürüldüğü Nusaybin karakolunda
beş gün boyunca sistematik işkenceye tabi tutulduğunu, sağlığının bu yüzden bozulduğunu açıkladı.

İHD İstanbul şubesine başvuran Celal Kaya ve İbrahim Özçelik, ölüm orucunda ölen B. Çoban'ın
cenaze töreninde gözaltına alındıklarını ve götürüldükleri Çevik Kuvvet Müdürlüğünde, sistemli
işkenceye tabi tutulduklarını, kabadayak atıldığını açıkladılar.

İHD Diyarbakır şubesine başvuran Orhan Yalçınoğlu, Orhan Toprak, Mehmet Güzel, 1 Mayıs
kutlamaları sırasında alındıkları gözaltında, işkence gördüklerini açıkladılar. Adı gecenler, Çarşı polis
karakolunda yüzüstü yere yatırılıp dövüldüklerini söylediler.

18 Mayıs günü İstanbul'da gözaltına alınan Egitim Sen üyesi ve Sosyalist İşçi gazetesi okuru Cem
Hire'ye işkence yapıldı. Gazete yönetimince yapılan açıklamada, gerekçesiz alınan okurlarının dayak
sonucu hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Tunceli'de 1 Mayıs kutlamaları sırasında gözaltına alınan Mehmet Güzel, Çarşı karakolunda
işkenceye tabi tutulduğunu, yere yatırılarak dövüldüğünü açıkladı.

İHD Diyarbakır şubesine başvuran Oya Aslan, Ulaş Aday, Şerif Güneş, Şahin Vural, M, Şerif Sabak,
Orhan Yasman, Bülent Yeşiloğlu, hukuk komisyonuna verdikleri bilgide, gözaltı süresince sürekli
duvara vurulma, tazyikli su sıkma gibi işkence yöntemlerine maruz kaldıklarını açıkladılar.

İHD İstanbul şubesine başvuran Cem Hire, 17 Mayıs günü gözaltına alınarak kabadayak yöntemiyle
işkenceye tabi tutulduğunu açıkladı.

İHD İstanbul şubesine başvuran Bünyamin Bilge ve Murat Bıyıklı, 9 Mayıs günü Beyazıt meydanında
gözaltına alındıklarını ve Langa Polis Karakolunda sopalarla dövülerek, başları duvara vurulmak
suretiyle işkence gördüklerini açıkladılar.

İHD İstanbul şubesine başvuran Ferhat Tağyar, İstiklal caddesinde gözaltına alınarak götürüldüğü
karakolda nezarette bulunan 14 kişi ile birlikte önce copla dövüldüklerini, daha sonra soyularak
üzerlerine su sıkıldığını belirterek işkenceye tabi tutulduklarını açıkladı.
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İHD İstanbul şubesine başvuran Yılmaz Kılıç, cezaevleri operasyonu sonrası eylemlerde gözaltına
alındığını ve karakolda fiziki işkenceye maruz kaldığını açıkladı.

İHD İstanbul şubesine başvuran Murat İpek, İstiklal caddesinde gözaltına alınarak götürüldüğü
karakolda, odunla kafasına vurulduğunu, üstüne su sıkıldığını açıklayarak işkence gördüğünü ve
kafasına dikiş atıldığını asöyledi.

Sincan F tipi cezaevinde hükümlü Necati Gönenç, avukatı K. Bayraktar'a yazdığı mektupta, maruz
kaldığı işkenceyi anlattı. İnfaz koruma memurlarının saldırısına uğradığını belirten Gönenç, ölüm
orucunda olmasına rağmen, yüzüne, karın bölgesiyle mide ve göğsüne vurulduğunu, düşerken de
tekmelendiğini ifade etti. Aynı cezaevinde kalan Ş. Çetinkaya, M. Güneş, H. Can Doğan, B. Güneşer,
Ahmet Gün, M. Yücesoy ve E. Şimşek adlı tutuklular, arama ve sayım sırasında cezaevi müdürünün
tanıklığında gardiyanlarca feci şekilde dövülerek işkenceye maruz kaldılar. Olayı, cezaevi ziyareti
sırasında öğrenen Ş. Çetinkaya'nın annesi Ş. Avcı, dayak ve işkenceden bayılan oğlunu cezaevi
revirinde serum takılmış halde gördüğünü söyledi ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılması için
Cumhuriyet Savcılığı ile Adalet Bakanlığı'na dilekçe verdi.

İHD İstanbul şubesinde basın toplantısı yapan C. Aydın, Konya'nın Ermenek ilçesi cezaevinde tutuklu
olan ağabeyi Ahmet Korkmaz'ın işkence gördüğünü, konuşma ve hatırlama sorunu yaşadığını ve
yürüyemez durumda olduğunu söyledi. İHD şube yöneticisi avukat Oya Ersoy da, Korkmaz'ın Sami,
Ramazan ve Recep adlı cezaevi müdürleri tarafından kötü muameleye tabi tutulduğunu açıkladı ve
Ermenek Savcılığı'na iletilmek üzere Şişli Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

4 Haziran günü Muş ilinde gözaltına alınan Salih Aslan Emniyette tutulduğu nezarethanede gözleri
bağlanarak kaba dayak atılmak suretiyle işkence gördüğünü açıkladı.

Mardin'in Sürgücü beldesinde bir eve yapılan baskında gözaltına alınan HADEP üyeleri R. Üner, Ü.
Aşar, L. Nasipoğlu gözaltında tutuldukları sürece kabadayak, copla dövülme gibi yöntemlerle işkence
gördüklerini açıkladılar.

9 Haziran günü Diyarbakır'da gözaltına alınan Abdullah Turgay, hücreye konularak dövüldüğünü,
tazyikli su sıkıldığını, yüksek sesle müzik dinletildiğini açıklayarak işkence gördüğünü söyledi..

Diyarbakır'da 16 Haziran günü evlerine baskında gözaltına alınan Yasemin Ergin, Seher Durgaç,
Bayre Karataş, İHD hukuk komisyonu üyeleriyle yaptıkları görüşmede gözaltı süresince elektrik şoku
verilerek, saçları yolunarak ve suyla ıslatılmak suretiyle işkence gördüklerini açıkladılar.

Muş'un Malazgirt ilçesinde gözaltına alınan Haki, Şahin, İbrahim ve Zübeyir adlı kişiler, jandarma
karakolunda copla dövülerek, yere yatırılıp çiğnenerek işkence gördüklerini açıkladılar.

Bingöl'ün Yedisu ilçesi Elmalı ve Dinarbey köylerinden gözaltına alınan G. Adıbelli, A. Göze, İ. Tuluğ,
A. Sağlık, Y. Keser, Z. Aydıncı, M. Adıbelli, 1 Haziran günü gözaltına alınıp götürüldükleri jandarma
karakolunda işkence ve kötü muameleye tabi tutuldular.

İHD İstanbul şubesine başvuran Ü. Evren Dereli, Necati Baltacı, Erdal Bulut, Taksim'de gözaltına
alınıp götürüldükleri karakolda işkence gördüklerini, açıkladılar.

İHD İstanbul şubesine başvuran Mahfuz, Çınar, Ramazan Kurt, Oktay Mamuk, Nurullah Ölmez, 6
Haziran günü bir kahvehaneden gözaltına alındıklarını ve karakolda sopalarla dövülerek, üzerlerine su
sıkılmak suretiyle işkence gördüklerini açıkladılar.

İHD İstanbul şubesine başvuran Hakan Şimşek ve Deniz Akgül, 13 Haziran günü tutuklulara kart
gönderme eylemi için bulundukları Galatasaray postanesi önünde gözaltına alınıp götürüldükleri
karakolda kaba dayak atılarak işkenceye tabi tutulduklarını açıkladılar.

İHD İstanbul şubesine başvuran Kubilay Vural, 19 Haziran günü bir pastanenin önünde "kuşkulu"
olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını, önce orada dövüldüğünü, daha sonra götürüldüğü karakolda
işkenceye tabi tutulduğunu açıkladı ve davacı olduğunu belirterek hukuki yardım talebinde bulundu.
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Gösterilere Müdahale Sonucu Yaralananlar

23 Şubat günü İstanbul Güngören'de, PKK lideri A. Öcalan lehine gösteri yapmak istedikleri iddia
edilen bir grubun üzerine güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu, Rüzgar Bilge adlı kişi yaralandı.

28 Şubat günü İzmir'de, SİP il örgütü tarafından ekonomik durum ve özelleştirme konusunda yapılmak
istenen basın açıklaması için Kemeraltı'nda toplanan yetmiş kişilik gruba güvenlik güçlerinin yaptığı
müdahale sonucu, aralarında Partinin il yönetim kurulu üyesi B. Karpak ve avukat A. Aykan'ın da
olduğu 20 kişi yaralandı.

17 Mart günü Ankara'da, yeni ekonomik programı protesto amacıyla Kızılay Yüksel caddesinde
yapılan gösteriye güvenlik güçlerinin saldırarak müdahale etmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

16 Mart günü, Halepçe ve 16 Mart katliamlarının yıldönümü için İstanbul Üniversitesi Beyazıt
kampüsünde basına açıklama yapıp, merkez kampüse yürümek isteyen öğrencilere polisin
müdahalesi sonucu, dövülen 7 öğrenci yaralandı.
20 Mart günü Siirt ili Conkbayır mahallesinde Newroz kutlaması için toplanan bir gruba, lastik yastıkları
gerekçesiyle güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ikisi çocuk 7 kişi yaralandı.

11 Nisan günü Ankara'da Tandoğan meydanında Esnaf Sanatkarları Federasyonu'nun ekonomik
durumu protesto amacıyla düzenlediği mitinge bazı gruplara güvenlik müçlerinin müdahale ederek
saldırması sonucu, aralarında Kanal D televizyonu muhabirleri M. Kayıhan, E. Ozan, A. Gümüş,
Reuters Ajansı kameramanı Mert Özkan'ın do olduğu 10 gazeteci ve 70 kişi yaralandı.

7 Haziran günü Mersin'de, KESK'e bağlı sendikaların eyleminde SSK bölge müdürlüğüne doğru
yürüyüşe geçen göstericilere güvenlik güçlerinin saldırısı sonucu 14 kişi yaralandı.

7 Haziran günü Ankara Kızılay meydanında, sendika yasa tasarısını protesto gösterisi yapan KESK'e
bağlı memurların eylemine güvenlik güçlerince yapılan müdahalede üzerlerine gaz bombası atılması
sonucunda, Eğitim Sen Niğde şube başkanı İ. Mamak ile 7 kişi yaralandı. Aynı nedenle 26 Haziran
günü Kızılay'da Eğitim Sen Genel Merkezi önünde toplanan kamu emekçilerine güvenlik güçlerinin
müdahale ederek yaptığı saldırıda 18 kişi çeşitli yerlerinden yara aldı.

3 Haziran günü İstanbul Bahçelievler Cumhuriyet mahallesinde, bir grup gencin bir sokakta asılı
Fenerbahçe bayrağını indirmeye çalıştıkları iddiasıyla olay yerine gelen polislerin etrafa ateş açmaları
sonucu Ümit Yalçın adlı kişi, bacağından isabet alarak yaralandı.

Güvenlik güçlerine saldırılarda ölen - yaralanan

10 Ocak günü İstanbul'da Bağcılar Barbaros mahallesinde bir polis aracına düzenlenen saldırıda,
Haşim Kayık adlı polis memuru yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

24 Ocak günü Diyarbakır il merkezi Şehitlik kavşağında, Emniyet Müdürlüğü makam aracına ve eşlik
eden motosikletli eskortlar ve koruma aracından oluşan konvoya silahlı bir grup tarafından önce el
bombası atıldı, daha sonra ateş açıldı. Olayda, Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile birlikte Atila Durmuş,
Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy adlı 5 polis öldü.

3 Ocak günü İstanbul'da Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan bombalı intihar saldırısında, N. Canan
Tuncer adlı polis memuru yaşamını yitirdi. Olayda, saldırıyı yaptığı öne sürülen DHKP-C üyesi G. Koç
adlı kişi de öldü.

1 Nisan günü, İstanbul Bahçelievler Kocasinan'da devriye gezen bir polis aracına kimliği belirsiz kişiler
tarafından silahlı saldırı yapıldı. Olayda, K. Çağıran ve M. Sekman adlı polis memurları öldü. Olayı
daha sonra DHKP-C adlı örgütün üstlendiği açıklandı.

Tehdit edilen, ajanlık teklifi yapılan

2 Ocak günü, HADEP'in Şırnak-Silopi ilçe örgütü yöneticilerinden Süleyman Bakşi, işyerine gelen iki
Jitem elemanı tarafından kafasına silah dayatılarak tehdit edildiğini açıkladı. 3 Ocak günü de, Şırnak il
örgütü başkanı Resul Sadak, Diyarbakır'a giderken Şırnak-Cizre yolu üzerindeki Kasrik boğazında sivil
giyimli askerlerce durdurulup götürüldüğü Şırnak Alay Komutanlığı'nda, Partinin Şırnak ilçe ve
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beldelerinde örgütlenmesine izin verilmeyeceği söylenerek, aksi takdirde Kasrik boğazında
boğdurulacağı yönünde tehdit edildi.

İHD Ankara şubesine başvurarak şube sekreteri İlhami Yaban ile birlikte bir açıklama yapan Necdet
Karakuş, 9 Ocak günü Kızılay metro çıkışında sivil giyimli iki kişi tarafından götürüldüğü Güvenpark'ta,
para karşılığı ajanlık teklif edildiğini, kabul etmediği takdirde sonunun iyi olmayacağı yönünde tehdit
edildiğini söyledi.

İHD İstanbul şubesinde 17 Şubat günü bir açıklama yapan Marmara Üniversitesi Matbaacılık Bölümü
öğrencisi Sitem Ateş adlı üniversite öğrencisi, sivil polisler tarafından onbeş gündür izlendiğini, evine
açılan telefonlarda, tehdit edildiğini açıklayarak suç duyurusunda bulundu.

HADEP Cizre il örgütü başkanı Mehmet Dilsiz, 2 Şubat günü kendisine telefon açılarak, Kürtçe
konuşan biri tarafından Partiden ayrılması konusunda tehdit edildiğini, pamuk ektiği arazisine girişinin
de jandarmalar tarafından yasaklandığını açıkladı.

7 Şubat günü İstanbul'un Şişli ilçesinde Evrensel gazetesi dağıtan Kamer ve Düzgün Balıç, gözaltına
alındıkları Emniyette tehdit edilip, güvenliklerinin sağlanamayacağı söylenerek gazete satışından
vazgeçmeye zorlandılar.

İHD İzmir şubesine başvuran Bilgen Hızmay, cezaevi olaylarını kınama eylemlerini izleyen günlerden
16 Şubatta, iş çıkışında durdurulduğu polisler tarafından randevu verildiğini ve ajanlığa zorlandığını
açıkladı. Talimatlara riayet etmemesi durumunda 4 yaşındaki çocuğunun kaçırılacağı tehdidi yapılan
Hızmay, suç duyurusunda bulunması yüzünden 22 Şubat günü de telefonla tehdit edildi.

28 Şubat günü EMEP Kocaeli il örgütü yöneticisi Müslim Aktaş, polis olmayıp devletin üst
kademelerindeki görevliler olduklarını söyleyen üç kişi tarafından zorla konulduğu bir aracın içinde
tehdit edildiğini, parti çalışmaları hakkında kendisine sorular yöneltilip ajanlık yapma yönünde
zorlandığını açıkladı.

İHD İzmir şubesinde bir açıklama yapan Ercan Taşdemirler, 25 Mart günü Kemeraltı balık hali
yakınında dört kişi tarafından kaçırılıp, el ve gözleri bağlanarak bir araca konulduğunu, kendisine
resimleri gösterilen bazı kişileri tanımadığını ifade etmesi üzerine ağzına silah sokulup tehdit edildiğini
ve ajanlık teklifinde bulunulduğunu açıkladı.

14 Mart günü Ankara'da; Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyesi Taylan Gülhan, ajanlık yapmaya
zorlandı. Sendikanın yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Gülhan'ın Kavaklıdere'deki Mimar Kemal
Lisesi önünde kimliği belirsiz kişilerce bir araca konulup götürüldüğü kent dışındaki açık arazide tehdit
edildiği belirtildi.

Van'da gözaltına alınan HADEP'in il örgütü gençlik kolları üyeleri Nurettin Kızıltaş ve Lokman Gezgin,
gözaltı süresince polisler tarafından taciz edildiklerini ve faaliyette bulunmamaları konusunda tehdit
edildiklerini açıkladılar.

Adana 'da 3 Mayıs günü EMEP üyesi İlyas Özmen sivil polislerce gözaltına alınıp parti üyesi kişilerin
adları sorularak faaliyetler hakkında bilgi vermeye zorlandı. EMEP il örgütünce konuya ilişkin yapılan
açıklamada, üyelerinin saatlerce dolaştırıldığı ve tehdit edildiği belirtildi.

Uğradıkları Saldırılarda Yaralanan

2 Ocak günü İstanbul Beşiktaş'ta, tiyatro sanatçısı Baykal Kent, üç kişi tarafından önce sözlü, sonra
fiziksel saldırıya maruz kaldı. Başına yumruk darbeleri alan ve vücudunda ezikler oluşan Kent, Şişli
Etfal Hastanesinde tedavi altına alındı.

4 Ocak günü İstanbul Samatya'da SSK Hastanesinde görevli doktor Özkan Erdoğan, hastaneye
getirilen bir hastanın iki oğlu tarafından, hastaya yeterli ilgi gösterilmediği gerekçesiyle saldırıya
uğradı. Feci şekilde dövülen Özkan ağır darbeler sonucu travma geçirdi ve yüz kemiklerinde kırıklar
saptanarak tedavi altına alındı.
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8 Ocak günü İstanbul'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı Prof. Zekeriya Beyaz, okulda
öğrencilerle tanışma toplantısı yaptığı sırada, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından ve
elinden yara alan Beyaz, hastaneye kaldırıldı.

8 Ocak günü Antep'te Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Ali Dursun Karataş ve Mehmet Kartopu adlı
öğrenciler, okul çıkışında bir grup MHP'li öğrencinin saldırısına uğradılar. Adı geçenler hafif şekilde
yaralandı.

11 Ocak günü Kütahya'da, cezaevindeki yakınlarını ziyaret eden ailelere, Eğitim Sen şube binası
önünde yüzü maskeli kişiler tarafından saldırıda bulunuldu. Olayda, tutuklu yakınlarından Haldun
Karyol, aldığı bıçak darbeleriyle başından ve kollarından yaralanarak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

12 Ocak günü Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, belediye başkanı Ahmet Uz, makamına gelen ve
tartıştığı Ü. Erciyes adlı kişinin saldırısına uğrayarak yaralandı.

16 Ocak günü Ankara'da, büyükşehir belediye meclisinin toplantısı sırasında, bir öneriye karşı oy
kullanan meclisin CHP'li üyesi Muhsin Eren'e, MHP'li meclis üyeleri tarafından saldırı yapıldı. Yumruk
darbeleri sonucu yaralanan Eren'e adli tabiplikten iki günlük rapor verildi.

24 Ocak günü Bolu'da, Meslek Yüksek Okulundaki ülkücü öğrencilerin sol görüşlü öğrencileri okula
almayıp tehdit etmeleri üzerine çıkan kavgada, 30 kişilik ülkücü bir grubun saldırdığı sol gruba mensup
öğrencilerden İbrahim Akyol ve Tahsin Çağlar Kurtay yaralandı.

20 Ocak günü Ankara'nın Etlik semtinde, YÖK Başkanı K. Gürüz'ün sekreteri Filiz Y., bir kişinin
saldırısına uğradı. İki kolundan bıçaklanan Filiz, saldırı sonrası hastaneye kaldırıldı.

24 Ocak günü Manisa'da, E tipi cezaevinde yakınlarını ziyaret eden S. Karadağ, H. Ersoy, Kemal-
Münevver Gezici, görüş süresinin bittiğinin söylenmesinin ardından dışarı çıkmaya hazırlandıkları
sırada , infaz koruma memurlarının saldırısına uğradıklarını açıkladılar. Tekme ve yumruklarla dövülen
mağdurlar çeşitli yerlerinden yara aldılar.

26 Ocak günü Batman'da; Batman İleri adlı yerel gazetenin yazıişleri müdürü Kerem Korkmaz, gazete
bürosuna giderken saldırıya uğradı. İlan vereceklerini söyleyen kişiler tarafından yolu kesilen Korkmaz,
gazetede yer alan yazılarla ilgili tartışma çıkması üzerine dövüldü. Yaralanan Korkmaz'a kaldırıldığı
Devlet hastanesinden 7 günlük rapor verildi.

1 Şubat günü Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik yolu kavşağında aracıyla kırmız ışıkta beklemekte
olan müteahhit Hakkı Süha Şen adlı kişiye , yanına yaklaşan bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi.
Yaralanan Şen hastaneye kaldırıldı.

3 Şubat günü Yalova il merkezinde, afişleme yapmakta olan SİP üyesi 3 kişiye, ülkücüler tarafından
saldırı yapıldı. Afişleri de yırtılan SİP üyeleri , yaralar aldı.

7 Şubat günü İstanbul Beşiktaş'ta, galeri sahibi Ş. Mehmet Çelik adlı kişi, kimliği belirsiz bir kişi
tarafından kurşunlandı. Bacağından yaralanan Çelik, hastaneye kaldırıldı.

9 Şubat günü İstanbul Nurtepe'de ÖDP üyeleri Hanım-Ertuğrul Nar, bir grup maskeli kişi tarafından
saldırıya uğradı ve dükkanları tahrip edildi.Olaya ilişkin açıklama ÖDP il örgütünce yapıldı.

1 Şubat günü Samsun il merkezinde, bir pide salonunda çalışan Hasan Kader adlı kişi, bir kişinin
saldırısına uğradı. Bıçak darbeleri alan Kader ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

13 Şubat günü İstanbul'da, Taç Sanayi sahibi Necip Tatar, fabrika girişinde kimliği belirsiz kişilerin
silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı ve tedavi altına alındı.

13 Şubat günü Van'da, günlük yerel gazete Prestij'in muhabiri Sıddık Taylan, bir haber için gittiği DSİ
Müdürlüğünde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Yaralanarak Araştırma Hastanesine kaldırılan
Taylan'ın kafasına sekiz dikiş atıldı.
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Çorum'da, çalıştıkları nakliye ambarındaki işlerinden istifa etmeleri yönünde tehdit edilen Tümtis üyesi
işçilerden Halil Aksakal, karşı çıktığı gerekçesiyle işyeri patronu M. Aydar ve oğlu tarafından saldırıya
uğradı. Dövülen Aydar yaralandı.

27 Şubat günü İstanbul Tuzla'da, Deri İş Sendikası şube başkanı Cemal Taşkın, evinin önünde iki
kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kol ve bacağından yara alan Taşkın Kartal SSK Hastanesine
kaldırıldı.

28 Şubat günü Osmaniye'de, meslek yüksek okulu öğrencisi Duran Gök, boynuna sardığı puşi
nedeniyle on kişilik MHP yanlısı bir grup tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılan Gök'ün burnu kırıldı
ve dudağına dikiş atıldı.

17 Mart günü Ankara'da Gazi Üniversitesi konser salonunda, Düş Sokağı Sakinleri adlı müzik
grubunun dinletisine MHP yanlısı kişiler baskın yaptı. Olayda, dövülen grubun üyeleri M. Çelik ve M.
Yılmazyıldırım yaralandı.

9 Mart günü İstanbul'da, TGRT muhabiri Ertuğrul Erbaş, bir haber için geldiği Gayrettepe Asayiş Büro
Amirliği önünde araç yüzünden tartıştığı kapıda görevli polislerce, kendisine küfredilmesine tepki
gösterdiği için dövüldü. Polisler Erbaş'ın gazeteci olduğunu sonradan farkettiklerini ileri sürdüler.

İHD İstanbul şubesinde bir açıklama yapan İstanbul Lisesi öğrencileri T.A., E.S., A.Ç. ve H, 2 Mart
günü MHP'lilerin saldırısına uğradıklarını söylediler. Bıçak darbeleriyle el ve bacaklarından
yaralanarak Vefa Haztanesine kaldırılan öğrenciler adına konuşan H., saldırıyı Balıkesir MHP
milletvekili H. Kalkan'ın oğlu Ali ve Ülkü Ocak'lı M. Özdemir'in organize ettiğini söyledi.

23 Mart günü Konya'da Selçuk Üniversitesi kampüsünde, Bakıl Açık adlı öğrenci, yirmi kişilik bir
grubun saldırısına uğradı. Güvenlik görevlisi kulübesinin yanında meydana gelen olayda çubuk ve
zincirle dövülen Açık, yaralandı.

4 Nisan günü İstanbul'da Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde MHP lideri Türkeş'in ölüm
yıldönümü nedeniyle toplanan bir grubun sol görüşlü öğrencilere taş ve sopalarla saldırısı sonucu 2
öğrenci yaralandı.

11 Nisan günü İstanbul'da; Akit gazetesi muhabiri Kemal Kıran, Dinç Bilgin ve adı arazi mafyalığına
karıyan N. Ak ile ilgili iddiaları araştırmak için bulunduğu inşaat mahallindeki görevlilerin saldırısına
uğradı Fotoğraf makinasına da el konulmak istenen Kıran yaralandı ve hastaneden üç günlük rapor
aldı.

27 Nisan günü Ankara'da, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi öğrencisi Bahadır Dehmen,
Beşevle metro istasyonunda bir grup ülkücünün saldırısına uğradı. Demir çubuklarla dövülen
Dehmen'in kaldırıldığı hastanede sağ kolu alçıya alınıp kafasına onlarca dikiş atıldı ve iç kanama
riskinden yirmi dört saat müşahade altında tutuldu.

30 Nisan günü Marmara Üniversitesi Haydarpaşa kampüsünde, otuz kişilik ülkücü bir grubun
saldırısına uğrayan SİP üyesi 3 öğrenci yaralandı.

20 Nisan günü İstanbul'da Edebiyat Fakültesi'nde gösteri yapan sol görüşlü bir grup öğrenci, radikal
sağcı bir grubun saldırısına uğradı. Olayda öğrencilerden M. Candemir, M. Cançiçek, İ. Yılmaz ve
adları öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.

İHD Kayseri şubesinde bir açıklama yapan Özgür Demirci adlı öğrenci, 29 Mayıs günü Ülkü Ocakları
yöneticisi S. Durak ile yanındaki iki kişi tarafından dövülmesi sonucu burnunun kırıldığını ve şikayetçi
olmaması yönünde tehdit edildiğini söyledi.

4 Mayıs günü Ankara'nın Çamlıca mahallesi polis lojmanlarında, bir camiye baz istasyonu yapılmasını
protesto eden polis eşleri ve çocuklarını izleyen Cihan Haber Ajansı muhabiri Ziya Yıldırım, olay yerine
gelen Ö. Biçer adlı emniyet amirince dövülmesi sonucu yaralandı.. Gözaltına alınan Yıldırm'a araç
içinde de şiddet uygulandı.
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Sakarya ilinde yerel yayın yapan Kanal 54 adlı TV kanalının binasına saldıran BBP üyesi 30 kişilik bir
grup, Ortam adlı programda konuşmakta olanlardan CHP merkez ilçe örgütü yöneticisi Erdal Er'i ağır
biçimde dövdüler. Yaralanan Er'in kaldırıldığı hastaneye doğru yola çıkan CHP minibüsünün içindeki
A. Mutan ve oğlu Volkan, aynı saldırganların tarafından bacaklarından bıçaklandı.

7 Mayıs günü Çankırı'da, Meslek Yüksek Okulu öğrencisi bir kişi, okul çıkışında bir grup ülkücünün
taşlı-sopalı saldırısına uğrayarak yaralandı.

3 Haziran günü Adana'da, Gülsen Oktay adlı kadın, A. Türkeş bulvarı üzerinde kimliği belirsiz kişilerin
silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Oktay, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

16 Haziran günü Rize'de, bir futbol maçı sonrası çıkan olaylarda polislerin saldırısına uğrayan Akşam
gazetesi muhabiri Mustafa Bayrak yaralandı. Olayı görüntülemeye çalışan Karadeniz gazetesi
muhabiri Alihan Tatar da polislerce dövülüp fotoğraf makinasi parçalandı.

17 Haziran günü Uşak'ta, Eğitim Fakültesi öğrencisi bir kişi, aynı okuldaki bir grup ülkücünün
saldırısına uğradı. Başından ve kolundan yara alan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Bombalanan-Kundaklanan Yerler ve Sonucunda Yaralanan

Eskişehir'de Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) şube binasına bombalı saldırı yapıldı.

İstanbul'da ÖDP Maltepe ilçe örgütü binasına molotof kokteyli ile saldırıda bulunuldu. Özgür Tayad'ın
Fındıkzade semtindeki şubesi bir grup ülkücünün taşlı- sopalı saldırısı sonucu kundaklandı. Halkalı
Vergi Dairesi binasına molotof kokteyli atıldı. Kadıköy Bahariye caddesi üzerinde park halindeki dört
araç, kimliği belirsiz kişilerce benzin dökülerek yakıldı. Ataköy'de park halindeki otomobilin altına
yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hasar oluştu. Kurtuluş Caddesi üzerinde, bir bankaya ait ATM
cihazına ses bombası atıldı. Esenler otogarı içindeki İETT otobüs durağına bomba konuldu.

İçel'de, MHP'nin il örgütüne ait seçim otobüsüne kimliği meçhul kişilerce bomba atıldı.

Eskişehir'de, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin şube binasına parça tesirli ses bombası atıldı.

Ankara'da, Cebeci Asri Mezarlığı önündeki polis kulübesi, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.
Altındağ ilçesindeki bir binaya, pankart asan bir grup tarafından molotof kokteyli atıldı.

Hatay'da, İskenderun ilçesindeki Ülkü Ocakları binasına ses bombası atıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir banka şubesi ve önündeki 3 araç, zaman ayarlı bir bombanın patlaması
sonucu maddi hasar oluştu. İstanbul'da, Beyoğlu İstiklal caddesi üstündeki Fransa Başkonsolosluğu
binasına silahla ateş açılarak kundaklandı. Milliyet, Radikal ve Posta gazetelerinin bulunduğu Doğan
Medya Center binasına TEM karayolu üstünde seyreden bir araçtan beş el ateş edilerek kundaklandı.

İstanbul'da; ÖDP ve SİP'in Beyoğlu ilçe örgütleri binaları kimliği belirsiz kişilerce yakılma girişiminde
bulunularak kundaklandı. Esenler'de bir mobilya mağazasına kimliği belirsiz kişilerce parça tesirli
bomba atıldı. Şişli'de Sıracevizler caddesi üstündeki bir banka binasına bomba atıldı. İçel'de, Mezitli
ilçesindeki DSP binasına el yapımı bomba atıldı. İzmir'de, Bornova ilçesindeki bir kamyon garajına
silahlı ve bombalı saldırı yapılarak kundaklandı. Çankaya semtindeki Ticaret Sicil Memirluğu binasına
zaman ayarlı ve boru tipi bomba atıldı.

Antalya'da EMEP il örgütü binası, kimliği belirsiz kişilerce kapısı kırılıp tahrip edilerek kundaklandı.

İstanbul'da, Fatih ilçesindeki bir hipermarketin önüne ses bomba atıldı

Gözaltına Alınanlar

Bursa'da,; Baskın yapılarak kapatılan İHD şubesinde 8 kişi, ev baskınlarında, DHKP-C üyesi oldukları
ileri sürülen 10 kişi,
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Ev baskınlarında 27 kişi, Özgür Halk dergisi bürosuna baskında Sami Biçer, kimlik kontrollerinde
Erdinç-Cengiz Aslan , Eğitim Fakültesi öğrencisi 6 kişi, evlerine baskında HADEP kadın komisyonu
üyeleri Şerife Kılıçoğlu ve 4 kişi,

Konya'da; İl genelinde yapılan arama ve kontrollerde 137 kişi,

Kırıkkale'de; İnternet kafelerine yapılan baskınlarda çoğunluğu çocuk 130 kişi,

Iğdır'da; Evlerine baskında, HADEP il örgütü yöneticisi Ali Mang ve yöneticiler Oğuz Ok, M. Mang,

Antep'te; HADEP il örgütü başkanı A. İnce ve Ş. Kamil ilçe örgütü başkanı M. Aslanoğlu,

Van'da; İl merkezinde, yılbaşı kutlamaları sırasında HADEP Genel Sekreter Yardımcısı Ferhat Yeğin,
il örgütü başkanı İrfan Kaval, kadın ve gençlik kolları başkanları Nezahat Ergüneş, Rıza Taşlıtepe ve
Parti yöneticisi 6 kişi, Gevaş ilçesinde, Irak uyruklu 5 mülteci, öğrenci yurtları ve evlere baskınlarda 15
kişi,

Adana'da; A. Öcalan'ın cezasının af kapsamına alınması lehinde gösteri yapan gruba müdahalede 10
kişi, Silahlı Kuvvetler'in sınır ötesi müdahalesini protesto eyleminde 8 kişi, Seyhan ilçesinde,
belediyedeki işlerinden atılan işçi ailelerinin oturma eylemine müdahalede, Genel İş Sendikası'nın 1 ve
2 nolu şube başkanları ile 63 işçi, ifade için Emniyete çağrılan HADEP Seyhan ilçe örgütü başkanı
Mahmut Tabak, Küçükdikili beldesinde, aralarında çocukların da olduğu 15 kişi, İslami örgüt Vasat
üyesi oldukları iddiasıyla 6 kişi,

Urfa'da; Viranşehir ilçesinde , F tipi cezaevlerini protesto eylemi yapan yaşları 10-15 arası 20 çocuk ve
8 kişi, ,

Kayseri'de; Erciyes Üniversitesi'nden işten atılmaları protesto amacıyla kampüste basına açıklama
yapan Tez Koop İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Kınış ve 7 işçi, kahvehane ve
işyerlerine baskınlarda 60 kişi,

Şırnak'ta; Hizbullah örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 15 kişi,

Siirt'te; Evlerine baskında HADEP il örgütü başkanı Ahmet Konuk ve yöneticisi Meryem Gellek,
merkez ilçe yöneticileri A. Taşçı, S. Batur, kadın kolları başkanı Hülya Özalp il gençlik kolları başkanı
A. Çetin ve Partinin 8 üyesi,

Bolu'da; Meslek Yüksek Okulu'nda saldırıya uğrayan arkadaşları için protesto eylemi yapan
öğrencilerden 10 kişi,

Muş'ta; HADEP merkez ilçe örgütü başkanı Sadrettin Yiğit,

Ağrı'da; F tipi cezaevlerini protesto için HADEP Doğubeyazıt ilçe örgütü binasında Aralık 2000'de açlık
grevi yapanların evlerine baskında 14 kişi,

Antep'te; Atılım gazetesinin F tipi cezaevlerine ilişkin özel sayısını dağıtan Fidan Alpdoğan, Hatice
Yalvaç ve muhabirler Vedat Karaca, Murat Çöçelli,

Edirne'de; Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde yasal olmayan yollarla Türkiye dışına çıkmak ve
giriş yapmak isteyen çoğu yabancı uyruklu 431 kişi, Meriç ilçelerinde aynı gerekçeyle Afgan uyruklu 15
kişi ile para karşılığı yardım ettikleri iddiasıyla Türk uyruklu 3 kişi,

Tokat'ta; Çatışma yaşanan Almus ilçesine bağlı Kınık beldesinde, Cumhuriyet mahallesi muhtarı M.
Gürsoy ile Halis-Hatice Taşbaş,

Kocaeli'de; Arsenia Kültür Merkezi'nin açılışına katılan aralarında yaşlı kadın ve çocuklar ile HADEP
yönetici ve üyelerinin de olduğu 106 kişi, katı atık yakma sistemini protesto için belediye binasına
pankart asarak gösteri yapan Greenpeace (Yeşil Barış Örgütü) üyesi 21 kişi,

Tekirdağ'da; Limandaki bir TIR'da yapılan aramada 21 mülteci,



24

İçel'de; PKK lehine slogan attıkları iddiasıyla 6 kişi,

Zonguldak'ta; Merkez postanesinden adına gelen paketi alırken aranıp, yasak yayın bulundurduğu
gerekçesiyle Susma adlı yerel gazete sahibi Bahattin Arı,

Muğla'da; Bodrum ilçesinde, kaçak yollarla Türkiye dışına çıkmak istedikleri iddiasıyla 26 mülteci,

İzmir'de; Ev baskınlarında, Ege Üniversitesi'nin öğrenci derneği yönetileri de olan 8 öğrenci, Odak
dergisi temsilcisi Mehmet Köse ve eski yazıişleri müdürü Erdal Tan ile 7 kişi, evlerinden Barış Kılıç ve
Ahmet Kaya, yolda yürürken Z. Narin, M. Zengin, Menemen'de yol kontrolünde Ö. Çetinkaya, O.
Aydın, E. Coşkun, Yeni Gündem gazetesi dağıtımcısı Deniz Sarıkaya, Ege Üniversitesi kampüsünde F
tipi cezaevlerini protesto eylemi yapan 8 öğrenci, Turgutlu'daki evinden Ozan İncedere, KESK'in
Konak alanındaki eyleminde N. Vahiç, K. Ağaoğlu, H. Seçkin, Menemen ilçesi Pazar yerinde F tipi
cezaevleri ile ilgili eylemde 10 kişi, 7 Ocak günü yapılan "huzur operasyonu"nda "kuşkulu" ve kimliksiz
156 kişi, Foça ilçesi açıklarında, 15 mülteci, jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan aramalarda 42
kişi, Ankara karayolu ve Çeşme ilçesi yolundaki kontrollerde 338 mülteci, evlerine baskında HADEP
Konak ilçe örgütü gençlik kolu sekreteri Metin Şeker ve Parti üyesi 6 kişi,

Ankara'da; İş bırakma eylemine katılan memurlar hakkında soruşturma açılmasını protesto için
yapılmak istenen basın açıklamasına müdahalede KESK üyesi 21 kişi, ifade için Emniyet'e çağrılan
Halkevleri'nin Dikmen ve İlker şube başkanları Ş. Eken, T. Çalışkan ve sayman G. Karakoç, Tüm
Yargı Sen Genel Başkanı Tekin Yıldız ve sendikanın genel merkez ve Ankara şube yöneticisi 14 kişi, 6
Ocak günü "huzur operasyonu" adıyla yapılan arama ve kontrollerde 867 kişi, ölüm oruçlarına dikkat
çekme amaçlı Yüksel caddesindeki eylemde İHD şube başkanı L. Demirkapı, cezaevi komisyonu
üyeleri Saadet Erdem, Gökçe Otlu, Gökçe Yılmaz, Celalettin Özgen ve Burdur Cezaevi'ne saldırıda
kolu kopan Veli Saçılık ile tutuklu yakınları F. Akdeniz, S. Gülmez, hakkında tutuklama kararı olduğu
gerekçesiyle yazar Yalçın Küçük, Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünde cezaevi operasyonlarını
protesto eden 32 öğrenci, F tipi cezaevleriyle ilgili açıklamalar yapan Tüm Yargı Sen Genel Başkanı
Tekin Yıldiz ve genel sekreter Edip Binbir ile merkez ve Ankara şube yöneticisi 14 kişi, 20 Ocak günü
yapılan "huzur operasyonu"nda "kuşkulu" ve kimliksiz 481 kişi, tutuklu yakınlarına yönelik ev
baskınlarında Altın-Fehmi Eren, Sabahattin-Betül Gökoğlu ve 5 kişi,

İstanbul'da; Tikko örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Z. Karataş, Z. Yıldız, Şerafettin Yer ve adı
geçenlere yardım ettikleri ileri sürülen 12 kişi, DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla 7 kişi, Şişli'deki bir
eve baskında 5 kişi, HADEP'in Zeytinburnu ilçe örgütü binasından 25 kişi ile evlerinden Partinin
Bağcılar ilçe örgütü başkanı Ümit Çelik ve yöneticisi 7 kişi, baskın yapılan TUYAD Kadıköy
şubesinden dernek üyesi 7 kişi, Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (TİKB) üyesi oldukları iddiasıyla
Adem Budak ve 15 kişi,, A. Güldoğan, cezaevlerine yapılan operasyonu protesto amacıyla DSP il
örgütü önüne siyah çelenk bırakmak isteyen, aralarında İHD şube başkanı E. Keskin ile siyasi parti ve
sendika yöneticilerinin de olduğu 34 kişi, Sosyalist İktidar Partisi'nin özelleştirme karşıtı afişlerini asan
Parti üyesi 100 kişi, Zeytinburnu'ndaki bir eve baskında Afgan uyruklu 34 kişi, Eminönü'ndeki
operasyonlarda "kuşkulu" görülen 25 kişi, Beyazıt'ta F tipi cezaevlerini protesto eyleminde 10, İstiklal
caddesinde toplananlardan 13, Bakırköy'de Özgürlük meydanında 40 kişi, Esenyurt'taki iki şantiyeye
baskında 15 Kürt işçi, İBDA-C örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 3 kişi, Gazi mahallesinde Evrensel
gazetesi satan EMEP ilçe örgütü yöneticisi E. Çetinkaya ve 3 üye, Ümraniye Cezaevi önünde, görüş
yasağını protesto eden gruba müdahalede 15 kişi, ifadelerinin alınacağı gerekçesiyle Emniyete
çağrılan HADEP Bağcılar ilçe örgütü başkanı Ümit Çelik ve yöneticisi 7 kişi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Beşiktaş kampüsünde 11 öğrenci, Bayrambaşa Cezaevi önünde kardeşini ziyaretten çıkan C. Kavyar,
HADEP Esenler ilçe örgütünün dayanışma şöleninde "kuşkulu" görülen 9 kişi, komünist hareketin
öncülerinden M. Suphi'nin 80. ölüm yıldönümünde Maslak'ta "Gelenek yaşıyor" başlıklı afiş asan SİP
üyesi 5 kişi, ev ve işyerlerine baskında Belediye İş Sendikası işyeri temsilcileri E. Boztepe, H. Yetkin,
D. Akyürek ve K. Kaynarpınar, İşçi gazetesi bürosuna baskında 15 kişi,

Kocaeli'de; Gebze Cezaevi önünde, müvekilleri ile görüşmesi sonrası Evrensel gazetesi sahibi avukat
Vedat Korkmaz, "huzur operasyonu" adıyla yapılan aramalarda 38 kişi,

Edirne'de; Türkiye'ye Bulgaristan'dan askerlerce darp edilerek sınır dışı edilen Afgan uyruklu 9
mülteci, Meriç ilçesi ve çevresindeki sınır bölgesindeki kontrollerde 94 mülteci,
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Bursa'da; İnegöl ilçesine bağlı Çakırçiftliği köyünde, .bina yıkımına engel olmaya çalışan 10 kişi,

Adıyaman'da; İl merkezi Cumhuriyet mahallesinde A. Öcalan lehine ateş yakarak gösteri yaptıkları
iddiasıyla 40 kişi,

Malatya'da; Hizbullah örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 11 kişi,

Şırnak'ta; İdil ilçesinde düzenlenen ev baskınlarında 20 kişi,

Bitlis'te; HADEP'in Güroymak ilçe örgütü sekreteri Baki Bingöl ve Cesim İnanç,

Antep'te; Hizbullah örgütünün İlim kanadı mensubu oldukları iddiasıyla 12 kişi, Silopi'deki kayıplara
ilişkin oturma eylemi yapan HADEP il örgütü başkanı Abdullah İnce ve ilçe örgütü yöneticisi 7 kişi ile
Ocaklar mahallesindeki gösteriye müdahalede 6 kişi, Araban ilçesinde, radikal İslamcı örgüt Vasat'ın
mensubu oldukları iddiasıyla Fazilet Parti'li ilçe örgütü başkanı M. Delioğlu ile 9 kişi, Atılım gazetesi
bürosuna baskında, temsilci Erdal Gülmüş,

Erzincan'da; Bir haber için gittiği SSK hastanesi önünde Evrensel gazetesi muhabiri Düzgün Akbaba,

Konya'da; Baskın yapılan HADEP il örgütü binasından il örgütü başkanı ve sekreteri M. Bozdağ ve M.
Küçükyıldız, "bombacı" oldukları iddiasıyla Yunus-Ali Akdemir, Filiz Saral,

Siirt'te, HADEP'in il örgütü binası önünde, Silopi ilçe örgütü yöneticilerinin kaybedilmesini protesto
amacıyla yapılan oturma eylemine müdahalede il örgütü başkanı A. Konuk ve il örgütü sekreteri A.
Gök ile 78 kişi,

Adana'da; Ova mahallesinde yapılan gösteriye müdahalede 10 kişi, ABD'nin Irak'a saldırısını
Konsolosluk binası önünde protesto eylemi yapan İşçi Partisi il örgütü başkanı Ecdet Güvel ve 14 kişi,
evlerine baskında HADEP üyesi 4 kişi,

Batman'da; HADEP il örgütü önünde yapılan oturma eylemine müdahalede il örgütü başkanı M.
Ceylan ile 15 kişi, A. Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde eylem yapan HADEP il örgütü
yöneticisi K. İmret ve 2 çocuğu ile Özgür Halk dergisi temsilcisi Kemal Onar ve 30 kişi, Beşiri ilçesine
bağlı 6 köye yapılan operasyonlarda 25 köylü, ev ve işyerlerinden HADEP'in kadın ve gençlik kolları
başkanları Fatma Aydın, F. Tüzün ve 5 üye, Azadiya Welat gazetesi çalışanları H. Ertaş, B. Taş,
Özgür Halk dergisi çalışanı Gülistan Taş ve 4 kişi,

Van'da; Bostaniçi beldesindeki evlerinden HADEP il örgütü yöneticileri R. Peyan, A. Aydemir ve
belediye encümen üyesi 2 kişi, evlerine baskında HADEP il örgütü yöneticisi 6 kişi, Gürpınar ilçesinde,
Türkiye'ye kaçak giriş yapmak istedikleri iddiasıyla 65 göçmen,

Diyarbakır'da; Belediye konukevi önünde , HADEP Silopi ilçe örgütü yöneticilerinin kaybedilmesini
protesto eyleminde Eğitim Sen şube başkanı Hayrettin Altun ve 30 kişi, Bismil ilçesinde gösteri
düzenleyen yaşları 10-15 arası 10 çocuk, HADEP il binası önünden Kayapınar belde örgütü
yöneticileri Ramazan Akkuş, Ramazan Şimşek ve 23 üye, evinden de Dicle belediye meclis üyesi
Sadık Göçtürk,

Hakkari'de; Şemdinli ilçesinde, Hizbullah örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Fazilet Parti'li belediye
başkanı Rıfat Geylani ve ilçe örgütü başkanı M. Çelik, ilçe milli eğitim müdürü M. Sönmez, 2 imam ile
18 kişi,

Antalya'da; Ev ve işyerlerine yapılan "huzur operasyonları"nda 16 kişi,

Mardin'de; Bir lisenin önünde toplanan gruptan 10 çocuk, Kızıltepe ilçesindeki bir düğün evine
baskında damat F. Ödurak ve 7 kişi,

Bingöl'de; Karlıova ilçe merkezinde yapılan ev baskınlarında, M. Boylu, M. Özen, R. Genç, S. Öge, M.
Can-Ahmet Güngör ve 4 köylü,
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Tunceli'de; Sendikalar platformunun eylemine müdahalede aralarında Eğitim Sen şube başkanı K.
Tunar ve Yapı Yol Sen yöneticisi M. Turan'ın da olduğu 21 kişi, eğitim emekçilerinin il sınırları dışına
sürgün edilmesini protesto amacıyla oturma eylemi yapanlara müdahalede aralarında Tüm Bel Sen ve
BES şube başkanları M. Doğan, Özcan Ateş ve HADEP merkez ilçe örgütü başkanı İ. Kasun'un da
olduğu 50 kişi,

Samsun'da; KESK şubeler platformunun eylemine müdahalede Eğitim Sen şube başkanı Metin Erol
ve 16 kişi,

Düzce'de; Deprem bölgesinde konut yapımı için çalıştıkları firmadan alacaklarını tahsil için eylem
yapan 30 işçi,

İzmir'de; Hizbullah örgütü üyesi olduğu iddiasıyla öğretmen Uğur İ., Kemeraltı'nda, ekonomik
politikaları protesto amacıyla SİP il örgütünce düzenlenen gösteriye müdahalede SİP il örgütü
yöneticisi Buket Karpak, avukat A. Aykan ve 20 kişi, il genelinde yapılan "huzur operasyonu"nda
"kuşkulu" görülen120 kişi, Genel İş Sendikası şube kongresinde çıkan olaylar sonrası 8 kişi,

Ankara'da; Başbakana kart gönderme eyleminde, İHD şube başkanı L. Demirkapı ve eski başkan Y.
Temürtürkan, F tipi cezaevleri için Adalet Bakanlığı'na gitmek üzere Kurtuluş Parkında toplanan
tutuklu yakınlarından 80 kişi, aynı nedenle İstanbul'dan gelen Tayad'lılardan 11 kişi, Ulus meydanında
hükümetin ekonomik politikalarını protesto amacıyla toplanan KESK üyesi memurlara müdahalede 30
kişi, Kızılay Yüksel caddesinde F tipi protestosuna müdahalede 5 kişi,

İstanbul'da; İslamcı yazar Burhan Kavuncu ile birlikte 5 kişi, Kadıköy'de EMEP bildirisi dağıtan M. U.
Vatandaş ve M. R. Doğar, F tipi cezaevlerindeki uygulamaları protesto için Kadıköy'de toplanan tutuklu
yakınlarından 20 kişi, DHKP-C örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Y. Şahin, M. Karataş ve 19 kişi,
Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen tutuklu yakınlarına müdahalede Halise-
Nadire Öner, Süleyman-İpek Bulut ve 11 kişi, Kadıköy Salıpazarı'nda aynı nedenle 17 kişi, Tikko
örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 15 kişi, Sultanbeyli, Esenler ve Bağcılar'daki operasyonlarda PKK'ye
yardım ettikleri iddiasıyla 22 kişi,

İçel'de; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gösterisine müdahalede 28 kişi, çeşitli semtlerdeki Newroz
kutlamaları sırasında ve ev baskınlarında 81 kişi, evlerine baskında HADEP üyeleri M. Orhan ve
Zozan Sayın,

Bitlis'te; Tatvan ilçesinde, Newroz kutlamalarına katılan 15 kişi,

Tunceli'de; Merkeze bağlı Gökçek köyünde Mehmet-Ali Bozkurt ve 3 köylü,

Hakkari'de; Zap karakolu yakınlarında, Newroz kutlamaları için il merkezine giden HADEP parti meclisi
üyesi Filiz Oğuz ve Parti yöneticileriyle İsviçre'den gelen insan hakları örgütleri temsilcileri ve Yeni
Gündem gazetesi muhabirleri Evrim Alataş, Ayten Akgün, evlerinden M. Kemal Ege ve Yusuf Bozyel
ve 10 kişi,

Diyarbakır'da; Newroz kutlamalarında ve sonrası ev baskınlarında HADEP il örgütü yöneticisi Mazlum
Öncel ve 67 kişi,

Osmaniye'de; Silopi'de kaybedilen HADEP'liler için ilan dağıtan Mehmet Aktaş,

Aydın'da; HADEP il örgütü binası önünde, Dünya Kadınlar Gününe ilişkin açıklama yapmak
isteyenlerden 3 kişi,

Van'da; Dünya Kadınlar Günü için HADEP il binasına doğru yürüyüşe geçen kadınlardan 7 kişi, 100.
Yıl Üniversitesi'nde, Halepçe katliamı yıldönümü nedeniyle yapılan sessiz yürüyüşe müdahalede 2
öğrenci, Bostaniçi mahallesindeki Newroz kutlamalarında, aralarında HADEP yöneticilerinin de olduğu
23 kişi, aynı nedenle 100. Yıl Üniversitesi'nde 7 öğrenci,

Kocaeli'de; Gebze ilçesinde 8 Mart kutlamalarına müdahalede ÖDP ve HADEP ilçe örgütü başkanları
ile 37 kişi, Körfez ilçesinde, Tutuklu Aileleri Derneği'nce başlatılan Ankara yürüyüşüne katılmak üzere
yola çıkan 10 kişi,
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Siirt'te; Pervari'de; HADEP ilçe örgütü başkanı Temel Özer;

Adana'da; Çeşitli mahallelerde yapılan Newroz gösterilerine müdahalede 37 kişi, evlerine baskında
HADEP Ceyhan ilçe gençlik kolları başkanı Baki Çetin ve ağabeyi Hayrettin,

Bursa'da; Gemlik'te, HADEP ilçe örgütü başkanı M.Emin Çevik ile gençlik kolları yöneticisi M.
Demircan ve 3 kişi ,

Batman'da; 8 Mart nedeniyle yapılan operasyonlarda A.Rahman-Vedat Demir ve 5 kişi, ev
baskınlarında Ethem-Mehmet Karabulut, A. Rahman-Vahit Demir ve 13 kişi,

Mardin'de; Nusaybin ilçesindeki ev baskınlarında Lokman-Mehmet Güneş ve 7 kişi,

Antep'te; Newroz bildirisi dağıtan EMEP il örgütü yöneticisi Hasan Yıldırım ve 5 üye, Güzelvadi
mahallesinde Newroz'u kutlayan bir gruba müdahalede 26 kişi,

Yalova'da; Newroz nedeniyle mahalle aralarında ateş yakıp halay çekenlere müdahalede 120 kişi,

Muğla'da; Newroz kutlaması için Marmaris ilçesinden il merkezine giden HADEP ilçe örgütü başkanı
Tayyar Çiçek ve 27 kişi, Bodrum ilçesinde 48 mülteci ve kaçmalarını organize ettikleri iddiasıyla 9 kişi,

Adıyaman'da; Kömür beldesinde, belediye başkan vekili ve belediye çalışanı 15 kişi,

Konya'da; Newroz kutlamalarında HADEP il örgütü yöneticisi Ersin Sefil ve 4 üye,

Edirne'de; DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla 5 kişi, İpsala ilçesi çevresindeki kontrollerde 30 mülteci,

Şırnak'ta; Habur sınır kapısında, Kuzey Irak'a yaptıkları geziden dönen Demokrasi ve Barış Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel, Genel Sekreter Fehmi Demir ile Ağrı; Adana ve Diyarbakır il
örgütü başkanları,

Ağrı'da; Doğubeyazıt ilçesindeki kontrollerde Afgan uyruklu 12 mülteci,

İçel'de; Newroz Bayramı gösterilerine müdahalede 45 kişi ve kutlamalar sonrası operasyonlarda 11
kişi,

Yozgat'ta; Sorgun ilçesinde, işyerlerinin camına hükümet aleyhtarı afiş astıkları iddiasıyla Fatih-Yusuf
Yıldırım ve S. Yılmaz adlı esnaflar,

Ankara'da; Gazi Üniversitesi'nin konser salonunda konser veren Düş Sokağı Sakinleri müzik
grubundan Murat Çelik ve M. Yılmazyıldırım, Emek Platfonmu'nun Yüksel caddesindeki gösterisine
müdahalede 8 kişi, pasaport almaya gittiği emniyet müdürlüğünde, 1991 yılında kaldırılan TCK'nın
141. maddesi gereğince hakkında 1986 yılında verilen gıyabi tutuklama kararı nedeniyle Komünist
Parti genel sekreteri İlhan Akalın, üzerinde kimlik bulunmadığı gerekçesiyle Hedef dergisi yazıişleri
müdürü Adnan Akdeniz Taş, Kızılay, Cebeci ve Keçiören'de EMEP'in afişlerini asan 11 kişi, "huzur
operasyonu" adıyla 3 Mart günü yapılan aramalarda 794 kişi,

İzmir'de; Narlıdere ilçesinde G. Gökçe adlı kişinin evine yapılan baskında HADEP ilçe gençlik kolları
başkanı Fikret Gül ve Parti üyesi 24 kişi, PKK'li olduğu iddiasıyla B. Bozdağ ve 5 kişi, Tikko'lu olduğu
iddiasıyla Fatma Şen, yasal olmayan yollarla yurtdışına çıkma girişimi yapan göçmenlerden 8 kişi, 20
Mart günü il genelinde düzenlenen operasyonlarda 151 kişi,

İstanbul'da; 1995 yılındaki Gazi olayları yıldönümü nedeniyle Alibeyköy mezarlığına yürüyüşe geçmek
isteyen gruba müdahalede 270 kişi, PKK üyesi oldukları iddiasıyla 14 kişi, EMEP'in Bahçelievler ilçe
örgütünce zamları protesto amacıyla , Pazar meydanında yapmak istediği açıklamaya müdahalede
ilçe örgütü başkanı T. Sağıroğlu, Evrensel gazetesi muhabiri S.Velioğlu ve 14 kişi, Teknik
Üniversite'de yemek boykotu yapan 12 öğrenci, cezaevlerindeki ölüm oruçlarına ilişkin, İHD şubesi
önünde yapılan oturma eylemine müdahalede, şube başkanı Eren Keskin ile 67 kişi, aynı nedenle
Galatasaray Lisesi önünde 6 kişi, Kasımpaşa semtinde Newroz için ateş yakan 4 çocuk, Bağcılar
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Göztepe mahallesinde Newroz kutlamaları sonrası ev baskınlarında 30 kişi, Halepçe katliamı
yıldönümü nedeniyle İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsüne yürüyen öğrencilerden 7 kişi, Newroz
kutlamaları için Pendik'ten Topkapı'ya otobüslerle gitmek isteyenlere müdahalede 40 kişi, Ankara-
Sincan F tipi cezaevinde ölen Cengiz Soydaş'ın cenaze törenine katılmak isteyen avukatlar Z. Rüzgar,
K. Aslan, Ö. Güder ve 17 kişi, Soydaş ailesinin Pendik'teki evine gitmek üzere bindikleri araçlardan
150, evinin önünde basına açıklama yapmak isteyenlere müdahalede 45 ve evin çevresindeki
aramalarda "kuşkulu" görülen 30 kişi, Eminönü'nde görev yaptığı zabıta noktasından Tüm Bel Sen
şube yöneticisi Fazlı Kaya, Güngören'deki bir evden HADEP ilçe örgütü sekreteri Murat Varlı, gençlik
kolları başkanı O. Tekin Abdullah-Suat Tekin, Esenler Pazar yerinde, 8 Mart mitingi için çağrı yapan
Emekçi Kadınlar Birliği üyesi 6 kişi, sendikacı S. Yeter'in öldürülmesinden yargılanan polislerin
duruşmasında A. Yumli Yeter ve 60 kişi, 16 Mart katliamının yıldönümündeki gösterileri müdahalede
13 kişi, Sarıgazi ve Sarıyer'deki evlerinden Odak dergisi okuru 4 kişi, Eyüp'te F tipi protestosu
eyleminde 4 kişi, evine baskında Tüm Bel Sen şube yöneticisi Fazlı Kaya, Tutuklu Yakınları Birliği
(Tuyab)Galatasaray Lisesi önündeki basın açıklamasına müdahalede M. Soylu,A. Yıldız, M. Yedibela,

Şırnak'ta; HADEP Cizre ilçe örgütü başkanı Mehmet Dilsiz ve yöneticisi 5 kişi, il örgütü başkanı Resul
Sadak, başkan yardımcısı Selim Bayer, merkez ilçe örgütü başkanı Ezhar Osal, ev baskınlarında,
PKK'ye yardım ettikleri iddiasıyla aralarında korucuların ve M. Şahin, Ö. Mercan, A. Ekber Çarkın adlı
öğretmenlerin de olduğu 14 kişi,

Edirne'de; Meriç ve Uzunköprü ilçeleri çevresinde 95 mülteci,

Tokat'ta; Turhal ve Niksar ilçelerindeki aramalarda, örgütlere silah sattıkları iddiasıyla 9 kişi,

Konya'da; Ekonomik krizi protesto gösterilerine müdahalede 188 kişi,

Kayseri'de; Esnaf mitingi sonrası fuar alanından kent merkezine yürüyenlere müdahalede 13 kişi,

Diyarbakır'da; Çermik ilçesinde, PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla Meslek Yüksek Okulu
öğrencisi 20 kişi, Kürdistan Devrimci Partisi adlı yeni bir örgüte mensup oldukları iddiasıyla 26 kişi,

Urfa'da; Suruç ilçesinde, PKK'ye katılma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi,

Mardin'de; Derik ilçesinin Balova köyündeki operasyonda 8 kişi,

Adana'da; Hizbullah örgütünün İlim kanadı mensubu oldukları iddiasıyla 14 kişi,

Çanakkale'de, İl genelindeki aramalarda "kuşkulu" ve kimliksiz 10 kişi,

Kocaeli'de; "Huzur operasyonu" adıyla yapılan kontrollerde 112 kişi,

Çorum'da; Ekonomik krizi protesto gösterilerine müdahalede 198 kişi,

Eskişehir'de; Esnaf ve zenaatkarların yaptığı mitingte EMEP il örgütü başkanı A. Yıldız ve 10 kişi,

Batman'da; Eğitim Sen binasında yapılan basın açıklaması sonrası yürüyüş yapmak isteyenlere
müdahalede, aralarında Tek Gıda İş, Petrol İş ve Eğitim İş sendikalarının şube başkanlarının da
olduğu 266 kişi,

Antep'te; Ekonomik krizi protesto eylemlerine müdahalede 42 kişi, Newroz bayramı tertip komitesi
üyeleri EMEP il örgütü yöneticisi Mikail Kılıçalp ile HADEP il örgütü başkanı Abdullah İnce ve yöneticisi
5 kişi, Atılım gazetesi bürosuna baskında muhabir Yüksel Bulut ve okuru E. Güçlü,

Malatya'da; Atılım gazetesi temsilcisi Eylem Irgaş,

Tunceli'de; Hozat'ta EMEP ilçe örgütü yöneticisi Nihat Aldemir ve 2 üye,

Muş'ta; Varto ilçesi Sazlıca köyünde, bir okulun önündeki bayrağı yırttıkları iddiasıyla aralarında
HADEP üyelerinin de olduğu 15 kişi,
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Tekirdağ'da; Şarköy ilçesinde Türk ve yabancı uyruklu 116 mülteci,

İzmir'de; Mart Ekin Sanat Merkezi müdürü Serdar Uğurlu, Kahramanlar semtinde, ölüm orucunu
sürdüren M. Ali Kanmaz'ın kaldığı eve baskında 5 kişi, Kaldıraç dergisi afişi asan Erhan-Yurttaş Yama,
Menemen'de, Devrimci Mücadele Birliği dergisi okurları M. Demir ve T. Özgür, Bergama ve Kınık
ilçelerindeki operasyonlarda 20 kişi, Çeşme ve Foça'daki arama ve kontrollerde 449 mülteci,

Ankara'da; Ulus Anafartalar caddesi, Cebeci ve Mamak'ta esnafların protesto eylemlerine müdahalede
aralarında EMEP il örgütü başkanı İbrahim Akkaya'nın da olduğu 207 kişi, Türkiye Esnaf ve
Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) ekonomik krizi protesto amacıyla düzenlediği mitingte 131
kişi, PKK'li oldukları iddiasıyla 6 kişi, Genel İş Sendikası'nın Çankaya şubesi önünde toplanarak IMF
ve ekonomik durumu protesto edenlere müdahalede EMEP ilçe örgütü başkanı D. Çelik ve SİP il
örgütü başkanı H.Basa ve Partinin 10 üyesiyle birlikte 17 kişi, "huzur operasyonları"nda 155 kişi , işten
çıkarıldıkları Çankaya otoparkında direniş yapar Tümtis üyeleri G. Aydoğan, İ. Kara, H. Çınar, T.
Recepoğlu,

İstanbul'da; Özgür Gelecek dergisi yayın yönetmeni Memik Horoz, yazıişleri müdürü A. Kemal
Kahraman ve muhabiri M. Yiğitsoy, PKK'li oldukları iddiasıyla 8 kişi, F tipi cezaevlerini ve uygulamaları
protesto amacıyla Ümraniye cezaevi önünde, Beyoğlu tünel girişindeki eylemlerde 41 kişi Hizbullah
örgütü üyesi oldukları savıyla 7 kişi, Tarlabaşı, Göztepe ve Ümraniye'de Nato karşıtı afişleme yapan
SİP üyesi 30 kişi, DHKP-C'li oldukları iddiasıyla 27 kişi, Esenyurt'ta esnafların yürüyüşüne
müdahalede 15 kişi, Özgür Gelecek dergisi yazişleri müdürü A. Kemal Kahramanve muhabiri M.
Yiğitsoy, Ümraniye'de Kaldıraç dergisinin afişlerini Selvi-Senem Bektaş ve 9 kişi, Karaköy'de EMEP
afisi asan 4 kişi,

Diyarbakır'da; 1 Mayıs mitingine yasağı protesto için yapılan açıklamaya müdahalede aralarında
HADEP' yöneticilerinin de olduğu 23 kişi, Ofis semtinde memurların eylemine müdahalede aralarında
Tüm Yargı Sen, Haber Sen ve Yapı Yol Sen'in şube başkanlarının da olduğu 15 kişi, ev baskınlarında
HADEP il örgütü yöneticisi Mahsun Bilen ve Parti üyelerinden 8 kişi, İHD şube kongresinde yaptıkları
konuşmalar nedeniyle şube başkanı O. Baydemir, SES şube başkanı Y. Türk, TES İş şube başkanı Ali
Öncü, DBP ve EMEP il örgütü başkanları Ş. Bozhan ve Y. Karakuş,

Edirne'de; Jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde, kaçak yollarla Türkiye dışına çıkma girişimi
yapan 51 mülteci,

Bursa'da; İşten çıkarıldıkları kauçuk fabrikası önünde oturma eylemi yapan işçilere müdahalede Petrol
İş sendikası şube başkanı Nuri Han, şube sekreteri E. Tümer ve 129 işçi,

Kütahya'da; Ev baskınlarında, esnaf mitingine katıldıkları gerekçesiyle 7 öğrenci,

Ordu'da; Ünye ilçesindeki bir okulun duvarına PKK lehine slogan yazdıkları iddiasıyla 1 lise öğrencisi
ile 5 çocuk,

Antep'te; Hizbullah örgütü üyesi oldukları savıyla 10 kişi, bakan K. Derviş' kenti ziyareti sırasında
protesto eden İşçi Partisi üyesi 7 kişi, havaalanında, yaşadığı yurtdışından dönüşte Yurtsever Devrimci
Gençlik Derneği yöneticisi Hüseyin Başıdik,

Kocaeli'de; Alikahya beldesinde kurulan İzaydaş tesislerinde kendilerini konteynere zincirleyerek
eylem yapan Greenpeace Toksik Maddeler Türkiye sorumlusu Banu Dökmecibaşı ve 13 kişi,

Sivas'ta; DHKP-C örgütü üyeliği iddiasıyla Mert Ö. ve Muharrem K.,

Manisa'da; Saruhanlı ilçesinde, okul duvarına siyasi içerikli yazı yazdığı iddiasıyla 14 yaşındaki B.G.,

Ardahan'da; Bir duruşmayı izlerken savcıya hakaret ettiği iddiasıyla 23 Şubat gazetesinin sahibi Kasım
Tırpancı,

Adana'da; Yumurtalık ilçesine bağlı Sugözü bölgesinde kurulmak istenen termik santrale karşı eylem
yapan çevrecilere müdahalede 150 kişi, bakan K. Derviş'i kenti ziyareti sırasında protesto amacıyla
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basın açıklaması yapan İşçi Partisi Genel Sekreteri B. Gültekin, il örgütü başkanı E. Güvel ve 14 Parti
üyesi,

Yozgat'ta; Hizbullah örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Mustafa-Yakup-Bubo Karadaş, R. Baslan,

Siirt'te; İHD şube sekreteri Vetha Aydın ve HADEP il örgütünde de görevli olan 6 üyesi,

Tunceli'de; HADEP il örgütü yöneticisi Naciye Şen ve babası Ali Şen,

Şırnak'ta; Kumçatı beldesinde, "PKK'ye yardım ettiği" iddiasıyla HADEP'li belediye başkanı Osman
Demir,

Çorum'da; KESK'e bağlı sendikaların gösterisine müdahalede 3 memur,

Çankırı'da; Meslek Yüksek Okulu'nda çıkan olaylar sonrası saldırıya uğrayan gruptan 11 öğrenci,

İçel'de; HADEP'in il ve ilçe örgütlerine baskınlarda 58 kişi, Eğitim Sen binası önünde toplanan
memurlara müdahalede 19 kişi,

Tekirdağ'da; ! Mayıs gösterilerine katılan Devrimci Mücadele Birliği dergisi okuru 3 kişi,

İzmir'de; PKK üyesi oldukları iddiasıyla 6 kişi, Newroz kutlamaları soruşturması için HADEP il örgütü
yöneticisi 8 kişi ile tertip komitesi üyesi Ayten Çaçan ve evine baskında il örgütü başkanı Cemal
Coşkun, siyanürle altın aramaya karşı direnen Bergama köylülerinin Çanakkale -İzmir karayolunu
trafiğe kapatma eyleminde Oktay Konyar, 31 Mayıs gecesi "Huzur operasyonu" adıyla yapılan arama
ve kontrollerde "kuşkulu" ve kimliksiz 248 kişi, Bornova'da, PKK adına propaganda yaptıkları iddiasıyla
8 kişi,

Ankara'da; Bir polisi dövdükleri iddiasıyla 11 kişi, Kızılay Güvenpark'ta ve Eğitim Sen binası önünde
oturma eylemi yapan KESK üyelerine müdahalede 21 kişi, ev baskınlarında, PKK'ye yardım ettikleri
iddiasıyla aralarında Ş. Sayılı, Y. Çevik, N. Keser, S. Köse, E.C. Doğruak, B. Kalkın, S. Ecer, M. Çetin,
R. Toksoy adlı HADEP il ve ilçe örgütü yöneticileri de olan 43 kişi, protez için gittiği Gazi
Hastanesinde, Burdur Cezaevi operasyonunda kolu kopan Veli Saçılık, İstanbul'dan tutuklu
yakınlarıyla gelen Tavır dergisi yazıişleri müdürü Yasin Türker, 24 Mayıs gecesi yapılan ev
baskınlarında, Hizbullah örgütü üyesi oldukları iddia edilen 37 kişi, KESK'in sendika yasasını protesto
amacıyla İstanbul'dan başlattığı yürüyüşle ilgili Ankara dışından gelenleri Hipodrumda karşılamak için
bulunan 200 memur ve Kızılay'a doğru yürüyüşte ve miting sırasında bazı sendikaların yöneticilerinin
de olduğu 800 kişi, Tikko örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 9 kişi, 20 Mayıs günü kent genelinde yapılan
arama ve kontrollerde 2002 kişi, İşten çıkarıldıkları Çankaya otoparkı önünde Ö. Bal, C. Erdoğdu, R.S.
Pektaş adlı işçiler ile Tümtis şube başkanı N. Kılıçdoğan,

İstanbul'da, Yeni Demokrat Gençlik gazetesi muhabiri Sakine Dönmez, ölüm orucundaki eşini
hastanede ziyaret eden eski hükümlü Selim Açan, DHKP-C örgütü üyeliği iddiasıyla 25 kişi,
Eminönü'nde, F tipi cezaevlerini protesto amaçlı gösteriye müdahalede TAYAD üyeleri Özgür Han, Y.
Gerçek, H. Tepeli ve İ. Karagöz, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen panel sonrası ticari bir
taksiyle okuldan ayrıldıkları için "kuşkulu" görülen Bergama Çevre Yürütme Kurulu üyesi O. Konyar,
Çevre ve Elektrik Mühendisleri odalarının yöneticileri T. Abay, S. Yılmaz , çevre eylemcisi T. Danış ile
Evrensel gazetesi muhabiri Z. Özışık, Hizbullah örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 29 kişi, kişi, Tikko
örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 5 kişi, Devrimci Mücadele Birliği dergisi okurları E. Timaş, M. Pekşirin,
B. Özen ve Kurtuluş, İstanbul üniversitesi'nde iki öğrenci grubu arasındaki olaylar sonrası 59 öğrenci,
Bayrampaşa Cezaevi hastanesi önünde, ölüm orucundaki M. Tokur'u ziyaretten çıkan Konfeksiyon
İşçileri Derneği üyesi Mehmet Perktaş,

Diyarbakır'da; Bağlar beldesindeki bir eve baskında Hizbullah örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi,

Kastamonu'da; Araç ilçesinin Yeşilova köyünde, İslami Tebliğ Cemaati üyesi oldukları iddiasıyla Y.
Yasan, İ. Kömürcü, H.H. Berkeci ve Bekir Taş,

Van'da; Evlerine baskında HADEP kadın kolları üyeleri Muhabbet Kaval ve Kamile Atalay,
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Samsun'da; KESK'e bağlı memurların sendika yasa tasarısını protesto gösterisinde 36 kişi, Bafra
ilçesinde, İşçi-Köylü gazetesi temsilcisi Betül Kılıçaslan,

Erzurum'da; Radikal İslamcı "Tebliğ Cemaati" örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 9 kişi,

Mardin'de; Evlerine baskında HADEP merkez ilçe başkanı Ş. Değirmenci, il gençlik komisyonu
başkanı M. Binbir ve üyeler A. Albay, T. Özgen,

Şırnak'ta; Silopi ilçesinde, bölgeye insan hakları konusunda inceleme yapmak için bulunan yabancı
heyet üyeleri,

İçel'de; Eğitim Sen önünde toplanıp yürüyüş yapmak isteyen memurlara müdahalede KESK dönem
sözcüsü F. Fırat, SES şube başkanı Y. Bozkurt, Eğitim Sen şube başkanı Ayşe Eren ve 22 kişi, MKM
binasına baskında 23 kişi,

Adana'da; HADEP il örgütü gençlik kolları tarafından düzenlenen barış ve kardeşlik futbol turnuvasına,
savcılığın "etkinliğin Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğu" yolundaki kararı gereğince güvenlik
güçlerince yapılan müdahalede, Partinin il örgütü başkanı ve sekreteri F. Şanlı, H. Beliren ile futbolcu,
izleyici ve görevlilerden oluşan 120 kişi, ÖSYM sınavını protesto gösterisinde 15 öğrenci,

Antep'te; Grev hakkı tanımayan sendikalar yasa tasarısını protesto eyleminde, Tüm Bel Sen şube
başkanı Yusuf Şahinler ve 5 kişi, KESK'in protesto eylemini izleyen Fırat'ta Yaşam gazetesi yazıişleri
müdürü Halil Şahin ve Alınteri gazetesi temsilcisi Servet Özdemir,

Hakkari'de; Yüksekova ilçesine bağlı köylere ev baskınlarında, PKK'ye yardım ettikleri iddiasıyla 11
kişi,

Kayseri'de; Hizb-ül Tahrir adlı İslami örgüte mensup oldukları iddiasıyla G. Kara, S. Yiğit, N. Yüksel ve
O. Yoğun,

Batman'da; Raman, Petrol, Seyitler ve Hilal mahallelerine yapılan ev baskınlarında aralarında HADEP
il örgütü yöneticisi A. Candemir, Tuhay-Der Başkanı Hamdullah Yıldız ve İHD şube yöneticisi Mehmet
Kaya'nın da olduğu 18 kişi,

Tekirdağ'da; Marmara Ereğlisi açıklarında, kaçak yollarla Türkiye çıkmak isteyen 275 mülteci,

Samsun'da; Sahte sendika yasası tasarısını protesto eyleminde 30 kişi,

Yozgat'ta; Yerköy ilçesinin Gültepe mahallesindeki bir evde izinsiz dini toplantı yaptıkları iddiasıyla 23
kişi,

Sinop'ta; Boyabat ilçesinde, açtıkları resim sergisindeki çalışmalarında "suç unsuru" olduğu iddiasıyla
resim öğretmeni Aşkın Ayrancıoğlu, belediye çalışanı Seyit Saatçi ve Yaşar Topçu,

Ankara'da; 5 Haziran gecesi yapılan ev baskınlarında, aralarında İHD şubesinin cezaevi komisyonu
üyeleri A. Alhan, M. Bulut, A. Dönmez'in de olduğu 22 kişi, Atılım gazetesi bürosuna baskında A.
Yüksel ve H. Öğretmen, KESK'in sendika yasa tasarısına karşı Kızılay'da yaptığı eylemlere
müdahalede, aralarında KESK şubeler platformu dönem sözcüsü N. Sultalar, SES Genel Sekreteri
Şükran Öz'ün de olduğu 77 kişi, evlerine baskında imam hatip öğrencileri E.A., M.G. ve C.K., evine
baskında SES üyesi Aslıhan Han, Komünist Gençlik Örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 24 kişi,

İzmir'de; Tikko örgütü üyesi oldukları iddiasıyla F. Şimşek, K. Tuğ, A. Özdemir ve 5 kişi, Partiya
Şoreşa Kürdistan (Kürdistan Devrim Partisi) sorumlusu olduğu iddiasıyla Necati Güzel,

İstanbul'da; Beklenen Yeni Nizam dergisi bürosuna baskında yazıişleri müdürü Fazıl Duygun,
Cağaloğlu'nda, ÖSYM sınav sistemini protesto gösterisinde 9 öğrenci, Conrad Otel'de petrol
yatırımlarının tartışıldığı toplantıyı protesto için basına açıklama yapan Greenpeace üyelerine
müdahalede 13 kişi, Nazım Hikmet'in ölüm yıldönümü etkinlikleri afişi asan SİP üyesi 6 kişi,
Bağcılar'da bir fabrika önünde bildiri dağıtan aralarında EMEP yöneticilerinin de olduğu 14 kişi, çeşitli
günlerde Beyoğlu İstiklal caddesi ve Taksim çevresinde F tipi cezaevleri protestosuna müdahalelerde
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80 kişi, Galatasaray postanesi önünde Yakınları Kaybolan Mağdur Aileleri ile Yardımlaşma Derneği'nin
eylemine müdahalede 10 kişi, orta öğretim başarı puanından kaynaklı sorunlarını anlatmak için il
eğitim müdürlüğü önüne gelen lise öğrencisi 4 kişi, İşçi Köylü gazetesi yayın yönetmeni Memik Horuz
ve yeğeni S. Horuz, Eminönü ve çevresindeki kahvehane ve ev baskınlarında 38 kişi, DHKP-C örgütü
üyesi oldukları iddiasıyla 9 kişi,

olmak üzere Ocak-Haziran ayları arasında 21.812 kişi gözaltına alındı.

Tutuklamalar

İzmir'de; Evlerinden alınan Erdal Tan, D. Hoşbakan, E. Gülmez, yol kontrolünde alınan Ö. Çetinkaya,
E. Coşkun, Ege Üniversitesi kampüsünde alınan öğrencilerden 8 kişi, Menemen'de F tipi cezaevlerini
protesto eyleminde alınanlardan 10 kişi,

Van'da; Yılbaşında gözaltına alınan HADEP Genel Sekreter Yardımcısı F. Yegin, il örgütü başkanı İ.
Kaval ve 8 Partili,

Batman'da; PKK'ye yardım ettikleri iddiasıyla alınan 8 kişi, Hizbullah örgütüne üyelikten alınanlardan 3
kişi,

Urfa'da; Silahlı Kuvvetler'in sınır ötesi harekatını protesto eyleminde alınan çoğu çocuk 28 kişi,

Bursa'da; DHKP-C üyeliğinden alınan 10 kişi,

Siirt'te; HADEP il başkanı A. Konuk, ilçe gençlik kolları sekreteri Mansur Koçak, Kadın Kolları Başkanı
Hülya Özalp ve 5 üye,

Diyarbakır'da; Çermik ilçesinde katıldığı bir törende "görevli memurlara direndiği" iddiasıyla HADEP
Kayapınar Belde Başkanı Mehmet Akın,

Ankara'da; Tüm Yargı Sen Ankara şube başkanı Necdet Bekçi ve yöneticiler Figen Öner, Hürriyet
Pınar, Halkevleri'nin Dikmen ve İlker şube başkanları Şükran Eken, Tarık Çalışkan ve sayman Galip
Karakoç, Aralık ayında alınan Alınteri okuru Ali Öztürk, Odak dergisi okurları M. Karayel, S. Yarar, E.
Zavar, C. Özdemir, F tipi cezaevlerini protesto eylemlerinde alınanlardan 11 kişi,

Zonguldak'ta; Susma adlı gazetenin sahibi Bahattin Arı,

İstanbul'da; Tikko örgütü üyeliğinden alınanlardan Özgür-Özlem Eker, Z. Karataş, E. Kızıl, Şerafettin
Yer, İBDA-C örgütü üyeliğinden alınan F. Önder, Ü. Altun, S. Koçak, İşçi gazetesi bürosuna baskında
15 kişi, DHKP-C örgütü üyeliğinden alınanlardan 7 kişi, DSP il örgütü binasına siyah çelenk bırakırken
alınanlardan ÖDP'nin genel başkan yardımcısı E. Kara ve il örgütü yöneticileri S. Tutal ve S. Uğraş ile
İHD şube üyesi N. Tanrıkulu,

İstanbul'da; Gazeteci B. Kavur'la birlikte gözaltına alınan B. Tokgöz, İ. Tunç, T. Kara, H. Öner, TİKB
örgütne üyelikten alınanlardan E. Altun, H. Canpolat, Y. Okuyucu, H. Topluer, F. Türk, TİKKO
örgütüne üyelikten alınan H. Alçın, C. Dönmez, İ. Yıldırım, A. Ersiz, V. Demir,

Malatya'da; Hizbullah örgütü üyeliğinden Ocak ayında alınan Çetin-Behcet Yıldız ve 9 kişi,

Ankara'da; F tipi cezaevlerini protesto eyleminde alınanlardan TAYAD çalışanı Jale Çelik ve Vatan
dergisi muhabirleri Duygu Eygi, Songül Ergül ile O. Gökbayrak, H. Güzel, N. Çelik, M. Acar, evlerine
baskında alınan tutuklu yakınlarından B. Gökoğlu, A. Uğraş, Ç. Eren ve M. Bakır,

Batman'da; A. Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişi yıldönümü nedeniyle yapılan gösteride alınanlardan Özgür
Halk dergisi temsilcisi K. Onar, HADEP il gençlik kolları başkanı Burhan Şat ve 18 kişi,

Hakkari'de; Şemdinli ilçesinde, Hizbullah örgütü üyeliğinden alınan ilçe milli eğitim müdürü M.
Sönmez, FP ilçe örgütü başkanı M. Çelik ve 2 kişi,
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Bursa'da; Gemlik'te; HADEP gençlik kolları yöneticisi Mehmetşah Demircan,

İçel'de; Newroz etkinliklerinde alınanlardan HADEP Akdeniz belde gençlik kolları başkanı Bayram
Sabah ve 9 kişi,

Konya'da; Şubat ayı sonunda alınan Yunus-Ali Akdemir ve Filiz Saral, Newroz kutlamalarından sonra
alınan HADEP il örgütü yöneticisi E. Sefil ve 3 üye,

Amasya'da; Merzifon'da EMEP ilçe örgütü üyeleri E. Öztürk ve E. Aydoğan,

İzmir'de; Tikko örgütü üyesi olduğu iddiasıyla alınan Fatma Şen, PKK üyesi oldukları iddiasıyla
alınanlardan M. Yağmakan, Ş. Özalp ve H. Adıbelli,

Antep'te; Newroz kutlamalarında alınanlardan 14 kişi,

Bitlis'te; Tatvan ilçesinde, Newroz kutlamalarında alınanlardan N.Y., S.Y., H.Y., E.T. adlı çocuklar ile
N. Bakış, K. Savgın,

Ankara'da; Hedef dergisi yazıişleri müdürü Adnan Akdeniz Taş,

Edirne'de; DHKP-C'li oldukları iddiasıyla alınan 5 kişi,

Van'da, HADEP il kadın kolları üyeleri Viyan Abi, Elif Talay,

Diyarbakır'da; Bağlar beldesindeki bir dükkandan meşrubat çaldıkları iddiasıyla alınan 15 yaşındaki
A.B. ve Y.A.,

Hakkari'de; Ev baskınlarında alınanlardan M. Kemal Ege ve Yusuf Bozyel,

Kayseri'de; Esnaf eyleminde alınanlardan Zeki-Fesih Tekin ve 9 kişi,

Ankara'da; Esnafların Tandoğan mitinginde alınanlardan 9 kişi,

Şırnak'ta; HADEP il ve Cizre ilçe örgütü başkanları Resul Sadak, Mehmet Dilsiz,

Diyarbakır'da; Çermik ilçesinde, PKK'ye yardımdan alınan öğrencilerden 9 kişi, Kürdistan Devrimci
Partisi üyeliği savıyla alınanlardan 8 kişi,

Bursa'da; HADEP'in Yenişehir ilçe örgütü açılışında "bölücü müzik yaptığı" iddiasıyla Nizamettin Acet,

Malatya'da; Haftalık yayın yapan Medeniyet gazetesinin yayın yönetmeni Ramazan Keskin,

Antep'te; Ekonomik durumu protesto eyleminde alınanlardan Z. Beltekin, R. Durmaz ve esnafı eyleme
sevkettikleri iddiasıyla 5 kişi, Atılım gazetesi bürosundan alınan muhabir Yüksel Bulut,

İstanbul'da; Basına açıklama sırasında alınan Grup Munzur müzik topluluğu elemanı Özkan Kaygulu,
Tikko örgütüne üyelikten alınanlardan Y. Eriş, N. Aslan, D. Gülçiçek ve Devrim Gür,

Ardahan'da; 23 Şubat adlı yerel gazetenin sahibi Kasım Tırpancı,

Yozgat'ta; Hizbullah örgütüne üyelikten alınan Mustafa-Yakup Karadaş ve r. Baslan,

İçel'de; HADEP'in il ve ilçe örgütlerine baskınlarda alınanlardan merkez ilçe, Yenişehir, Toroslar,
Akdeniz, Yenitaşkent belde örgütleri başkanları,

Şırnak'ta; Kumçatı beldesinin HADEP'li belediye başkanı Osman Demir,

Tekirdağ'da; ! Mayıs gösterilerinden sonra alınan Devrimci Mücadele Birliği dergisi okurları Sevgi
Kaplan, Zafer ve Güler,
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Ankara'da; F Tipi cezaevlerini protesto eyleminde alınanlardan Tohum Kültür Merkezi'nin sahipleri
Gülşen Aslan, Fadime Kılıç, Tamiş Akpınar, SES üyesi Cennet Cabat, Devrim Yolunde İşçi gazetesi
muhabiri Derya Binay, PKK'ye yardım ettikleri iddiasıyla alınan HADEP'in il ve Yenimahalle, Mamak
ilçe örgütü yöneticileri S. Köse, S. Ecer, M. Çetin, Y. Çevik ile üyelerden N. Çağlar, M. Taştekin,
C.E.Doğruak, H. Küçük, S. Koyun ve 18 kişi, Hizbullan örgütüne üyelikten alınanlardan 9 kişi,

İzmir'de; Kaldıraç dergisi afişi asarken alınan Erhan-Yurttaş Yama,

İstanbul'da; TKEP-L örgütü üyesi oldukları iddiasıyla alınanlardan S. Sürücü, B. Özer, ve E. Tilbaş ile
2 kişi, SİP'in Komünist adlı gazetesini satarken alınan 4 kişi,

İzmir'de; Tikko örgütü üyeliğinden alınanlardan F. Şimşek, K. Tuğ ve İ.D., PKK adına faaliyet
yapmaktan alınan Metin Bildik, Y. Saldız, N. Özmen ve T. Biçer,

Konya'da; Hizbullah örgütüne üyelikten alınan 13 kişi,

Kayseri'de; Radikal İslami örgüt Hizbul Tahrir'e üyelikten alınan K. Kara, S. Yiğit, N. Yüksel, O. Yoğun,

Bursa'da; Hizbullah örgütüne üyelikten alınan 6 kişi,

Tokat'ta; İstanbul'da gözaltına alınan İşçi Köylü gazetesi yayın yönetmeni Memik Horuz,

Hakkari'de; Yüksekova'nın köylerinden, 'PKK'ye yardım'dan alınan Sefer-Mehmet Canan, A. Kerim-
Şahin Urbay ve 7 kişi,

Antep'te; 12 Eylül 80 öncesi Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği yöneticisi olan Hüseyin Başıdik,

Ankara'da; Komünist Gençlik Örgütü'ne üyelik iddiasıyla alınanlardan Şirin-Şenol Gürkan, Erol-M. Naki
Doğan ve 8 kişi,

Van'da; Tutuklu olan HADEP yöneticilerinin duruşmasını izlemeye giderken alınan Partinin gençlik
kolları genel başkanı Ahmet Şeker ve 3 üye,

Şırnak'ta; İdil ilçesinde, Medya TV izleyip kamera çekimi yaparken alınan Süryani asıllı İbrahim
Konutgan ile Bilal Güleç,

Batman'da; 15-21 Haziran günleri arası yapılan operasyonlarda alınanlardan HADEP il örgütü
yöneticisi A. Candemir, Tuhay-Der Başkanı H. Yıldız ve İHD şube yöneticisi M. Kaya ile 18 kişi,

olmak üzere Ocak-Haziran ayları arasında 1721 kişi tutuklandı.

CEZAEVLERİ

Saldırıda Yaralanma-Tecavüze uğrama

Malatya Cezaevi'nde Gülay Efendioğlu adlı tutuklu, bir infaz koruma memurunun tecavüzüne uğradı.
İddia, görüş sırasında bir başka tutuklunun olayı ailesine söylemesiyle ortaya çıktı. Olay üzerine
başvuruda bulunan avukatlara bir yanıt verilmedi, ancak daha sonra Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğü, iddia üzerine adı geçenin Adli Tıp Kurumuna sevk edildiğini açıkladı.

2000 yılının Aralık ayında cezaevlerine yapılan operasyonlardan sonra Edirne F tipi Cezaevi'ne
sevkedilen Eyüphan Başar adlı Tikko davasından hükümlüye copla tecavüz edildi. !988 yılında
Ankara'da gözaltındayken de tecavüze uğrayan ve 1996 yılındaki ölüm oruçlarına da katılan Başar'ın
kardeşi G. Başar, ağabeyinin getirildiği çezaevi girişinde soyunmasının istendiğini, reddedince copla
tecavüz edilip dövüldüğünü, görüşüne tekerlekli sandalye ile getirildiğini söyledi. Başar'ın avukatı
Kırdök, müvekkilinin Adli Tıp Kurumu'na sevkini istedi.
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Gebze Cezaevi'nden Tekirdağ F tipi Cezaevi'ne sevkedilen Mustafa Yaşar adlı tutuklunun kardeşi C.
Yaşar, kardeşinin görüşme sırasında infaz koruma memurları tarafından sopalarla dövüldüğünü
açıkladı.

Tedavi Edilmeyen -Engellenen Tutuklu ve Hükümlü

Cumhurbaşkanı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve İHD'ye başvuruda bulunan Zeynep Taş, Batman
Cezaevi'nde PKK davasından tutuklu bulunan eşi Sabri Taş'ın karaciğer ve nefes darlığı hastalığının
tedavi edilmediğini belirterek, gerekli girişimlerin yapılmasını istedi.

Diyarbakır Cezaevi'nde iken 1988 yılının Şubat ayında kendini yaktıktan sonra Adıyaman Cezaevi'ne
gönderilen Muhyettin Sevinç adlı tutuklunun yakınları, olaydan sonra kaldırıldığı devlet hastanesinde,
Sevinç'in tedavisinin gerekli şekilde yapılmadığını ve halen diz altında kuruma ve et toplanması gibi
rahatsızlığının bulunduğunu söylediler.

Muş Cezaevi'nde beş yıldır tutuklu bulunan Eğitim Sen Diyarbakır şubesi eski başkanı Kadri
Gökdere'nin eşi N. Gökdere, eşinin Hepatit B hastalığına yakalandığı halde tedavisinin yapılmadığını,
Adalet Bakanlığına başvurudan bir sonuç alamadıklarını açıklarken, , avukatı da müvekkilinin tedavisi
için 20 şubat günü Vaün Cumhuriyet Sevcılığına başvuruda bulunulduğunu söyledi. Aynı cezaevinde
tutuklu olan Mahmut Aslan ve Sinan Aslantosun'un da hasta olmalarına karşın tedavileri konusunda
bir girişim yapılmadığı belirtildi.

İHD Muş şubesine başvurarak bir açıklama yapan, A. Aslan, 1995 yılında tutuklandıktan sonra kaldığı
İzmir ve Muğla cezaevlerinde hastalanan ve halen Muş Cezaevi'nde bulunan eşi M. Nezir Aslan'ın
tedavisinin yapılmadığını ileri sürdü ve gerekli girişimlerin yapılmasını istedi.

Elbistan E tipi Cezaevi'nde kalan ve altı aydan beri sürekli başağrısı çeken Hanım Sağır adlı
tutuklunun annesi T. Sağır, kızının tedavisinin yapılması için Malatya Cezaevi'ne sevk edildiğini,
aradan bir aylık süre geçtiği halde tedavi için hastaneye götürülmediğini söyledi.

Eskişehir Özel Tip Cezaevi'nde kalan ve İslami Hareket Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle ömür boyu
hapse mahkum Cengiz Sarıkaya'nın avukatı, müvekkilinin psikolojik sorunlarına ve felç geçirmesine
karşın tedavi edilmediğini açıkladı. Avukat Gökkuş, gereksinimlerini tek başına karşılayamadığını
belirttği Sarıkaya'nın, sağlık durumu nedeniyle Bandırma Kapalı Cezaevi'ne yollanması istemlerine
Adalet Bakanlığı'nın yanıt vermediğini söyledi.

Maraş Cezaevi'nde tutuklu bulunan M.Emin Özkan adlı 66 yaşındaki tutuklunun kızı S. Özkan,
babasının hastalığına karşın, tedavi edilmediğini sağlığının kötüleştiğini ve doktora sevk edilmediği için
hastalığının ne olduğunun anlaşılamadığını açıkladı.

Açlık Grevi -Ölüm Orucu ve Diğer Nedenlerle Ölümler

26 Ocak günü, Yozgat Cezaevi'nde sekiz yıldan beri kalan ve yakalandığı tüberküloz hastalığı
nedeniyle Ankara Sanatoryum Hastanesi'ne sevkedilen Numan Akman adlı siyasi hükümlü, yaşamını
yitirdi. Mardin'de gömülen Akman'ın ağabeyi, kardeşinin gözaltında ve cezaevindeki sağlıksız koşullar
nedeniyle hastalandığı ve zamanında tedavi edilmediğini ileri sürdü.

Urfa Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan 14 yaşındaki Mustafa Çökmez adlı çocuk, intihar ettiği
iddiasıyla 23 Ocak günü öldü. İHD Urfa şubesine başvuran Çökmez'in babası B. Çökmez, hırsızlıkla
suçlanan oğlunun hurdacıdan aldığı teyplerin çalıntı olduğu iddiasıyla tutuklandığını, karakolda
gördüğü işkence sonucu suçu kabul etmek zorunda kaldığını söyledi ve 8 yaşındayken geçirdiği kaza
nedeniyle kolunun sakat olduğuna dikkat çekerek, koğuşta sekiz kişiyle kaldığı halde "intihar"ını
kimsenin görmemesinin kuşku verici olduğunu ileri sürdü. Olay üzerine A. Demirel adlı cezaevi
görevlisi hakkında "görevi ihmal" suçuna ilişkin dava açıldı.

23 Mart tarihinden itibaren Haziran ayı sonu itibariyle ölüm orucundaki 25 kişi yaşamını yitirdi.
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ÇALIŞMA YAŞAMINA YÖNELİK İHLALLER

Siyasi ve Ekonomik Nedenler ile Gerekçesiz İşten Çıkarılan

İstanbul'da Petrol Ofisi AŞ'de çalışan 106 işçi, gemi işletmeciliği bölümünün kapatılması gerekçe
gösterilerek işlerinden çıkarıldı.

Eskişehir'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Orkun Giyim Sanayiinde çalışan 600
işçinin görevine, "kanunsuz grev" yaptıkları iddiasıyla son verildi.

Adana'nın Seyhan ilçe belediyesinde Genel İş Sendikası üyesi 64 işçi, belediyenin maddi sorunları
gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulu gübre fabrikasında, aralarında Petrol İş Sendikası yöneticisi ve
işyeri temsilcilerinin de olduğu 15 işçinin işine son verildi.

İçel'in Tarsus ilçesinde kurulu Yidaş Tekstil Fabrikası'nda, 2000 yılının Kasım ayından beri ücretsiz
izinde tutulan 500 işçinin işine son verildi.

Ankara'da Sincan Organize Sanayi bölgesinde, Arçelik'in yan sanayi kuruluşu olan Kabel ve Romeks
fabrikalarında çalışan 52 işçinin işine son verildi.

Kocaeli'nin Uzunçiftlik beldesinde kurulu Çelik Halat ve Tel Sanayi Fabrikası'nda Türk Metal
Sendikası'na üye 72 işçi işten çıkarıldı.

İzmir'de, Türk İş'in örgütlü olduğu Grand Hotel Mercure, DYO, BMC, ve Ege Endüstri'de çalışan 104
işçi, çeşitli gerekçelerle işten çıkarıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçe belediyesinde, geçen yıl toplu sözleşme sürecinde yaşanan greve destek
veren sözleşmeli 9 işçinin işine son verildi.

Ankara'da, Kızılay semtindeki Z. Gökalp caddesi üzerinde kurulu Lalem Tekstil adlı işyerinde,
işverenin yüzde 10'luk zammına karşı çıkan 10 işçinin işine son verildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kurulu İstaş hazır beton fabrikasında çalışan 20 işçi, "işlerin azalması"
gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı.

İmalat sanayiinde yüksek istihdama sahip kuruluşlardan özelleştirme çalışmalarının hızlandırılmasıyla,
İzmir Aliağa'da 66, Kocaeli Yarımca'da 201 işçinin işine son verildi.

Sabah gazetesi yönetimi, ekonomik krize karşı tedbir gerekçesiyle Yeni Binyıl gazetesini kapattıktan
sonra, başta Amiral ve Aktüel dergileri olmak üzere, Hearst Yayıncılık bünyesindeki dergilerde görevli
1200 elemanını işten çıkardı.

Petrol İş Sendikası Genel Başkanı M. Öztaşkın'ın yaptığı açıklamaya göre, özelleştirilen POAŞ'ta işten
çıkarılanlarını sayısının 2 Ocak tarihi itibariyle 1200'e ulaştığı bildirildi.

Medya dünyasında yaşanan büyük tasfiye kapsamında, Sabah grubunun ikinci TV kanalı olan Kanal
6'da 23 kişinin işine son verildi.

Bursa'da yayın yapan Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Olay TV kanalında çalışan 100 kişinin işine son
verildi.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde çalışan 10 işçi, "hizmetlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulmadığı"
gerekçesiyle işten çıkarıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kayabaşı'nda kurulu Leke Jeans işyerinde "işçi fazlalığı" gerekçe
gösterilerek 40 kişinin işine son verildi.

Çorum'da nakliye ambarlarında çalışan Tümtis Sendikasına üye işçilerden 5 kişinin işine son verildi.
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Elektrik Mühendisleri Odası'ndan (EMO) yapılan açıklamaya göre, Netaş işçisi 50 kişinin "ekonomik
sıkıntı" gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığı bildirildi.

Kanal D adlı TV kanalının İstanbul'daki haber merkezinde görevli 5 kişinin işine son verildi.

Bursa'da Nergis, Sönmez ve Bisaş adlı tekstil gruplarının fabrikalarında görevli Türk İş ve DİSK'e bağlı
sendikalarda örgütlü 1015 işçi, "ekonomik sıkıntı" gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Cumhuriyet gazetesinin İstanbul'daki merkeziyle, İzmir bürosunda görevli çalışanlardan 8 kişinin işine
son verildi.

Ankara'da İstanbul yolunda kurulu Maksan AŞ'de çalışan 200 işçinin işine son verildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesi Tepeören'de kurulu Rotopark'ta, ekonomik sıkıntı gerekçe gösterilerek 35
işçinin işine son verildi.

İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy'de kurulu Akar Kırtasiye Malzemeleri Fabrikası'nda çalışan 25 işçinin
işine son verildi.

İzmir'de Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan OBEL AŞ 'de çalışan 30 işçi, sendikalaşma
çalışmaları yaptıkları gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Antalya'nın Serik ilçe belediyesinde çalışan 28 işçi , gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı.

Medya sektöründe, Akşam gazetesi yayın koordinatörü ile aynı grubun gazetelerinden Güneş'ten 5
kişi, Star .com.tr.den 22 kişi, Kanal 7 televizyonunun haber merkezi, teknik ve ulaştırma bölümlerinden
50 kişi işten çıkarıldı.

Manisa'nın Turgutlu ve İzmir'in Torbalı ilçelerinde kurulu konserve gıda üretimi yapan Tukaş
fabrikalarında, ekonomik sıkıntılar gerekçe gösterilerek 900 kişinin işine son verildi.

Medya grubundan Number One TV, Number One FM, Genç TV, Fashion TV, Radyo Klas, Number
One İnteraktive'de gazeteci, kameraman ile teknik ve idari bölümlerde çalışan 85 kişinin işine son
verildi.

Tekirdağ yolu üzerine kurulu demir döküm fabrikası Kutes'te, ekonomik durgunluk gerekçe gösterilerek
33 işçinin işine son verildi.

İstanbul'da, Koç Topluluğu şirketlerinden Ford Otomotiv Sanayi AŞ'de çalışan 381 işçi, "ekonomik
durumun otomotiv sanayiini olumsuz yönde etkilediği" gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Bank Sen Genel Sekreteri V. Kalay, İzmir'de Tarişbank bünyesinde çalışan 64 işçinin işine son
verildiğini açıkladı.

Petrol Ofisi AŞ'de, özelleştirme sonrası yeniden yapılanma kapsamında, 116 işçinin daha işine son
verildi.

Adana'da Sabancı Holding bünyesindeki Bossa 1 ve2 fabrikalarında görevli işçilerden 280, SASA'da
ise 65 kişinin işlerine son verildi.

İstanbul'da Bağcılar'da kurulu demir makası gibi el aletleri üreten Kanca El Aletleri fabrikasından,
ekonomik sıkıntı gerekçe gösterilerek 20 işçinin işine son verildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu Gümüşsuyu Halı Fabrikası'nda çalışan 1200 işçiye,
çıkarıldıkları ücretsiz iznin süresinin dolmasından sonra iş akitlerinin sona erdiğine ilişkin tebligat
yapıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş makinaları üretimi yapan, Türk Metal
Sendikası'nın örgütlü olduğu Hidromek'te, toplu iş sözleşmesi sonrasında 25 işçinin işine son verildi.
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Ankara'da, eski çalışma bakanı İ. Aykut'un sahibi olduğu Çevre Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma
Vakfı'nın Sakarya Otopark İşletmesinde çalışan 4 işçi, Tümtis'te sendikalaştıkları için işlerine son
verildi.

İstanbul'da Sönmez Pamuklu Sanayi AŞ'de çalışan 160 işçi, "ekonomik buhran" gerekçe gösterilerek
işten çıkarıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de kurulu Ar Yıldız fabrikasında çalışan Birleşik Metal Sendikası'nda örgütlü
270 işçi, fabrikanın bir bölümünün Çorlu'ya taşınacağı gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Seyrantepe mahallesindeki Renault'a yedek parça üretimi yapan Kar
Plastik Bakalit Sanayi AŞ'de 14 işçi, Petrol İş Sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı.

İstanbul'da, Radikal gazetesinde çalışan, aralarında yazarlardan Celal Başlangıç, Arda Uskan ve Avni
Özgürel'in de olduğu, istihbarat ve dış haberler biriminde görevli 14 kişi, "ekonomik sıkıntı" gerekçe
gösterilerek işlerinden çıkarıldı.

Bursa'da kurulu Üçyıldız Sünger ve Kauçuk Fabrikasında çalışan 129 işçi, Petrol Sendikası'na üye
oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı.

İzmir'in Pınarbaşı ilçesinde kurulu BMC fabrikasında 21 Şubat ekonomik krizinden sonra 6 Mayıs tarihi
itibariyle 700 işçinin işine son verildi.

Adana'da Sabancı Holding'e bağlı Bossa 5'ten (Kadife ve Gömleklik Fabrikası'nda 10 işçi, kadife
dokuma bölümünün kapatılacağı gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Çorum il merkezindeki çeşitli fırınlarda çalışan işçilerden 130 kişi, Gıda İş Sendikasına üye oldukları
gerekçesiyle fırın patronları tarafından işten çıkarıldı.

Malatya'da, Teksif Sendikası'nın Nisan ayında yapılan kongresinde başkan adayı olan Ahmet Fırat Ve
İpaş Anateks'te çalışan 17 delege, "işçi azaltılmasına gidileceği" gerekçesiyle fabrika yetkililerince
işten çıkarıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kurulu otomotiv sektöründeki fabrikalara dişli üreten Hema Dişli
Fabrikasında, ekonomik sıkıntı bahanesiyle 300 işçinin işine son verildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki organize sanayide kurulu Reha Takstil iş yerinde çalışan 320 işçi,
DİSK Tekstil Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı.

İzmir'de Özel Ege Sağlık Hastanesinde, Sağlık İş Sendikası'nda örgütlenmeye başlayan 80 işçinin
işine son verildi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde kurulu Aymasan işyerinde, "ekonomik sıkıntı"gerekçesiyle 246 işçinin işine
son verildi.

İzmir'de, özelleştirme çerçevesinde Emekli Sandığı'nca kiraya verilmek üzere ihale açılan Büyük Efes
otelinde yılbaşından bu yana Toleyis üyesi işçilerden 90 kişinin işine son verildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçe belediyesinde Genel İş Sendikası 6 işçinin daha işine son verildi.

Sürgün-Görevden Alma -Uzaklaştırma -İdari Ceza

Van 100. Yıl Üniversitesi'nde görevli diş tabibi G. Kaptanoğlu ve 5 hemşire, "kılık-kıyafet yönetmeliğine
aykırı davrandıkları" iddiasıyla üniversiteden ihraç edildi.

Tunceli ilinde görev yapan, aralarında Eğitim Sen'in Tunceli ve Pertek şube başkanlarının da olduğu
12 öğretmen, "huzur ortamını bozucu faaliyetler içinde oldukları" gerekçesiyle, Tunceli Valiliği'nin teklifi
ve OHAL Valiliği'nin kararıyla il dışına sürüldü.
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Manisa'nın Akhisar ilçesi devlet hastanesinde anstezi teknisyeni olarak görev yapan SES ilçe
temsilcisi Nesrin Yavaş, "geçici görev" adı altında Kırkağaç ilçesi devlet hastanesine sürgün edildi.

Diyarbakır'da belediyenin tiyatro salonunda Demokrasi Platformunun düzenlediği basın toplantısında,
İHD Genel Başkan yardımcısı ve şube başkanı Osman Baydemir, son iki hafta içinde, aralarında Eitim
Sen ve Tüm Yargı Sen Sendikalarının yöneticilerinin de olduğu 31 kamu görevlisinin Samsun, Niğde
gibi illere ve bölge dışına sürüldüğünü söyledi.

İstanbul'da Haseki Hastanesi'nde görevli doktor ve yardımcı sağlık elemanı 26 personel, "Kılık kıyafet
yönetmeliğine aykırı davrandıkları" gerekçesiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın 137. maddesi
gereğince, İstanbul Valiliğince görevlerinden alındı.

Büro Emekçileri Sendikası Diyarbakır şube başkanı Ahmet Çoban, hiç bir gerekçe gösterilmeden
Nevşehir iline sürgün edildi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde imam hatip lisesinin müdürlüğünü yapan Saim Oral, başörtüsü yasağına
göz yumarak kılık-kıyafet yönetmeliğine aykırı davrandığı iddiasıyla hakkında açılan soruşturma
sonucu görevden alındıktan sonra Maltepe İmam Hatip Lisesine öğretmen olarak sürgün edildi.

Düzce'de deprem bölgesindeki kalıcı konutlarda çalışan, taşeron firma Oymassan şirketinden üç aylık
alacakları için direnişte olan işçilerden 30'u, Düzce ili sınırları dışına sürgün edildi.

Diyarbakır ve Tunceli il sınırları içinde görev yapan KESK' bağlı çeşitli sendikalara üye 45 memur,
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nin kararıyla bölge dışındaki çeşitli illere sürgün edildi.

Büro Emekçileri Sendikası'nın Kilis şube başkanı Gıyasettin Aslan, 14 Nisan'daki eylemler gerekçe
gösterilerek, işyerindeki görevinden valilik kanalıyla açığa alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde görevli 189 öğretmen, Emek platformunun aldığı karar gereğince 1 Aralık
2000 günü yapılan bir günlük iş bırakma eylemine katıldıkları gerekçesiyle, maaş kesintisi, kınama ve
uyarı cezaları verildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde açtığı resim sergisindeki yapıtları "zararlı"bulunarak el konulduktan sonra
hakkında soruşturma açılan karikatürist Aşkın Ayrancıoğlu, resim öğretmenliği yaptığı okuldaki
görevinden açığa alındı.

Haklarında Soruşturma Açılan

2000 yılının Aralık ayında Diyarbakır'da, Emek Platformunun kararı gereği bir günlük iş bırakma
eylemine katılan memur, teknisyen, hizmetli ve öğretmenlerden oluşan 4137 kişi hakkında İl Milli
Eğitim Müdürlüğünce soruşturma açıldı.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli SES üyesi 32 sağlık elemanı hakkında, Ankara mitingine
katıldıkları ve 1 Aralık 2000 günü iş bırakma eylemine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.

İş Kazaları

İstanbul İkitelli'de kurulu Keresteciler Sitesi'ndeki sunta fabrikasının deposunda çalışan ve sunta
plakalarının altında kalarak yaralanan iki işçiden Nihat Aydemir adlı işçi yaşamını yitirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Karadon kömür işletmesi ocağında , tavandan kömür kayması
sonucu göçük altında kalan Hilmi Özsayan adlı işçi, yaralı olarak göçükten çıkarıldıktan sonra
hastaneye kaldırıldı.

TTK'nın Zonguldak Kozlu müessese müdürlüğünde meydana gelen iş kazasında, kuyu açma
çalışmaları sırasında platformdan düşen 3 işçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otel inşaatının ikinci katının beton dökme sırasında çökmesi sonucu
oluşan kazada 5 işçi yaralandı
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Adana'da, Ünallar adlı firma tarafından Cukurova Üniversitesi açık hava tiyatrosu önünde yapılan
kanalizasyon çalışmalarında toprağın kaymasıyla kaldığı göçük altından çıkarılan Nuri Durmaz adlı
işçi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Park Deri'de çalışan Necati Mamarcık adlı işçi, kullandığı ve bozuk
olduğunu daha önceden ilgililere bildirdiği makinada sıkışan elleri kesildi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde Kangal termik santraline kömür sağlayan Koç Holding'in Demir Eksport kökür
işletmesinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan iş makinası operatörlerinden
O. Karataş, M. Demir ve H. Ömer Çay öldüler

Antep'te, Sanko Koleji Vakfı inşaatında çalışan işçilerin üstüne, halat kopması sonucu vinç düşmesi
sonucu Hurşit Şahan adlı işçi ölürken, 2 işçi de yaralandı.

DÜŞÜNCE -İFADE -ÖRGÜTLENME VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK
İHLALLER

Kapatılan Kitle Örgütü, Siyasi Parti, Yayın Organı, Kültür Merkezi

İHD'nin Bursa şubesi, "binada açlık grevi yapanların bulunduğu" gerekçesiyle güvenlik güçlerince
mühürlenerek kapatıldı. İzmir şubesi de "binasında üye olmayanların bulunduğu" gerekçesiyle İzmir
Valiliği'nce 10 gün süreyle kapatıldı.

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği'nin (THAY-DER) Diyarbakır şubesi OHAL Bölge
Valiliği'nce kapatıldı.

Tutuklu ve hükümlü yakınlarının derneği TAYAD'ın İstanbul'daki genel merkeziyle Aksaray şubesi
faaliyetleri durdurularak kapatıldı. Beyoğlu'ndaki Nazım Kültürevi, cezaevleri ile ilgili "Gazeteciler
Meclisi Girişimi"nin yapacağı toplantı bahane edilerek güvenlik güçlerince mühürlendi.

Yeni Asya gazetesi hakkında, 1999 yılının Ekim ayında yayınlanan bir haber nedeniyle İstanbul
DGM'de açılan dava sonucunda, 1 ay süreyle kapatma cezası verildi.

Partizan dergisinin yayını, 136. sayısında yer alan haberlerde "Tikko örgütünün propagandasının
yapıldığı" iddiasıyla İstanbul DGM tarafından 1 ay süreyle durduruldu. Alınteri gazetesinin yayını, ,
özel ekinde yer alan yazılarda "devlet aleyhine propaganda yapıldığı" iddiasıyla, 7 gün süreyle
durduruldu. İşçi gazetesinin bürosu, güvenlik güçlerince yapılan baskın sonrası "yasadışı faaliyet
yapıldığı iddiasıyla kapatıldı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) TGRT, İnter Star, Kanal D, Kanal 6, Show TV, ATV, Kral TV ve
Flash TV, Karaman'da yayın yapan KGRT ve Kanal 32 adlı televizyon kanallarına ve Radyo D'ye 1'er
gün, Teleon TV'ye 7 gün kapatma cezası verdi. Kurul, Nur adlı radyo kanalına da "demokratik
kurallara ve kişi haklarına aykırı yayın yaptığı" gerekçesiyle 6 ay süreli yayın durdurma cezası verdi.

RTÜK, Batman'da yayın yapan Batman FM'in yayınını, "Kürtçe müzik çalındığı" gerekçesiyle 90 gün
süreyle durdurdu. Kurul, Ankara'da yayın yapan Çağdaş Radyo 'ya, "A. Öcalan'ın şarkı yoluyla
övüldüğü" iddiasıyla 6 ay süreli kapatma cezası verdi.

RTÜK; Radyo Nur, Bizim İmparator FM adlı radyo kanalları ve Malatya Ufuk TV adlı TV kanalına
180'er gün, Radyo Klas'a 90 gün Denge Radyo'ya 30 gün süreyle yayın durdurma cezası verdi. Kurul
ayrıca, Ekin,Bursa Vatan, Balıkesir Sev, adlı radyo kanallarına ve Malatya Güneş TV, Trabzon Ekim
TV adlı TV kanallarına 1 ile 7 gün arası değişen sürelerde yayın durdurma cezası verdi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ATV, Kanal 6, Malatya Ufuk TV, Channel Malatya , ETV adlı
özel TV kanallarına 1 ile 3 gün arasında sürelerle değişen kapatma cezası verdi.

RTÜK, Bursa'da yayın yapan Radyo Söz'e, şarkıcı Ahmet Kaya'nın ölümü sonraki yayınlarında,
"toplumun şiddet ve etnik ayırımcılığa kışkırtıldığı iddiasıyla 180 gün, Malatya Güneş TV ve Denge
Radyo'ya 30'ar, İmaj Radyo' 15, Cine 5 adlı TV kanalına da 1 gün yayın durdurma cezası verdi.
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Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğince üçüncü kez
kapatıldı.

İstanbul'da, Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi'nin (YÇKM) konferans salonu, bir etkinliğin yapılacağı
gün, güvenlik güçlerince mühürlenerek kapatıldı. Pendik ilçesinde faaliyet gösteren Dolayoba Eğitim
ve Kültür Derneği, "izinsiz lokal faaliyetleri yapıldığı" gerekçesiyle süresiz kapatıldı.

Yeni Asya gazetesine, 2000 yılının Haziran ayında yayınlanan bir haberden açılan dava sonucu,
İstanbul DGM tarafından 7 gün süreyle yayın durdurma cezası verildi.

Yeni Gündem gazetesine, bir siyasi partinin kongresine ilişkin haberlerden dolayı açılan dava
sonucunda, İstanbul DGM tarafından 1 ay süreli kapatma cezası verildi.

Adana'da, tutuklu yakınlarınca kurulan Dayanışma Derneği, "yasak yayın bulundurulduğu"
gerekçesiyle 10 gün süreyle kapatıldı.

Diyarbakır'da, OHAL Yasası gereğince valilikçe 2000 yılının Kasım ayında 3 ay süreyle kapatılan
Yenişehir Belediyesi Gençlik Kulübü, ceza süresinin sona erdiği 1 Mart günü aynı gerekçeyle ve aynı
süreyle tekrar kapatıldı.

Yeni Gündem gazetesine, 2000 yılının Kasım ayında yayınlanan bir haberden dolayı İstanbul DGM'de
açılan davanın karar duruşmasında, 3 gün süreli yayın durdurma cezası verildi.

Evrensel gazetesine, 2000 yılının Ocak ayında yayınlanan M. Göktepe'nin ölüm yıldönümüne ilişkin
yazıdan dolayı İstanbul DGM karayla 7 gün kapatma cezası verildi.

RTÜK, Show TV adlı TV kanalına 1 gün kapatma cezası verdi. Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Derneği'nin
İstanbul Kadıköy şubesi, binasında bulunan cezaevleri operasyonuna ilişkin bir karikatür nedeniyle
mühürlenerek kapatıldı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu, Urfa'da yayın yapan SRT adlı TV kanalına 30 gün kapatma cezası
verdi. İstanbul'da yayın yapan Anadolu'nun Sesi adlı radyo kanalı da ölüm orucuna ilişkin haberlerden
dolayı 90 gün süreyle kapatıldı.

Evrensel gazetesine, 2000 yılının Ekim ayında yayınlanan F tipi cezaevlerine ilişkin ilanlar nedeniyle
açılan dava sonucu İstanbul DGM tarafından 3 gün kapatma cezası verildi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu; Malatya'da yayın yapan Chanel Malatya adlı TV kanalına "toplumu terör
ve etnik ayırımcılığa sevkeden yayın yaptığı" gerekçesiyle 180 gün süreyle kapatma cezası verdi.
Kurul ayrıca, Adana Arkadaş, İstanbul Marmara FM, Best FM, Çağ FM, Ankara Arifan, Hedef, Denge
ve Ekin adlı radyo kanallarına ve Urfa TV, Kanal 6, Flash TV, Kanal D adlı TV kanallarına 1 ile 30
günlük süreler arasında değişen kapatma cezaları verdi.

Kaldıraç dergisinin yayını, bazı yazılarda "yasadışı örgüt propagandası yapıldığı" iddiasıyla, İstanbul
DGM tarafından 1 ay süreyle durduruldu.

Evrensel gazetesinin yayını, yazıişleri müdürüne para cezası verilen dava gereğince 3 gün süreyle
durduruldu.

RTÜK, Ankara'da yayın yapan Radyo İmaj'a, "Kürtçe müzik çalmak"tan 8 günlük kapatma cezası
verdi.

Baskın Yapılan Kitle Örgütü, Siyasi Parti, Yayın Organı, Kültür Merkezi

HADEP'in Bingöl il ile Solhan, Genç ve Karlıova ilçe örgütleri, Elbistan (Maraş) ilçe örgütü, Osmaniye,
Siirt, Adıyaman ve Erzurum il örgütü binaları,İslahiye(Antep) ilçe örgütü,

İstanbul'da; İşçi gazetesi bürosu, Tutuklu Yakınları Derneği'nin (TUYAD) Kadıköy şubesi, TAYAD'ın
Beyoğlu şubesi, HADEP Zeytinburnu ilçe örgütü binası,
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Ankara'da, İHD ve Tüm Yargı Sen genel merkezleri,

Kocaeli'de Arsenia Kültür Merkezi, Muş ve Mersin'de İHD şubeleri,

Adana'da, Vatan dergisi bürosu,

HADEP'in Konya, Muş il örgütleri, Bitlis il ile Tatvan ve Güroymak ilçe örgütü binaları, Solhan (Bingöl)
ilçe örgütü

Antep'te, Atılım gazetesi bürosu, Adana'da, Atılım gazetesi bürosu,

İstanbul'da, Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi, Pendik ilçesinde Dolayoba Eğitim ve Kültür Araştırma
Merkezi,

HADEP'in Siirt'in Pervari, Bingöl'ün Solhan ilçe örgütleri binası, Iğdır ve Adıyaman il örgütleri binası,

Bingöl'de, KESK şubeler platformu binası,

Antep'te, Atılım ve Alınterimiz gazetelerinin büroları,

Ankara'da, Eğitim Sen'in Genel Merkez binası, Diyarbakır'da, Demokrasi ve Barış Partisi'nin il örgütü
binası, İçel'de; HADEP'in il ve 6 ilçe ile 3 belde örgütü binası,

İstanbul'da; Yayına yeni başlayan Beklenen Yeni Nizam dergisinin bürosu, Ankara'da; Atılım dergisi
bürosu,

Toplatılan Yayın

Devrimci Demokrasi dergisinin 23. ve 24. sayılarıı, Proleter Halkın Birliği dergisinin 88. sayısı, Partizan
dergisinin 136. sayısı, Evrensel gazetesinin 27 Ocak günlü nüshası, Kızılbayrak dergisinin 4. sayısı,
Güney adlı edebiyat dergisi, Özgür Gelecek dergisinin 2. sayısı, İstanbul DGM tarafından toplatıldı.

SİP İzmir il örgütünün hazırladığı "SİP-Komünist Parti" imzalı özelleştirme karşıtı afiş, valilikçe
yasaklandı.

Özgür Gelecek dergisinin 33. ve 34. sayıları, Devrimci Demokrasi dergisinin 25. sayısı, Kızıldeli adlı
derginin ilk sayısı, Yeni Dünya İçin Çağrı dergisinin 42. sayısı, İstanbul DGM tarafından toplatıldı.

Antep'te EMEP il örgütünün hazırladığı Newroz bildirisi, sulh ceza mahkemesince yasaklandı.

İzmir'de; HADEP il örgütünce Newroz'a ilişkin bastırdığı bildiriler savcılığın talimatıyla toplatıldı.

Antep'te yayınlanan Fırat'ta Yaşam adlı gazetenin Newroz ile ilgili sayısı sulh ceza mahkemesince
toplatıldı.

Mersin'de yayınlanan haftalık Çınar gazetesinin 177. sayısı, cezaevlerindeki ölüm oruçlarına ilişkin bir
ilanını yayınladığı gerekçesiyle 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nce toplatıldı.

Özgür Gelecek dergisinin 35. sayısı, Devrimci Mücadele Birliği'nin 5. sayısı, İstanbul DGM tarafından
toplatıldı.

Uzun Yürüyüş dergisinin 50. sayısı, Özgür Gelecek dergisinin 37. ve 38. sayıları, Devrimci Demokrasi
dergisinin 1-16. Nisan tarihli sayısı, Aydınlık gazetesinin 8 Nisan günlü sayısı, Odak dergisinin 6 Nisan
tarihli sayısı, Azadiya Welat gazetesinin son sayısı, İstanbul DGM tarafından toplatıldı.

Malatya'da yayın yapan haftalık Medeniyet gazetesi valilikçe toplatıldı.

Ülkemiz Hapishaneleri ve Direnç Çiçekleri adlı kitap, İstanbul DGM tarafından toplatıldı.

Diyarbakır'da EMEP il örgütü tarafından hazırlanan 1 Mayıs afişi valilik tarafından, aynı konulu
bildirinin dağıtımı da sulh ceza mahkemesince yasaklandı.
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Devrimci Maya dergisinin 55. sayısı, SİP yayın organı Gelenek dergisinin 3. sayısı, ile Komünist
gazetesinin 15. sayısı, Odak dergisinin Mayıs sayısı, Devrimci Demokrasi dergisinin 16 Mayıs günlü
sayısı İstanbul DGM tarafından toplatıldı.

Antep'te yayınlanan Fırat'ta Yaşam gazetesinin son sayısı toplatıldı.

Mehmet Köse'nin yazdığı Yeni Nesil Yeni Toplum adlı kitap, TCK'nın 312. ve 5816 sayılı Atatürk
Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Yasa gereğince Konya Sulh Ceza Mahkemesince toplatıldı.

Sivas'ta KESK şubeler Platformunun sahte sendika karşıtı içerikli afişinin dağıtımı, "sahte" kelimesinin
eleştiri sınırlarını aştığı ileri sürülerek yasaklandı.

Beklenen Yeni Nizam dergisinin ilk sayısı, Devrimci Demokrasi dergisinin 8. ve 9. sayıları, İstanbul
DGM tarafından toplatıldı.

Evin Aydar Çiçek'in yazdığı, Peri Yayınları'nca çıkarılan Tutkular ve Tutsaklar adlı kitap, içinde
"Atatürk'e hakaret içeren sözler bulunduğu" iddiasıyla Beyoğlu Sulh Ceza Mahkemesince toplatıldı.

Yasaklanan Etkinlik

Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi tiyatro kulübü tarafından sergilenen Mahmut ile Yezida adlı
oyunun gösterimi, içinde yer alan Kürtçe konuşma ve türküler gerekçe gösterilerek valilikçe
yasaklandı.

HADEP Sakarya il örgütü tarafından 25 şubat günü düzenlenmek istenen şenlik, valilik tarafından İller
İdaresi Yasası uyarınca yasaklandı.

İstanbul'da siyasi parti ve kitle örgütleri tarafından yapılmak istenen "Demokrasi İçin Buluşma" mitingi,
valilik tarafından yasaklandı.

Diyarbakır'da; büyükşehir belediyesinin göç konusunda düzenlemek istediği "Göçün belediye
hizmetlerine etkisi" konulu anket, "köyü terketmenin nedenlerine yönelik sorular"a ve "koruculuk
baskısı" "dini baskılar", "PKK ya da güvenlik güçlerinin baskısı" gibi seçeneklere yer verildiği için,
İçişleri Bakanlığınca içeriği açısından sakıncalı bulunarak yasaklandı.

Batman'da ve Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Ankara Birlik Tiyatrosu oyuncularının sergilemek istedikleri
Bir Çirkin Kral adlı oyunun gösterimi yasaklandı.

30 Mart günü Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri'ne bağlı Garp Linyitleri
İşletmesi tarafından toprakları istimlak edilen köylülerin Dev Maden Sen Genel Başkanı Tayfun
Görgün ile birlikte başlatmak istedikleri Ankara Yürüyüşü, Kütahya Valiliği tarafından yasaklandı.

Diyarbakır'da Demokrasi ve Barış Partisi il örgütünce düzenlenmek istenen "anadilde eğitim" konulu
panel, Olağanüstü Hal Valiliği'nce yasaklandı.

Diyarbakır'da, Sur belde belediyesince düzenlenen "Diyarbakır 1. Çocuk Şenliği" kapsamındaki
çocukların yürüyüşü "kamu güvenliğini bozacağı" gerekçesiyle, Eğitim Sen'in "alternatif eğitim' konulu
paneli OHAL Valiliğince yasaklandı.

Adıyaman'da HADEP il örgütünce düzenlenmek istenen "Yeni Yaşama Merhaba" şöleni, HADEP
yönetici ve üyelerinin "teröre meyilli kişiler" olması gerekçe gösterilerek valilikçe yasaklandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, resim öğretmeni Aşkın Ayrancıoğlu ve belediye çalışanı Seyit Saatçi'nin
halk kütüphanesinde açtıkları resim sergisi, "çalışmalarda suç unsuru bulunduğu" gerekçesiyle
yasaklandı.

Van'da, Göç Haftası kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde Göç-Der tarafından yapılmak istenen basın
açıklamasına "güvenlik" gerekçesiyle izin verilmedi.
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İnançları Nedeniyle Görevine Son Verilen-Eğitimi Engellenen

Bingöl ilinde görevli 5 bayan öğretmen, derslere başörtülü girdikleri gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı
Yüksek Disiplin Kurulu tarafından görevlerinden alındı.

Adapazarı İmam Hatip Lisesi'nde 6 bayan öğretmenin görevine, derslere başörtülü girdikleri
gerekçesiyle son verildi.

Bartın'da, imam hatip lisesinde okuyan 64 kız öğrenci, "okula başörtülü geldikleri" gerekçesiyle
'okuldan uzaklaştırma' cezasına maruz kaldılar.

Muş 100, Yıl Zafer İlköğretim Okulunda görevli A. Akoğul, C. Yıldırım, H. Kılınç adlı öğretmenlerin
görevine, "derslere başörtülü girdikleri" gerekçesiyle son verildi.

Haklarında Hapis ve Para Cezası İstenenler

Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın İzmir temsilciliği çalışanları Günseli Kaya ve Dr. Alp Ayan'ında
aralarında olduğu 14 kişi hakkında, 1999 yılının Eylül ayında Ankara Ulucanlar Cezaevi katliamında
öldürülen N. Çiftçi'nin cenaze töreninde "izinsiz gösteri düzenledikleri" iddiasıyla dava açıldı. Aliağa
Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar için 3'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

2000 yılının Aralık ayında cezaevlerine yapılan operasyonları protesto amacıyla DSP İstanbul il
örgütüne siyah çelenk bırakarak eylem yapan aralarında ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Kara ve
il örgütü yöneticileri ile İHD şube üyesi Nimet Tanrıkulu'nun da olduğu 39 kişi hakkında Şişli Asliye
Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Sanıklar için "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na
muhalefet"ten 1'er yıl hapis cezası isteniyor.

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) İstanbul şubesi Faruk Alataş ve yönetim kurulu üyeleri Evrim
Alataş, Şaban Dayanan, Serpil Kurtay, Hatice Yaşar ve Sultan Seçik hakkında, sansürün kaldırılışının
yıldönümü nedeniyle 2000 yılının Temmuz ayında yaptıkları açıklama nedeniyle dava açıldı. Asliye
Ceza Mahkemesinde yargılanacak adı geçenler için Dernekler Yasası'nın 44. maddesi gereğince 6'şar
aya kadar hapis cezası isteniyor.

İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesi başkanı E. Keskin ile şube yönetici ve üyesi 23 kişi ve TİHV
İstanbul temsilciliği sekreteri H. Şener hakkında, 2000 yılının Aralık ayında düzenledikleri İnsan
Haklarına Saygı Yürüyüşü nedeniyle Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Adı geçenler için "izinsiz
gösteri yapmak", Dernekler Yasası'na aykırı davranmak", "görevli memura direnmek", iddiasıyla
TCK'nun 258., "suç sayılan fiili övdükleri" iddiasıyla 312/1. maddesi uyarınca 12'şer yıla kadar hapis
cezası istendi.

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) Genel Başkanı Turgut Koçak ile yönetim kurulu üyeleri Hasan
Yavaş ve Necmi Özyurda hakkında, "F tipi cezaevlerini protesto eylemlerinde yasadışı örgüte yardım
ettikleri" iddiasıyla dava açıldı. Ankara DGM'de açılan davanın iddianamesinde, adı geçenler için,
"Parti binalarını silahlı çetelerin organize ettiği eylemcilere tahsis ettikleri" iddia edilerek TCK'nun 169.
ve TMY'nın 5 maddesi uyarınca 7'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Fehmi Koru hakkında, 1999 yılının Ekim ayında bir TV kanalında, 17
Ağustos depremine ilişkin yaptığı yorumda "Halkı kin ve düşmanlığa kışkırttığı" iddiasıyla dava açıldı.
İstanbul DGM'de görülecek davada Koru için TCK'nun 312. maddesi uyarınca 6 yıla kadar hapis
cezası istendi.

HADEP'in 2000 yılının Kasım ayında yapılan kongresinde yaptıkları konuşmalar nedeniyle eski genel
başkan A. Turan Demir, SİP Genel Başkanı Aydemir Güler, TSİP Genel Başkanı Turgut Koçak
hakkında dava açıldı. Demir'in Terörle Mücadele Yasası'nın 8-1., Güler ve Koçak'ın da 312. maddesi
uyarınca 5'er yıla kadar hapisleri istendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, çoğunluğu KESK üyesi 759 memur hakkında, Emek platformunun kararı
gereğince 1.Aralık 2000 günü yapılan bir günlük iş bırakma eylemine katıldıkları gerekçesiyle dava
açıldı. Menemen Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde, söz konusu kişiler için
6'şar ay hapis cezası isteniyor
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İstanbul'da 2000 yılının Haziran ayında düzenlenen "Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Hayır
Kurultayı"na katılan avukat Fatma Karakaş, Emekçi Kadınlar Birliği temsilcisi Nahide kılıç, gazeteci
Zeynep Ovayolu ile Fatma Kara ve işkence mağduru Kamile Çiğci hakkında, konuşmalarda geçen
"Kürt kadını" deyimi nedeniyle yeni bir dava açıldı. İstanbul DGM'de yargılanacak adı geçenlerin
TCK'nun 312. ve TMK'nun 8. maddesi uyarınca 6'şar hapis cezası isteniyor.

Ankara Ulucanlar Cezaevi katliamı ile ilgili yargılamanın 2000 yılının Ekim ayındaki duruşmanın
mahkeme salonu önünde gözaltına alınan Evrensel gazetesi muhabiri Erdal Kara ve 46 kişi hakkında
2191 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na aykırı davrandıkları iddiasıyla 1'er yıla kadar
hapis cezası istemli dava açıldı.

Ankara'da yayın yapan Ekin Radyo'nun Genel Yayın Yönetmeni A. Rezzak Oral ve programcı Tuncay
Karakış hakkında, cezaevlerine yapılan operasyon sonrası yayınlanan programda "yasadışı örgüte
yardım ettikleri" iddiasıyla dava açıldı. Ankara DGM'deki davanın iddianamesinde, adı geçenlerin ölüm
orucundaki hükümlüleri desteklediği ileri sürülerek, TCK'nun 169. maddesi uyarınca 5'er yıla kadar
hapisleri istendi.

2000 yılının Aralık ayında yapılan cezaevleri operasyonu öncesi Bursa Özel Tip Cezaevi'nde ölüm
orucu eylemine katılanları muayene ederek, "yetkili mercilerin emirlerine uymadıkları" iddiasıyla Bursa
Tabip Odası üyesi B. Aslanhan, A. İ. Adanur, H. Uğur ve Ş. Akköse adlı 4 hekim hakkında Bursa 2.
Sulh Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Adı geçenler için TCK'nun 526/1. maddesi uyarınca 6'şar ay
hapis cezası istendi.

İHD Ankara şube yöneticileri L. Demirkapı, İ. Yaban, İ. Boyraz, E. Direkçi, M. Çetiner, Z. Irmak, R.
Çetinbaş, ile cezaevi komisyonu üyeleri A. Rıza Bektaş, S. N. Ort, S. Şimşek, E. Erdin, ve G. Otlu
hakkında "Yasadışı örgüte yardım ettikleri" iddiasıyla dava açıldı. Ankara DGM'de yargılanacak adı
geçenler için 7,5'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Düşünceye Özgürlük 2000 adlı kitaba yayıncı olarak imza atan 16 kişi hakkında, "devlete hakaret
ettikleri " iddiasıyla ikinci bir dava açıldı. İstanbul-Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davada
yargılanacak olan Ş. Yurdatapan, L. Mansur, Z. Olcay, E. Mahçupyan, C. Bektaş, V. Karabay, S.
Daşdöğen, Y. Ensarioğlu, S. Erdem, Ömer Madra, A. Maraş, H. Öndül, Y. Önen, Ali Nesin, E. Öz ve S.
Uslu için TCK'nun maddesi uyarınca 3'er yıl hapis cezası istendi.

Yazar Mehmet Uzun ve yayıncı Hasan Öztoprak hakkında, Uzun'un yazdığı Aşk Gibi Aydınlık Ölüm
gibi Karanlık ve Nar Çiçekleri adlı iki kitabından dolayı dava açıldı. İstanbul DGM'de yargılanacak adı
geçenler için TCK'nın "yasadışı örgüte yardım" suçunu öngören 169. maddesi uyarınca 7'şer yıla
kadar hapis cezası istendi.

Cezaevleri operasyonu ve F tipi cezaevlerini protesto amaçlı gösteri yapmaktan gözaltına alınıp
tutuklanan 7 öğrenci hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Söz konusu kişiler için
"izinsiz gösteri düzenledikleri" iddiasıyla 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ankara'da çeşitli tarihlerde yapılan F tipi cezaevlerini protesto gösterilerinde gözaltına alınan 24 kişi
hakkında "yasadışı örgüt üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri" iddiasıyla dava açıldı. Ankara
DGM'de yargılanacak söz konusu kişilerden 20 kişi için TCK'nun 169. ve TMY'nın 168/2. maddeleri
uyarınca 7 yıl 6'şar aya kadar, 4 kişi hakkında ise TCK'nun 168/2. ve TMY'nın 5. maddeleri uyarınca
22yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 2000 yılının Ağustos ayında yapılan Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma
töreninde F tipi cezaevlerini protesto amacıyla slogan atan 12 kişi ile Evrensel gazetesi muhabiri Jülide
Kalıç hakkında dava açıldı. Hacıbektaş Savcılığınca açılan ve Ankara Asliye Ceza Mahkemesinde
görülecek davada, söz konusu kişiler için 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Radikal, Milliyet, Hürriyet, Sabah ve Star gazetelerinin yazıişleri müdürleri H. Çakkalkurt, E. Güvener,
D. Satmış, S. Uncu ve S. Akbıyık hakkında, Kartal Cezaevi'nde tutuklu A. Çakıcı ve N. Ergin'in
cezaevinden yolladıkları mektupları yayınladıkları için "çeteye yardım ettikleri" iddiasıyla İstanbul
DGM'de dava açıldı.
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İzmir'de 1997 yılında Ege Üniversitesi'nde ölü bulunan A.S. Eroğlu'nun ölüm yıldönümü nedeniyle
2000 yılı Aralık ayında yapılan gösteriden sonra 90 öğrenci hakkında dava açıldı. Bornova Asliye
Ceza Mahkemesinde yargılanacak öğrenciler için 6 ay ile 1'er yıl hapis cezası isteniyor.

Tüm Yargı Sen Genel başkanı Tekin Yıldız ve sendikanın 16 yöneticisi hakkında, "örgütlerin F tipi
cezaevlerini protesto için yaptığı eylemlerin amacına ulaşması için kendi denetimlerindeki dernek,
sendika gibi kuruluşları eylemlerine karıştırdıkları" iddiasıyla Ankara DGM'de dava açıldı. Söz konusu
kişilerin, "yasadışı örgüte yardım"dan TCK'nun 169. ve TMY'nın 5. maddeleri uyarınca 7'şer yıl 6 ay
süreli hapis cezası istendi.

İHD eski genel başkanı Akın Birdal hakkında, Almanya'da katıldığı bir toplantıda Ermeni sorunu ili ilgili
yaptığı konuşmada, "Türklüğü alenen tahkir ve tezyif ettiği" iddiasıyla dava açıldı. Ankara Ağır Ceza
Mahkemesindeki davada, Birdal'ın TCK'nın 159-1. Maddesi gereğince 5 yıla kadar hapsi istendi.

Sinema ve tiyatro oyuncusu İlyas Salman hakkında, Manisa ilinde 1997 yılında yapılan bir şenlikte
yaptığı konuşmada, "TC'nin askeri ve emniyet kuvvetlerini tahkir ve tezyif ettiği" iddiasıyla Alaşehir
Sulh Ceza Mahkemesinde dava açımdı. Salman için 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Urfa'nın Viranşehir ilçesinde, Emek Platformunun kararı gereği 2000 yılının Aralık ayında yapılan iş
bırakma eylemine katıldıkları gerekçesiyle, aralarında Eğitim Sen Urfa şube başkanı Şehmus
Çakırtaş'ın da olduğu 108 memur hakkında dava açıldı. Söz konusu kişiler için "memurların görevlerini
birlikte bırakmaları"nı düzenleyen TCK'nın 236. maddesi uyarınca 1'er yıl hapis cezası isteniyor.

Yeni Şafak gazetesi yazıişleri müdürü Ali Teker ve muhabiri Murat Kelkitlioğlu hakkında dava açıldı..
Ankara Cumhuriyat Savcılığıca açılan davanın iddianamesinde, adı geçenler için gazetenin 4-6 Şubat
tarihli nüshalarında yazılan Eti Bakan manşetli haberlerde, Devlet Bakanı H. Özkan'ın "kişilik haklarına
hakaret" ettikleri iddiasıyla TCK'nın 480. ve "cezayı arttıran haller hükmü"nü içeren 273. maddeleri
uyarınca 8'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Mehmet Yıldırım hakkında 2000 yılının Aralık ayında yapılan
Odanın toplantısında yaptığı konuşmada, "Milli Güvenlik Kurulu'na hakaret ettiği" iddiasıyla Asliye
Ceza Mahkemesinde 3 yıla kadar hapis cezası istemli dava açıldı.

Demokrasi ve Barış Partisi Genel Başkanı Yılmaz Çamlıbel hakkında, 2000 yılı Newroz Bayramında
Mersin'de yerel bir TV kanalında yaptığı konuşmada " bölücülük propagandası yaptığı" iddiasıyla dava
açıldı. Adana DGM Savcılığının açtığı, Ankara DGM'de görülecak davada, Çamlıbel'in TMK'nun 8.
maddesi uyarınca 1 yıl hapsi isteniyor.

Kapatılan Refah Partisi'nin Genel Başkanı N. Erbakan ile Parti, Milli Gençlik Vakfı ve Müsiad
yöneticilerinin de aralarında olduğu 28 kişi hakkında Ankara DGM'de dava açıldı. Erbakan ve. eski
genel başkan yardımcısı A. Tekdal ile milletvekilleri Ş. Yılmaz,, H. Ceylan ve İ. Çelik için TCK'nun 146.
maddesi uyarınca idam cezası istenirken, Müsiad Başkanı A. Bayramoğlu ve 22 kişi için TCK'nun
146/3. ve TMK'nun 5. maddesi uyarınca 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Halkevleri'nin Ankara Dikmen, İlker, Mamak, Seyranbağları,, Kalaba ve Keçiören şube başkanlarının
da aralarında olduğu 29 kişi hakkında, F tipi cezaevlerini protesto eylemleri nedeniyle dava açıldı.
TCK'nun "yasadışı örgüte yardım" suçuna ilişkin 169. maddeden Ankara DGM'de görülecek davada
sanıklar için yıl hapis cezası isteniyor.

İHD Ankara şube başkanı Lütfü Demirkapı hakkında, dernekte yapılan bir basın açıklamasını,
izlemelerine izin vermeyerek "güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellediği" iddiasıyla dava
açıldı. Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada, Demirkapı için 2 yıla kadar hapis cezası
isteniyor.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi bünyesinde tiyatro, müzik, folklor alanında faaliyet gösteren
Yenişehir Gençlik Derneği'nin yöneticileri A. Bayrak, Y. Değer, M. Kıtay, M. Tatlısu ve M. Ekinciler
hakkında, "Dernek binasında notaya dökülmüş Kürtçe melodi bulunduğu" için Diyarbakır DGM'de dava
açıldı. Adı geçenler için 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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A.Öcalan'ın çağrısı üzerine Türkiye'ye gelirken gözaltına alınıp tutuklanan Barış ve Demokratik Çözüm
grubu üyeleri Aysel Doğan, Dilek Kurt ve Hacı Çelik hakkında İstanbul DGM'de dava açıldı. Adı
geçenler hakkırda, "örgüt üyeliği"ni düzenleyen TCK'nun 168/2. ve TMY'nın 5. maddeleri uyarınca
22"şer yıl hapis cezası istendi.

Radikal gazetesi yazarı Perihan Mağden ve yazıişleri müdürü Hasan Çakalkurt hakkında, Mağden'in
yazdığı "Fahişe kadın-hemşire kadın zamanları üstüne" başlıklı yazıda, hemşirelik mesleğine ve
hemşirelerin kişilik haklarına hakaret edildiği iddiasıyla yapılan suç duyurusu üzerine dava açıldı.
Ankara basın savcısı H. Uçar'ın açtığı davada, 13 yıl 4 ay hapis cezası isteniyor.

2000 yılının Aralık ayında, cezaevlerindeki açlık grevleri ve ölüm oruçlarına destek amacıyla
İstanbul'da Demokratik Sol Parti'nin Beyoğlu ilçe örgütü binasını işgal ettikleri iddiasıyla, M. Solmaz, İ.
Kaplan, Özlem Cihan, Ü. Arslan ve Mehmet Yüksel hakkında İstanbul DGM'de dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Emek Platformunun kararı gereğince 2000 yılının Aralık ayında
gerçekleştirilen iş bırakma eylemine katılan Etimesgut Emirler İlköğretim Okulu'nda görevli 19
öğretmen hakkında, "kanunsuz iş bıraktıkları" iddiasıyla, 1'er yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.

Yeniden Doğuş Partisi eski genel başkanı Hasan Celal Güzel hakkında, cezasını tamamlayıp
cezaevinden tahliye olduğu 2000 yılının 15 Mayıs günü yaptığı konuşmada, "yargıya hakaret ettiği"
iddiasıyla dava açıldı. Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak Güzel için TCK'nın 159-1.
maddesi gereğince 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Evrensel gazetesi yazıişleri müdürü Bülent Falakoğlu hakkında, F tipi cezaevlerine ilişkin 22 Aralık
2000 tarihinde gazetede yer alan haberle ilgili TCK'nın 312. maddesinden 3 yıla kadar hapis cezası
istemli dava açıldı.

Esnaf konfederasyonunun 11 Nisan günü Ankara'da düzenlediği mitigte gözaltına alınanlardan 146
kişi hakkında, 2191 sayılı Toplu Gösteri ve Yürüyüş Yasası'na muhalefet ettikleri iddiasıyla 1'er yıl
hapis cezası istemli dava açıldı.

19 Aralık 2000 günü cezaevlerine yapılan operasyonu protesto amacıyla Tunceli'de faks çekme eylemi
gerçekleştiren demokrasi platformu üyeleri hakkında Malatya DGM'de dava açıldı. "Yasadışı örgüte
yardım ettikleri" iddiasıyla aralarında EMEP, HADEP, SİP, ÖDP il örgütü başkanları ve Tunceli Baro
Başkanının da olduğu 10 kişi hakkında 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Yazar Emine Şenlikoğlu hakkında, Biz Bu Vatanın Nesi Oluyoruz? adlı kitabında "halkın din ve
mezhep farkı gözetilerek kışkırtıldığı" iddiasıyla İstanbul DGM'de dava açıldı.

7 Nisan günü Kayseri'de Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'nin düzenlediği mitingte gözaltına alınanlardan 11
kişi hakkında "izinsiz gösteri düzenledikleri" iddiasıyla Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava
açıldı.

İHD Genel Başkan yardımcısı ve Diyarbakır şube Başkanı Osman Baydemir ile TİHV'in Diyarbakır
temsilcisi Sezgin Tanrıkulu hakkında Ocak ve Nisan aylarında yaptıkları açıklamalar nedeniyle dava
açıldı. Diyarbakır Savcılığınca açılan davanın iddianamesinde, adı geçenler için "Dernek yönetim
kurulu kararı olmadan basına açıklama yaptıkları" belirtilerek Dernekler Yasası'nın 82. maddesi
uyarınca 6'şar ay hapis cezası istendi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde gözaltına alınıp 9' tutuklanan Dicle Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
öğrencisi 21 kişi hakkında, "Yasadışı örgüt üyesi oldukları iddiasıyla" dava açıldı. İddianamede,
"PKK'nin kararları doğrultusunda 'Yurtsever Gençlik' adıyla örgütlendikleri" ve ""militanlar ile Öcalan
hakkında soruları kapsayan bilgi yarışmaları düzenledikleri" ileri sürülen söz konusu kişiler için
TCK'nın 168. ve Terörle Mücadele Yasası'nın 5. maddesi uyarınca 15'er yıla kadar hapis cezası
istendi.

Ankara DGM Savcılığı , emekli polis memuru Binali Taşlıçay hakkında, yazdığı Rafa Bir Dosya Daha
adlı şiir kitabında, "polise hakaret ettiği" iddiasıyla dava açtı. Ankara DGM'nin görevsizlik kararı
nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi'ne yolladığı davanın iddianamesine göre, Taşlıçay'ın TCK'nın 169.
maddesi uyarınca 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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Yazar Prof. Emre Kongar ve Cumhuriyet gazetesi yazıişleri müdürü Fikret İlkiz hakkında , Kongar'ın
gazetenin 2 Nisan tarihli nüshasında yazdığı bir yazıda, "meclise hakaret edildiği" iddiasıyla dava
açıldı. İstanbul Ağır Ceza mahkemesinde görülecek davada, adı geçenlerin TCK'nun 159. maddesi
uyarınca 3'er yıla kadar hapisleri istendi.

Limter İş Sendikası uzmanı S. Yeter'in gözaltında ölümü nedeniyle üç polisin yargılandığı davanın
duruşmasında "slogan attıkları" için "cumhuriyete hakaret ettikleri" iddiasıyla 58 kişi hakkında dava
açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, sanıkların için TCK'nun 159. maddesi
gereğince 1'er yıl hapis cezası istendi.

CHP parti meclisi üyesi sendikacı Yaşar Seyman hakkında, Burdur Cezaevi'nde 2000 yılında yapılan
operasyonda kolu koparılan Veli Saçılık'a protez kol takılması için yardım çağrısı yaptığı gerekçesiyle
dava açıldı. Ankara Sulh Ceza Mahkemesinde yargılanacak Seyman ve kampanyayı duyuran Ekin
Radyo sahibi Servet Ünsal ile yayın yönetmeni A.Rezzak Oral, spiker Tuncay Karakış için "izinsiz para
toplamak"tan 1'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, F tipi cezaevlerine ilişkin bir bildiri yayınlayan CHP ilçe örgütü eski
başkanı Ali Yetkin, EMEP ilçe örgütü başkanı Sadık Turan, ÖDP ilçe örgütü başkanı İlhami Gürbüz ve
bildiriyi basan Merzifon'un Sesi gazetesi yazıişleri müdürü Fatih Karaduman hakkında, "yasadışı
örgüte yardım ettikleri" iddiasıyla dava açıldı.

Akit gazetesi yazarı A. Rahman Dilipak ve kapatılan RP'nin eski milletvekili H. Hüseyin Ceylan
hakkında, Almanya'da düzenlenen bir panelde yaptıkları konuşmalarda "Cumhuriyete hakaret ettikleri"
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Eski MİT görevlisi M. Kaynak'ın yazdığı Yel Üfürdü Su götürdü adlı kitabın yayıncısı Rahim Er
hakkında, "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin gizli kalması gerekli bilgileri açıkladığı" gerekçesiyle
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hapis istemli dava açıldı.

Van'da yapılan Newroz kutlamalarında atılan sloganlar nedeniyle tertip komitesi üyeleri HADEP il
örgütü başkan vekili H. Güven, yöneticiler R. Kaya, S. Çetin, kadın kolları üyeleri M. Kaval, D. Aslan, il
genel meclisi üyesi A. Kalçık ve belediye meclisi üyesi B. Basut hakkında "halkı düşmanlığa
kışkırttıkları" iddiasıyla TCK'nun 312. maddesi gereğince hapis istemli dava açıldı.

Radikal gazetesi yazarı Tuncay Özkan ve yazıişleri müdürü Hasan Çakkalkurt hakkında ,Özkan'ın bir
yazısında, "bakan S. Tantan'a hakaret edildiği" iddiasıyla Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde dava
açıldı. Adı geçenler için 1'er yıl 4'er ay hapis cezası istendi.

Mardin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İhsan Semen ile Oda yöneticisi 3 kişi hakkında; 10
Kasım 1999 tarihinde yapılan Atatürk'ü anma töreni sırasında "Atatürk anıtına sarı-kırmız-yeşil renkli
çiçek koydukları" gerekçesiyle, "bölücülük propagandası yaptıkları" iddiasıyla Diyarbakır DGM'de dava
açıldı.

Tunceli'de EMEP üyeleri D. Taçyıldız,G. Gündoğan, G. Yıldız, E. Taman, N. Solgun, E. Yıldız ve A.
Tuğrul hakkında, "1Mayıs afişlerini belediyenin gösterdiği yerler dışında astıkları" gerekçesiyle Sulh
Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Diyarbakır'da EMEP il örgütü başkanı Cemalettin Özden ve sekreter Ali Duman ile merkez ilçe
örgütünün 3 yöneticisi hakkında, "1 Mayıs İşçi Bayramında izinsiz bildiri dağıtmak" ve "halkı
düşmanlığa kışkırtmak" iddiasıyla DGM'de dava açıldı.

Radikal gazetesi yazarı Neşe Düzel ve yazıişleri müdürü Hasan Çakkalkurt hakkında, Düzel'in Pir
Sultan Abdal Derneği Başkanı M. Demir'le yaptığı, 8 Ocak günlü gazetede yayınlanan söyleşide,
"halkın düşmanlığa kışkırtıldığı" iddiasıyla İstanbul DGM'de dava açıldı. Adı geçenler için TCK'nun
312. maddesi uyarınca 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, 4 Mayıs 2001 günü Radikal gazetesinde yayınlanan bir yazıda, Adalet
Bakanı H.S.Türk'e hakaret edildiği iddiasıyla, gazetenin yazıişleri müdürü Hasan Çakkalkurt hakkında
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dava açıldı. Çakkalkurt için TCK'nun "sövme" hükmünü içeren 482/1-4. ve "cezayı artıran hal" başlıklı
273. maddeleri uyarınca 16 aya kadar hapis cezası istendi.

Haklarında Hapis ve Para Cezası Verilenler

Yeni Asya gazetesinde 1999 yılının Ekim ayında yayınlanan bir haber nedeniyle İstanbul DGM'da
açılan davanın karar duruşmasında, yazıyı yazan Halil Akgünler ve gazetenin yazıişleri müdürü
Mustafa Döküler, 20'şer ay hapis cezasına mahkum oldular. Döküler'in hapis cezası 1 milyar 310
milyon TL.lık para cezasına çevrildi.

Proleter Halkın Birliği dergisi eski yazıişleri müdürü Elif Yıldırım, dergide yayınlanan bir haberde
"yasadışı örgüt propagandası yapıldığı" iddiasıyla, yargılandığı İstanbul DGM'de, TCK'nın 312/1-2. ve
Basın Yasası'nın 16/1. Maddesi geregince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 1 milyar 277 milyon
TL:lık para cezasına çevrildi.

Yeni Gündem gazetesi yazıişleri müdürü Erdal Taş, Sosyalist İktidar Partisi'nin kongresine ilişkin
gazetede yer alan haberlerde, "halkın ırk ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik edildiği"
iddiasıyla İstanbul DGM'de açılan dava sonucunda, 1 yıl 8 ay hapis ve 152 milyon TL para cezasına
mahkum oldu.

MED TV spikerlerinden Hüsnü Cemal Aslan, Erzurum DGM'de hakkında açılan davanın karar
duruşmasında 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Resul Akay, Ankara'da düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada,
Çalışma Bakanı Y. Okuyan'a "gıyabında hakaret ettiği" gerekçesiyle Ankara 18. Asliye Ceza
Mahkemesi'nce 1,5 ay hapis cezasına mahkum oldu.

İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde başörtülü öğrencilerin eyleminde, "resmi görevliye direnme"
suçunu işledikleri iddiasıyla, Üsküdar Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan avukatlara eylemlerine
uyan TCK'nın 266. maddesi uyarınca ceza verildi. Salih Döğücü 3 ay hapis 60 milyon TL. para, Arife
Gökkaya da 4 ay hapis 120 milyon TL. para cezasına mahkum oldu.

Yeni Asya gazetesinde 2000 yılının Haziran ayında yayınlanan bir yazıda, "halkın din yoluyla kin ve
düşmanlığa kışkırtıldığı" iddiasıyla İstanbul DGM'de açılan dava sonucunda, gazetenin köşe yazarı Ali
Ferşadoğlu 20 ay hapis ve 152 milyon TL. para cezası yazıişleri müdürü Mustafa Döküler 1 milyar 992
milyon TL. para cezasına çarptırıldı.

Yeni Gündem gazetesi hakkında, 2000 yılının Kasım ayında yayınlanan Öcalan'dan AİHM'e Çağrı
başlıklı haber nedeniyle İstanbul DGM'de açılan dava sonucunda, gazetenin sahibi Mehmet Emin
Yıldız ve yazıişleri müdürü Erdal Taş, toplam 1 milyar 332 milyon TL para cezasına mahkum oldular.

Evrensel gazetesi sahibi Fevzi Saygılı ve Yazıişleri müdürü Ali Karataş, 2000 yılının Ocak ayında
gazetede M. Göktepe ile ilgili yayınlanan yazıda, "emniyet görevlilerinin yasadışı örgütlere hedef
gösterildiği" iddiasıyla haklarında açılan davada, İstanbul DGM tarafından 720 milyon TL. para
cezasına mahkum oldular.

İzmir'in Bergama ilçesinde Eurogold firmasının siyanürle altın aramasına karşı yapılan eylemler
nedeniyle Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bergama Çevre Yürütme Kurulu Başkanı Oktay
Konyar, ve kurulun üyesi İrfan Keskin, davanın karar duruşmasında, 1'er yıl 9'ar ay hapis cezasına
mahkum oldular.

İnternet şirketi Superonline'in interaktif bölümler eski koordinatörü Çoşkun Ak, forum sayfasında Bir
İnsan takma adıyla yazdığı mesajda, "orduya, polise ve adliyeye hakaret edildiği" iddiasıyla, İstanbul 4.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan davada, eylemine uyan TCK'nın 159. maddesi gereğince
40 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12 Eylül cuntasının şefi Evren'in idam cezasıyla yargılanması istemiyle dava açtığı için görevinden
alınan Adana Cumhuriyet Savcısı Sacit Kayasu; "görevini kötüye kullandığı" iddiasıyla hakkında açılan
davarda, 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Ceza daha sonra 988 milyon TL. lık para cezasına
çevrildi.
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Evrensel gazetesinde 2000 yılının Ekim ayında yer alan F tipi cezaevlerine ilişkin ilanlar nedeniyle
İstanbul DGM'de açılan davada; gazetenin sahibi Fevzi Saygılı 11 milyar, yazıişleri müdürü Bülent
Falakoğlu da 5 milyar TL. para cezasına mahkum oldu.

Bayır Gülü 3 adlı karikatür kitabının çizeri Feyhan Gürer ve yayıncısı Metin Zeytinoğlu'na, karikatürleri
"ar ve haya duygularını inciten nitelikte genel ahlaka aykırı" bulunarak "müstehcen kitap
yayınlamak"tan dolayı Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı tarafından 1 milyar 865'er milyon TL. lık para
cezası tebligatı yapıldı.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Yavuz Önen, Cumhuriyet gazetesinde 2000 yılının Ocak ayında
çıkan "İnsan hakları savunucuları yargılanıyor" başlıklı açıklamasında, "mahkeme kararını eleştirdiği"
iddiasıyla hakkında açılan davada, Basın Kanunu'nun 30/2. maddesi uyarınca İzmir Asliye Ceza
Mahkemesince 1 ay hapis ve 182 milyon TL. para cezasına mahkum oldu. Mahkeme, Cumhuriyet
gazetesi yazıişleri müdürü F. İlkiz'e de aynı cezayı uyguladı.

Emeğin Partisi Tunceli merkez ilçe örgütü başkanı Murat Üldeş, 2000 yılının 1 Mayıs işçi bayramında,
"Valilik yasağına karşın Parti binasına afiş astığı" iddiasıyla Asliye Ceza Mahkemesince yargılandığı
davada 3 ay hapis cezasına mahkum oldu.

Yeni Asya gazetesinin yazarları Şaban Döğen, Sami Cebeci, Abdil Yıldırm ve Cemil Tokpınar
hakkında, "17 Ağustos 1999 yılı depreminin tanrının bir uyarısı" olduğu yolundaki yazılarında, "halkı
düşmanlığa kışkırttıkları" iddiasıyla yargılandıkları İstanbul DGM tarafından hapis cezasına mahkum
oldular. Adı geçenlere TCK'nun 312. maddesi uyarınca 1'er yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Ali Balkız, Başbakan Ecevit'in F. Gülen ve okullarını
destekleyici açıklamalarının ardından yaptığı bir konuşmada, Gülen'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında
açılan tazminat davasında 1 milyar TL. para cezasına mahkum oldu.

Mektup dergisinin sahibi ve yayın yönetmeni İslamcı yazar Emine Şenlikoğlu, Antalya'da yayın yapan
yerel bir TV kanalında yaptığı konuşmada, "halkı kun ve düşmanlığa tahrik ettiği" iddiasıyla hakkında
açılan davanın karar duruşmasında 2 yıl hapis ve 152 milyon TL. para cezasına mahkum oldu.

Özgür Bakış gazetesi yazıişleri müdürü Cihan Çapan, 1999 yılının Kasım ayında yayınlanan "Dönemin
dönüşüm dinamiği PKK" başlıklı yazıda, "yasadışı örgüte yardım" iddiasıyla yargılandığı davada,
TCK'nun 169. maddesi uyarınca 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum oldu.

Mersin'de yayın yapan Çınar adlı gazetenin sahibi Bülent Ufuk Ateş ve yazıişleri müdürü Güler Yıldız,
F tipi cezaevlerine ilişkin yayın yasağına uymayıp, 23 Mart tarihli nüshada Tayad'ın ilanına yer
verdikleri gerekçesiyle, Mersin Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, "resmi makamların emrine
uymamak"tan 213'er milyon TL. para cezasına mahkum oldular. Güler Yıldız ayrıca, N. Mater'in
"Memedin Kitabı" adlı eserini tanıtımı için gazetede yer alan bir yazıdan dolayı yargılandığı Mersin
Ağır Ceza Mahkemesince TCK'nun 159. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Evrensel gazetesinde 25 Aralık 2000 tarihinde çıkan Şefkat, Adalet ve Hikmetli Hikmet Bey başlıklı
yazıda, "Adalet Bakanı Türk'ün yasadışı örgütlere hedef gösterildiği" iddiasıyla açılan davada,
gazetenin sahibi Favzi Saygılı'ya 594 milyon, yazıişleri müdürü Bülent Falakoğlu'na da 297 milyon TL.
para cezası verildi.

Bolu'da Emek Platformunun aldığı karar gereğince, 1 Aralık 2000 günü gerçekleştirilen bir günlük iş
bırakma eylemine katılan Haber Sen temsilcisi Hıdır Yavuz, yargılandığı Bolu Asliye Ceza
Mahkemesince 4 ay hapis ve 91 milyon TL. para cezasına mahkum oldu. Mahkeme, sözkonusu
cezayı 380 milyon TL. para cezasına çevirdi.

İzmir Barosu Başkanı avukat Nuyan Özkan, Uşak'ın Eşme ilçesinde, siyanürün zararları hakkında
yaptığı konuşma nedeniyle, Ege Üniversitesi kimya bölümü öğretim görevlisi Doç. H. Yıldıran'a verilen
cezayı eleştirdiği için hapis cezasına çarptırıldı. Eşme Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada
Özkan, 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
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Düşünce Ve Eylemleri Nedeniyle Cezaevlerinde Bulunan Gazeteci, Yazar, Kitle Örgütü Ve Siyasi
KuruluşMensubu, Sanatçı ve Bilimadamı

Abdullah Gündüz Aram Yayınları sahibi
Fatma Harman Atılım gazetesi
Mesut Bozkurt Atılım gazetesi
Nabi Kımran Atılım gazetesi editörü Tekirdağ F tipi Cezaevi
Bülent Öner Atılım gazetesi Mersin temsilcisi Sincan F tipi Cezaevi
Erdal Gülmüş Atılım gazetesi Antep temsilcisi Antep Cezaevi
Erdal Doğan Alınteri gazetesi Gebze Cezaevi
Sıddık Kılıç Alınteri gaz. yurtdışı muhabiri Kandıra F tipi Cezaevi
Melek Tokur Alınteri gaz. Adana Muhabiri
A. Aziz Kutlay Araştırmacı -yazar Akçakale Cezaevi
Leyla Zana DEP eski milletvekili Ankara Merkez Cezaevi
Hatip Dicle DEP eski milletvekili Ankara Merkez Cezaevi
Orhan Doğan DEP eski milletvekili Ankara Merkez Cezaevi
Selim Sadak DEP eski milletvekili Ankara Merkez Cezaevi
Rıza Demirci Devrim dergisi Ankara Merkez Cezaevi
İbrahim Özen Devrimci Çözüm dergisi Gebze Cezaevi
Kemal Topalak Devrimci Çözüm dergisi Gebze Cezaevi
Bektaş Cansever Devrimci Çözüm dergisi Gebze Cezaevi
İzzet Ökten Devrimci Emek dergisi
Serpil Ünal Devrimci Emek dergisi
Erhan İl Devrimci Emek dergisi editörü
Erdal Şahin Görüş dergisi
Mesut Bozkurt Emeğin Bayrağı dergisi Mersin Cezaevi
Bülent Genç Emeğin Bayrağı dergisi yazıişl. md. Ermenek Cezaevi
Mustafa Günay Fazilet Partisi (FP) Tarsus ilçe başkanı Tarsus Cezaevi
Hayrettin Ayhan Gerçek dergisi Bursa Cezaevi
Sıddık Demirel Hewdem gazetesi sahibi
Şahabettin Yılmaz HADEP Payaslı ilçe başkanı Malatya Cezaevi
Hayrettin Topkan HADEP Hasankeyf ilçe başkanı Batman Cezaevi
Ziya Yüce HADEP Antalya il yöneticisi Burdur Cezaevi
Metin Bakkalcı Halk Oyuncuları Tiyatrosu
İbrahim Polat Halk Oyuncuları Tiyatrosu
Mehmet Yaman İşçi Hareketi dergisi
Mehmet Güvel İşçi Hareketi dergisi
Şemsettin Kalkan İşçi Hareketi dergisi Sincan F tipi Cezaevi
Mustafa Tokur İşçi Hareketi dergisi Buca Cezaevi
Tülay Koçak İşçi Demokrasisi gazetesi sahibi Ankara Merkez Cezaevi
Asiye Güzel Zeybek İşçinin Yolu gazetesi eski yazıişl. md. Gebze Cezaevi
Kenan Karakaş Kaldıraç Yayınları Ankara Merkez Cezaevi
Birol Abatay Kurtuluş gazetesi Edirne F Tipi Cezaevi
Hamide Öztürk Kurtuluş gazetesi Bakırköy Kadın Tutukevi
İbrahim Etem Elma Kurtuluş gazetesi
Nazan Yılmaz Kurtuluş gazetesi Sakarya Cezaevi
Semiha Topal Kurtuluş gazetesi Malatya Cezaevi
Veysel Eroğlu Kurtuluş gazetesi Ankara Merkez Cezaevi
Şevket Dalboy Kurtuluş gazetesi
Fatma Bilgin Kurtuluş gaz. Antakya muhabiri Malatya Cezaevi
Devrim Demir Kurtuluş gazetesi Buca Cezaevi
Asaf Şah Kurtuluş gaz. Antakya muh Samandağ Cezaevi
Sadık Çelik Kurtuluş gaz. Ankara muh Bursa Cezaevi
Nazan Çiftçi Kurtuluş gaz. Ankara muh. Ankara Merkez Cezaevi
Serdar Gelir Kurtuluş gaz. Sincan F.tipi Cezaevi
Veysel Şahin Kurtuluş gazetesi Ankara Merkez Cezaevi
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Burhan Gardaş Kurtuluş gazetesi Ankara Merkez Cezaevi
Nejla Can Kurtuluş gazetesi Ümraniye Cezaevi
Murat Özdemir Kurtuluş gaz. İzmir temsilcisi Buca Cezaevi
İlhan Çaloğlu Kurtuluş gazetesi Buca Cezaevi
Saime Demir Kurtuluş gazetesi Buca Cezaevi
Gülcan Sarıoğlu Kurtuluş gazetesi Malatya Cezaevi
Kamber İnan Kurtuluş gazetesi Afyon Cezaevi
Ufuk Doğubay Kurtuluş gazetesi
Nazan Yılmaz Kurtuluş gaz. Zonguldak muh Sakarya Cezaevi
Şengül Akkurt Kurtuluş gazetesi
Erdinç Aslan Kurtuluş gaz. Antakya temsilcisi Hatay Cezaevi
B.Fatma Sesli Kızılbayrak gazetesi çalışanı Kürkçüler Cezaevi
Salih Bal Medya Güneşi dergisi Edirne F tipi Cezaevi
Özlem Türk Mücadele gaz. Samsun muh Kütahya Kapalı Cezaevi
Utku Deniz Sirkeci Mücadele gazetesi Aydın Cezaevi
Ali Sinan Çalar Mücadele gazetesi Konya Cezaevi
Aysel Bölücek Mücadele gazetesi
Özgür Gündenoğlu Mücadele gazetesi Niğde Cezaevi
Hüseyin Solak Mücadele gazetesi Bursa Cezaevi
Hanım Harman Mücadele gazetesi Sakarya Cezaevi
Sevda Öztekin Odak dergisi Nevşehir Cezaevi
Vahi Yazar Oyun yazarı Elmadağ Cezaevi
Mustafa Pektaş Özgür Halk dergisi Adana temsilcisi Kürkçüler Cezaevi
Bülent Sümbül Özgür Halk derg.Diyarbakır muh. Bismil Cezaevi
Kazım Aslan Özgür Bakış gazetesi İzmir Tems. Malatya Cezaevi
Aydın Hambayat Özgür Gelecek dergisi Edirne F tipi Cezaevi
Celal Aslandoğan Özgür Gelecek dergisi
Ali Rıza Halis Özgür Gündem gazetesi müessese md
Kemal Şahin Özgür Gündem gazetesi
Hasan Özgün Özgür Gündem gaz. Diyarbakır tems. Aydın Cezaevi
Kemal Evcimen Özgür Karadeniz gazetesi Sincan F tipi Cezaevi
Halit Yalçın Özgür Ülke gazetesi Bursa Cezaevi
A.İhsan Batasul Partizan Sesi dergisi
Mehmet Çakar Partizan Sesi dergisi Bursa Cezaevi
Nuray Yazar Proleter Halkın Birliği dergisi sahibi Tekirdağ Cezaevi
Niyazi Kaya Şair Anamur Cezaevi
Nurettin Şirin Selam gaz. yazıişleri müdürü Bandırma Cezaevi
Bülent Abbasoğlu Şahmaran müzik grubu üyesi Erzurum Cezaevi
Barış Yıldırım Tavır dergisi yazarı Aydın Cezaevi
Turgut Koçak TSİP Genel Başkanı Ankara Merkez Cezaevi
Mehmet Mete Yazar
Fikret Başkaya Yazar Ankara Kalecik Cezaevi
Mehmet Kutlular Yeni Asya gazetesi sahibi Metris Cezaevi
Aydın Korkmaz Yeni Çeşme gazetesi sahibi Urla Cezaevi
Haydar Özdemir Yoksul Halkın Gücü gazetesi
Nuray Gezici Yoksul Halkın Gücü gazetesi
Sinan Yavuz Yoksul Halkın Gücü gazetesi


